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  :مقدمـة

�مفاه�م ما �عد الحداثة المقترنة  في العالم المعاصر أش�ال الفن واألدب تقترن 

�محاوالت التكسیر والقلقلة التي تدفعها الرغ�ة في تحد� قدرة عناصر العمل الفني على 

على رأ� لیبتوفس�ي  ، فالتف��ك وٕارجاء المعنى أهم سماته وهو�املةالتوحد في وحدة فن�ة 

المتحرر من قیود دون ادعاء عفو� وحر على صورة المجتمع النرجسي الالم�ترث، فن 

النموذج الذ� ه�من على  لِّ لیتالشى مفهوم الجوهر �ما یر� دولوز وظِ التأصیل والنمذجة، 

التف�یر الفلسفي طوال القرون السا�قة على القرن العشر�ن، و�حل محله  مفهوم التعدد�ة 

       .التكثر والتضاعف ،  �حسب منط���ل أش�الها، تعدد�ة الخطاب والمعنى والظاهرة

وتتحرر من سلطة القوالب وعلى ذلك �ان البد للروا�ة �اعت�ارها فنا هجینا أن تتأثر 

 الروا�ة الغر��ة الحدیثة في �عض تنزعحیث   ،قلید�ةتالجاهزة التي أملتها الروا�ة ال

تجر�ب�ًا یلعب لع�ة الش�ل والمضمون  نزوعاللقرن العشر�ن  األولمنذ النصف  نماذجها

لت هذا الفن العر�� قیود الكالس���ة الرصینة التي �بّ �سر �غامراتهما على أوسع مد�، وم

 تطور �ما تطورت �ق�ة فنون األدبعقودًا طو�لة من السنین، فظل معزوًال عن أس�اب ال

الروا�ة "و"الروا�ة الغنائ�ة�"ما �سمى  أسس فأرسىحتى جاء عدد من الكتاب الغر�یین 

  ".الروا�ة الجدیدة" وأخیرا "الروا�ة العلم�ة"، و"الصوف�ةالروا�ة "و"المجاز�ة

الثورات المستحدثة في مختلف  یواكبوأخذ  ،له المؤطرش�انطل� هذا الفن من 

و�دأ �ستمدد بناه الفن�ة من مختلف الفنون  ،األجناس األدب�ة ومجمل م�ادین الح�اة

تاسع عشر و�دا�ة القرن الواخر أاالنسان�ة وخاصة السینما التي ظهرت �فن جدید في 

خذ ص�غها البنائ�ة من أتتطور وت ،�ذلك ،أخذت السینما نفسه المنحى�القرن العشر�ن و 

نها لم تقطع المسافة ذاتها بید أ .دب �صفة عامة ومن الروا�ة �صفة خاصةالمسرح واأل

حیث استفادت السینما من التجدیدات التي طالت فنون السرد عامة والروا�ة خاصة 

لت في مدة وجیزة قد ال تبلغ الثالثین عاما إلى مستو�ات النضج التي طالت الروا�ة فوص
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فظهرت مفاه�م السینما الجدیدة مع غودار وغر��ه ومفاه�م السینما الطالئع�ة والواقع�ة 

         . Deleuze دولوزالجدیدة والسینما الفلسف�ة مع 

الح�اة عامة والواقع المعاصر تعبیرا عن الوسائ� التكنولوج�ة  وألن السینما من أكثر

تو�اتهم سلى اختالف نوع�اتهم وثقافاتهم ومع الجمهورقابل من فئات تُ فإنها  خاصة،

صیرورة الح�اة اإلنسان�ة، �حقائقها  �بیر�ن، حیث تع�ساالجتماع�ة بترحاب وشغف 

الزمن وظواهرها الخارج�ة المتمثلة للع�ان في تطوراتها  بالعم�قة الممتدة في مسار 

من خالل  �ما �شخص الفعل ال�شر� تشخ�صًا ح�اً  ،وانعطافاتها ط�قًا لتصرفات أ�طالها

فالفیلم  ،الفهمالتخیل و المطا�قة و في  المتلقي متعةش�ع التي تُ الصورة الفوتوغراف�ة 

لثابتة عن موضوع أو مش�لة أو ظاهرة السینمائي ع�ارة عن سلسلة من الصور المتوال�ة ا

نة، مطبوعة على شر�� م دقائ�  10و� على ��رة، تتراوح مّدة عرضه عادة من ضغمعّی

إلى ساعتین، حسب موضوعه والظروف التي تح�� �ه، و�عتمد هذا الوس�� �الّدرجة 

الف�ر األولى على الصورة، التي تحتل م�انة �ارزة في محاولة تجسید هذا الواقع، و�لورة 

أثیر في اآلخر، من خالل الرموز واإل�حا ،الثقافي للمجتمعات الة للتواصل والّت ءات وأداة فّع

اتها حیث إ من جهة،  ،ّنها تشّد انت�اه المتلقي �ألوانها ورموزها اإلبداع�ةالتي تحملها في طّ�

من جهة أخر�، وهذا ما یخل� نوعا من التفاعل بین هذا  ،ومحاولة فك هذه الشفرات

   .لوس�� والمتلقي أو المشاهدا

حیث دفعتني مشاهددة فیلم الساعات  رز علي �متل��ان لهذا التفاعل أثره ال�او 

االطالع على روا�ة الساعات إلى  stiven daldryست�فن دلدر�  للمخرج االمر��ي

لى العودة إلى    Maeckel kaningham ما��ل �انینجهامللكاتب المقت�س عنها  وٕا

وولف والفیلم لفرجین�ا  "داالوا�ة السید"روا�ة  عالى عنها نص�ا وفیلم�ا وهماتت يعمال التاأل

بناء ومن ثم  ، Marleen gorissمارلین غور�س بنفس العنوان للمخرج  المقت�س عنها

حیث یجسد هذا الفیلم نموذجا للفیلم طرح التتساؤالت المتعلقة �ه، و إش�ال�ة هذا ال�حث 

�الیوتو��ا ما�عد الحداثي القائم على ما أسماه م�شال فو�و في �تا�ه الكلمات واألش�اء 
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التي �قصد بها تساكن عدد �بیر من العوالم  L’utopie hétérogèneالمتجانسة غیر

تواجد فضاءات متجاورة  ،أو على نحو أ�س� ،المتشظ�ة المم�نة في فضاء افتراضي

وال تتوقف الشخص�ات في هذه الفضاءات طو�ال عند ��ف�ة  ،ومفروض �عضها على اآلخر

حل وال�حث عن إجا�ة لألسئلة المر�ز�ة، بل هي ملزمة في المقابل �التساؤل عن أ� عالم 

ة ؟ ما مآله؟ ما العمل ح�اله وأ� أنا ستقوم بذلك؟ فتع�س هذه البن�ة حیر هو الذ� نح�اه

هة هذه األسئلة فیبدو مف��ا في اآلن والقبل وال�عد والمم�ن والمحتم جاإلنسان في موا

نما وال یبدو هذا الملمح التف���ي في حال من الهذ�ان  .وأسئلة الح�اة والموت والوجود وٕا

الذ� هو صورة لذلك في حالة   فیبدو العمل الفني و صورة لعم� و�الغة هذه االسئلة،ه

من ذلك  ،�تا�ه العمى وال�صیرة ب�الغة التف��ك في Paul Deman د�مان بولسماه  ما أ

من جمال�ة  ةالمستمد بین االروا�ة والسینما  ت تسم�ة �حثنا ب�الغة التف��ك السرد�أت

لمستخدمة في الروا�ة اتفرضها تقن�ات التف��ك  ظام داخل الفوضى، التياإلحساس �الن

  .Ch.Perelmanنبیرلماوالفیلم، ونظام یلجمها �أمبراطور�ة ال�الغة �ما �سمیها 

لم الفی/الي تمتلكها هذه الروا�ةل�الغة التف��ك السرد� وتستثیر هذه البن�ة الخاصة 

   : سئلة التي تمثل إش�ال�ة �حثنا وهيمجموعة من األ

 ما المقصود ب�الغة التف��ك؟ - 

 لجم التف��ك �ال�الغة؟هل �م�ن  - 

 ؟والسرد هل �م�ن الموازنة بین مفاه�م ال�الغة والشعر�ة والجمال�ة - 

 ما هي آل�اتها؟ - 

 هل آل�ات �الغة التف��ك الموجودة في الروا�ة هي نفسها في السینما؟ - 

  هل �م�ن الحدیث عن �الغة لألفالم السینمائ�ة؟ - 

 �م�ن للصورة �ذلك أن تع�س أو تجّسد ثقافة المجتمعات؟،  و�یف - 
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ما دورنا نحن �متلقین في تأو�ل هذه الرسائل المشّفرة التي تحملها الصورة المجّسدة - 

 من خالل الفیلم السینمائي؟

في  األولٕان �انت اللغة شر� الجمال�ة و  وفي محاولة لإلجا�ة عن هذه التساؤالت     

جم�ع فنون األدب فإنها في الروا�ة، البد أن تكون متواز�ة مع شرو� أخر� ومقای�س 

بل �اعت�ارها  ،، من هنا فنحن ال ننطل� من نظر�ة ناجزة للروا�ةتصنع �الغة هذا النوع

 Rolan روالن �ارثومقای�سها منذ محاوالت  سسهاأعمدتها وتبني أ تجمع  نظر�ة ال تزال

Barth  في طرحه لل�الغة الجدیدة التي تعتبر   بیرلمانوقبله  ال�الغة القد�مةفي �تا�ه

  .غیر مغلقة ونهائ�ة لتحلیل النصوصفیها الروا�ة مقار�ة منفتحة 

هذه المقار�ة تنطل� من م�اد� عامة مفادها االبتعاد عن هاجس ص�اغة �الغات 

لى نوع من محاكمة قامة ه�اكل مغلقة ونهائ�ة یتحول النقد معها إإمنمذجة تسعى إلى 

هذه اله�اكل، والعمل في مقابل ذلك على بناء استراتیج�ة لالنص وق�اس مد� مطا�قته 

مساءلة النص من مبدأ الخصوص�ة النوع�ة للجنس األدبي الذ� ینتمي إل�ه من جهة 

�عض  فاءنذلك لو  ،وفسح المجال أمام النص ل�ملي أسئلته الخاصة من جهة أخر� 

من أش�ال تالحم التصو�ر�  �عتبر أنّ  ودمحم مش�ال �دمحم العمر� المتخصصین في ال�الغة 

قل في لم تُ  �مام النص و�قول �الغته �أن یتفوه �المس�وت عنه و�قولها �التداولي أن یتكلّ 

هذه الحالة االنز�اح�ة لم �عتن بها �القدر الذ� تستحقه في �تب النقد  .حالة من االنز�اح 

لم �صدر �تاب �مسمى  لواین بثغر�ي و�ذلك العر�ي فمنذ صدور �تاب �الغة الروا�ة ال

القصة "و" دب والداللةألا"ه �باالمتفرقة في �ت Todorov تودوروف�الغة إال محاوالت 

وهي محاوالت تحت تسم�ات  G.Genette لجیرار جینیت" محسنات"و�تاب " والمؤلف

  .الشعر�ة
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لذلك �انت خطوتنا األولى محاولة وضع مقار�ة تناسب بین هذه المفاه�م ال�الغ�ة 

طر�قة تمظهرها �ش�ل عام في ومفاه�م التف��ك عامة، وتف��ك السرد خاصة، وتوصیف 

  .هم التقن�ات ال�الغ�ة السرد�ة فیهما التي تبني ملمح التف��ك فني الرو�ة والسینما وأ 

بول  نظر�ةالذ� افترضنا مناسبته لهذه الظاهرة وهو  التصور، قدمنا في خطوة ثان�ة

في تأو�ل السرد، وأول مصوغ لهذه الفرض�ة أن رؤ�اه للسرد  Paul Recoeur ر��ور

أتت استجا�ة لت�ار التف����ة التي بدأت تغزو أش�ال الفن المعاصر في العالم الغر�ي، 

الالنهائي لألدب ال یجب أن یتعارض مع فهو یر� أن التف��ك المقترن �عمل�ة التأو�ل 

قوانین النظام والف�ر اإلنساني واألعراف الفن�ة واألدب�ة، فهو �حاول أن یلجم التف��ك لكن 

لذلك تعتبر نظر�ته لتأو�ل السرد . دون إعادته لقیود البنیو�ة التي خرج األدب من سجنها

 ومن إرث على السرد�م�ائ�ة محاولة للف�اك من قیود الس" الزمان والسرد"في ثالثیته 

حیث یتعاطى مع . حول عقلنة السرد وٕاغالق النص ضمن مقوالت اللغة نیو�ة العتی�بال

السرد �رؤ�ا إنسان�ة قبل أن تكون تمظهرا لغو�ا فال تكمن شعر�ة السرد في إح�اء اللغة 

نما بتأو�ل التجر�ة اإلنسان�ة  لذاتها وفي ذاتها وتاو�ل السرد ال �آل�ات لغو�ة فحسب وٕا

  .والفعل اإلنساني ف�ه

التأو�لي وعضدناه بإنجازات المنهج البنیو�  بول ر��ور طرح  ترنا ات�اعوعلى ذلك اخ

الذ� ترجم إلى اللغة العر��ة تحت  محسنات من خالل �تاب جیرار جینیتوخاصة شعر�ة 

األدب "و "الشعر�ة"من خالل �ت�ه  تودوروف �ذلك شعر�ة، خطاب الح�ا�ةعنوان 

لتیرنس  "اإلخراج السینمائي" �ان �تاب وفي مجال السینما" القصة والمؤلف"و" والداللة

لمار� و�تاب المعجم السینمائي " الصورة الزمن"و" الصورة الحر�ة"جون مارنر، و�تابي 

�ما  خیر معین لنا على اتمام فصول ال�حث Marie Thérèse journotیر�ز جورنو

  :یلي
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  من تف��ك ال�الغة إلى �الغة التف��ك: ول والمعنون ألالفصل ا  

مفهوم ال�الغة برزها أو الش�ال�ة ال�حث  الم�ونةنا ف�ه لشرح أهم  المفاه�م وتعرض 

وعالقته �مفاه�م الشعر�ة والجمال�ة، ثم التف��ك و�الغة التف��ك وتف��ك السرد وارت�ا� هذه 

ثم جمعنا  المفاه�م ببناء معالم �الغة الروا�ة �صفة خاصة و �الغة السرد �صفة عامة، 

 بول ر��ورطرح لسینمائة التي تبني جمال�ة السینما و�الغتها، ور�طنا ذلك �أهم اآلل�ات ا

ن ذلك ملمح جمالي �شمل أن هناك وحدة وظف�ة تتح�م �التف��ك في السرد و أالذ� یر� 

حدة قائمة على تف��ك الزمن وتف��ك الح��ة و ش�ال السرد �ما ف�ه المرئ�ة، هذه الأ�ل 

ن ال�حث تا�عة لهذا التقس�م �انت الفصول المت�ق�ة م وعلى ذلك ،والواقع وتف��ك الص�غة

   .تف��ك الزمــنرؤ�ا : الفصل الثاني والموسوم ب ف�ان

ساس تنظ�م الح�ي في أش�ال الح�ي الكالس���ة وقد أنولوجي و �ان الترتیب الكر 

عملت الروا�ة الحدیثة على �سر هذه الخط�ة واستحداث أش�ال الزمن�ة قائمة على �سر 

وقد �ان الش�النیون أول من �حث في تجل�ات ذلك �التفرقة بین المتن  ،الزمنخط�ة 

ضع الفرق بین و  الذ� جیرار جینیتوت�عهم البنیو�ون وخاصة  ،الح�ائي ىالح�ائي والمبن

أما  ،سالیب التمط�� الزمني والقطع الزمني والتسر�ع الزمنيأالح�ا�ة مایت�عها من و القصة 

فهو �عتبر أن التف��ك الزمني قائم ل�س على  ،�ضا من منهجهأالذ� استفدنا  بول ر��ور

نما على تعم� الزمن وسبر أغواره في النفس ال�شر�ة و�نع�س ذلك  الالزمان�ة في السرد وٕا

 ،على أسالیب الكتا�ة السرد�ة والتي تتف�ك بدورها استجا�ة لسلب�ة تجر�ة الزمن في النفس

المستوحى  لما��ل �نینجامفي روا�ة الساعات  وقد حللنا �عض صور هذا التف��ك الزمني

ست�فن المقت�س منه للمخرج  الساعاتو�ذلك في فیلم  فرجین�ا ولفمن ح�اة األدی�ة 

  .دالدر� 

  رؤ�ا تف��ك الح��ة : والفصل الثالث والموسوم ب
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في تف��ك الح��ة وتصن�فه ألنواع الح��ات  بول ر��ورعرضنا ف�ه نظر�ة      

فعال ووصلنا ف�ه إلى اعت�ار أفعال الشخص�ات هي األساس في تف��ك الح��ة والس�ما األ

المبرزة لعامل المعاناة لد� الشخص�ات والتر�یز على ألمها أو ما �سم�ه �العوارض المثیرة 

عمل مولدات التنافر التي تهي تقف في صدارة للخوف والشفقة أو �العوارض التدمیر�ة و 

، وهي في المدونة مواض�ع المرض والجنون والفشل في الكتا�ة على تف��ك الح��ة

عملنا على و  ،والخوف والحرب إضافة إلى مواض�ع الدمار واإلع�اء والموت واالنتحار،

المرافقة وأبرزنا أهم التقن�ات السینمائ�ة  بئیر هذه المواض�ع سرد�ا وفیلم�ا،تحلیل طرق ت

وغیرها من التقن�ات التي  ،لها �أنواع اللقطات والتر�یز البؤر� الحاد وأش�ال اإلضاءة

  .ومفهوم االستعارة التصور�ة  الح��ة/تعمل بدورها على إقامة ملمح االستعارة

  تف��ك الواقع في السینما الجزائر�ة والروا�ة :أما الفصل األخیر المعنون ب

اسة ممیزات السینما الكولون�ال�ة وتأثیرها ر الجزائر�ة وقمنا بد ماالسینتناولنا ف�ه تار�خ 

درسنا عالقة ذلك �الواقع الجزائر� و . في واقع السینما في الجزائر قبل و�عد االستقالل

و درسنا هذا المعطى من خالل مدونة سنمائ�ة من الفترة الكولون�ال�ة  اإلجتماعي والثقافي

، ثم انتقلنا إلى دراسة �الغة الرؤ�ا في مدونة pépé le moko المو�و يبیبوهي فیلم 

أبرزنا فیها نضج التجر�ة  مسالك أبواب الحدید �تاب األمیر روا�ة  روائ�ة جزائر�ة هي

الروائ�ة الجزائر�ة من حیث جمال�ات البناء والص�غ السرد�ة فیها تأكیدا لوجهة نظرنا في 

  . ان الروا�ة الجزائر�ة و �ذلك الفیلم نموذجا فذا لما أسمیناه في هذا ال�حث ب�الغة التف��ك

  

عطینا صورة واضحة المعالم عن تصورنا ل�الغة التف��ك أ نتمنى أن ن�ون قد و�ذلك 

أهمها هو  ،ن نؤصله �اإلعتماد على مجموعة من الكتب التي لم تكن �اف�ةأالذ� حاولنا 

ما �عبر عن المنهج المت�ع في تحلیلنا وهو المنهج الس�م�ائي التأو�لي الذ� جمعناه من 

القصة "و" األدب والداللة" وتودوروف" خطاب الح�ا�ة" جیرار جینیت: المزاوجة بین �تب 
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 السردو الزمان " الح��ة والسرد التار�خي،الزمان والسرد: "بول ر��ورمع �تب " والمؤلف

، أما المراجع التي تخص السینما "الخطاب المرو�  ،الزمان والسرد، "التصو�ر القصصي

تیرنس سان ل" السینمائياإلخراج " و لعبد الرزاق الزاهر" السرد الفیلمي" ب�ت تنفقد �ا

 "الصورة الزمن"، و�ذلك �تابي والمعجمم السینمائي لمار� تیر�ز جورنو جون مارنر

            .على قلة المتخصصین في س�م�اء السینمالنا،  عونا �بیرا لجیل دولوز "والصورة الحر�ة"

أّنها متأثرة ل�ست العالقة بین الروا�ة والسنما ثابتة محددة، بل هي تار�خ�ة �معنى 

بتحول شرو� انتاجهما، ولقد عرف عصرنا تحوالت علم�ة وتقن�ة �بیرة ال جدال في أنها 

طالت الروا�ة والسنما �اعت�ار أنهما ظاهرتان األقرب إلى وسائل التواصل والوسائ� 

  .الرقم�ة المتعّددة شدیدة التطور، فضال عن أّنهما الفنان األكثر خوضا لمغامرة التجر�ب

إلى ما سب� فقد عرفت العلوم ومناهج تحلیل النصوص والخطا�ات تطورا  إضافة

حاطة �مداه في وا�ة والسنما وهو تطور ال�م�ن اإلمذهال ألقى �ضالله على العالقة بین الر 

هذه العجالة، غیر أننا �م�ن أن نقف عند تحول مر�ز� تمثل في االنتقال من س�طرة 

) القار� والمشاهد(إلى دخول المرَسل إل�ه ) سنمائيالمؤلف الروائي والمخرج ال(المرِسل 

   .�حیث أص�حا �ساهمان في صناعة المعنى وفي تف���ه

، �ما وتصح�حه ال�حث توج�ه وفي األخیر أش�ر األستاذة المشرفة على جهدها في

  .   لجنة المناقشة على قراءته وتصو��ه، وهللا ولي التوفی�أعضاء أش�ر 

    2018أفر�ل : تیز� وزو في                                          
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  تف��ك ال�الغة  :الم�حث األول

  :تار�خ�ة ال�الغة وتحوالت المفهوم-1

في الروا�ة والسینما البدء بتف��ك السرد� �قتضي الكالم عن �الغة التف��ك              

 خضعأم أنه  عبر العصورهل ظل مفهوم ال�الغة واحدا  لل�الغة ذاتها، و�تعبیر آخر

إن ...«�قول دمحم العمر�  أحاطت �ه، األطر التي وتحوالت ة التار�خ وتحوالته لسیرور 

مفهوم تار�خي یتغیر �حسب الثقافات  -�أغلب العلوم اإلنسان�ة أو�لها –ال�الغة 

والحقب، فمفهومها عند الجاح� وابن سنان الخفاجي مثال �عید �ّل ال�عد عن مفهومها 

الس�اكي، ومفهومها عند �ل هؤالء �عید عن مفهومها عند الصالح  عند الجرجاني و

وألجل تأكید هذا  ) 1( »...الصفد� وابن حجة وغیرها من �الغیي العصور المتأخرة

في �تا�ه  Michel Mayerماییر  التحول في المفهوم وتعدده یورد العمر� قوال لم�شیل

على مد� تار�خها الطو�ل، عددا عرفت ال�الغة : " 1993قضا�ا ال�الغة الصادر سنة 

من التعار�ف المتفاوتة ال�عد والقرب، تتنافى أح�انا ولكنها تتداخل أح�انا أخر� تداخال 

جزئ�ا، وٕالى الیوم مازلنا مضطر�ن لمواجهة غ�اب الوحدة في هذا المجال، �ما لو أّن 

)2("انهاالض�اب�ة واللعنة، األصیلتین اللتین التصقتا بها قد�ما مازالتا تطارد
  

أن فالبد  إذا �ان الرأ� الساب� ینطب� على ال�الغة وتحوالت الظروف عبر العصور، 

والفیلم �النظر إلى التحوالت التي طالتهما داخل�ا أو أحاطت بهما  ینطب� على الروا�ة

خارج�ا أ� �ما حصل فیها من تطور تقني في خصائصهما أو ما حصل في الس�اق 

  .الحضار� العالمي

  

                                                           
، ص 2013، الدار الب�ضاء، د �، 1أسئلة ال�الغة في النظر�ة والتار�خ والقراءة، إفر�ق�ا الشرق، : دمحم العمر�  1

11 ،12 .  
  م ن، ص نفسها -  2
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ال�الغة من قولهم بلغت الغا�ة، إذا انتهیت : ف أبو هالل العس�ر� ال�الغة قائالعرَّ 

والم�الغة في الشيء االنتهاء إلى غایته، فسمیت  ،غتها غیر� ومبلغ الشيء منتهاهإلیها و�لَّ 

تتأكد من هذا التعر�ف مهمة  )1(تنهي المعنى إلى قلب السامع ف�فهمه  ألنها ال�الغة �الغة

المبني على والتأثیر بها ال�الغة یتطاب� فیها لفظها �اصطالحها وهي التبل�غ  أساس�ة تقوم

ذات  القائمة علىاإل�صال واإلفهام،  ولذلك اُعتبرت الفصاحة التي ُاشتقت من اإلفصاح و 

حیث �قول لى غا�ة القرن الرا�ع الهجر�، ر�ي إلل�الغة في التراث الع مرادفاالغا�ة 

الكالم مطا�قته لمقتضى الحال مع فصاحته وهو مختلف، فإن ال�الغة في :" القزو�ني

مقامات الكالم متفاوتة، فمقام �ل من التن�یر واإلطالق والتقد�م والذ�ر ُی�اِین مقام خالفه، 

و�ذا خطاب الذ�ي مع خطاب الغبي، و��ل �لمة مع صاحبتها مقام، وارتفاع شأن الكالم 

؛ فمقتضى الحال هو وانحطاطه �عدمها ناسبلقبول �مطا�قته لالعت�ار المفي الحسن وا

وتت�عها ...االعت�ار المناسب، فال�الغة راجعة إلى اللف� �اعت�ار إفادته المعنى �التر�یب

، فعلم أن �ل وجوها تورث الكالم حسنا، وفي المتكلم ملكة �قتدر بها على تألیف �الم بل�غ

عن الخطأ في تأد�ة المعنى وأن ال�الغة مرجعها إلى االحتراز بل�غ فص�ح وال ع�س، 

 و�عبر الس�اكي عن معنى االحتراز �مصطلح السالمة و�عتبره شرطا من  )2(."المراد

  .مجموعة شرو� أخر� لكمال ال�الغة

خر� أ وجوهاا جیدا في تعر�ف القزو�ني فإننا نلمح إلى جانب الفصاحة وٕاذا تمعنّ 

وهذا االخیر معناه واقع الحال لذلك مطا�قة الكالم لمقتضى الحال : لمفهوم ال�الغة وهي

ن مفهوم ال�الغة والواقع�ة في نجد في الدراسات المعاصرة �ثیرا من النقاد یناسبون بی

دب حیث انه �لما اقترب النص االدبي أو العمل الفني �ش�ل عام من تمثیل معالم األ

ي مجاالت نقد ومرادف الحسن ف ،الواقع واررهاصاته وفجواته اقترب من التمیز أو الحسن

                                                           
، 1علي دمحم البجاو� ودمحم ابو الفضل إبراه�م، �: ، الكتا�ة والشعر، تحقی�الصناعتین: أبو هالل العس�ر�  -1

                                                                                                                             6ص ، 1952دار إح�اء الكتب العر��ة، د ب، 
، الم�ت�ة األزهر�ة للتراث، �3اإل�ضاح في علوم ال�الغة، تحقی� دمحم عبد النعم خفاجي، : الخطیب القزو�ني -2

 33، ص 1993مصر، 
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الفنون المعاصرة هو الجمال�ة وفي مجال النقد االدبي هو الشعر�ة واألدب�ة، وشرو� ارتفاع 

شأن الحسن والقبول في الكالم مثلما �قول القزو�ني تكون �مطا�قته لمقتضى الحال 

    .ولمقامات الكالم ولالعت�ار المناسب  و�احترازه عن الخطأ

واصل�ة بلوغ غا�ات أساس�ة لد� طرفي و�قتضي اإل�الغ في صورته الت

التواصل هي اإلفهام والتأثیر، وتوخ�ا لهذه الغا�ات تناولت ال�الغة منذ عهدها 

جانب  ،القد�م مجالین یؤسسانها و�قوم علیهما الكالم األدبي �مختلف أش�اله

ثم عالقة هذا �الصورة ال�الغ�ة  .الحجاج أو اإلقناع وجانب التأثیر الجمالي

على مستو� الجملة والمشهد، و�الصورة ال�الغ�ة الكبر� على مستو� الصغر� 

  .البنى التر�یب�ة الكبر�، ثم رؤ�ا العمل ال�الغ�ة

ناعي، أ� أن و�هذا المعنى �م�ن تعر�ف ال�الغة �صفتها تقن�ة للخطاب اإلق

لخطاب الفعال والمؤثر؛ وفي هذا المستو� أ�ضا، �ما هو االفن ال�الغي هو فن 

فالخطیب �سعى .un acte  في مستو� الفعل الكالمي، �عد القول �مثا�ة فعلالحال 

إلى الحصول على رضا مستمع�ه ودفعهم، إن اقتضى الحال، إلى التصرف في 

و�هذا المعنى تكون ال�الغة إنجاز�ة وتأثیر�ة في وقت  .االتجاه المرغوب ف�ه

تمتلك نظاما من ولكي تؤد� لغة ما وظ�فتها االتصال�ة ین�غي أن ،  )1(واحد

ن العالمة تقوم في عمل�ة ت�ادل المعلومات داخل المجموعة إإذ  ،العالمات

المفاه�م التي تعبر ال�شر�ة، بدور المعادل أو الم�افئ الماد� لألش�اء، والظواهر و 

فإن المیزة األساس�ة للعالمة هي قدرتها على الق�ام بوظ�فة االستبدال  عل�هعنها و 

remplacement ، محل الشيء أو الموضوع أو  نى أن الكلمة تحل�مع

                                                           

مصطفى النحال، ضمن مجلة ف�ر ونقد عدد فبرایر،  :ّال�الغة والشعر�ة والهیرمینوط�قا ترجمة: بول ر��ور - 1

  :يومنشور أ�ضا على الموقع اإللكترون 1999الر�ا� 

  http://www.aljabriabed.net/n16_09nahal.htm  
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و�عتبر االستبدال �الكلمة او �اال�قونة أو �الصورة  أساس المجاز   )1(.ومالمفه

    .  االنز�اح/وعن ذلك تنشأ ثنائ�ة المع�ارفي �ل المجاالت والتشب�ه واالستعارة 

التواصل�ة ومع تقدم وسائل االتصال المعاصرة تنوعت وتعددت أش�ال اللغة 

 ،لكن ال�الغة ظلت مجال وعلم دراسة جمال�ة الخطاب مهما �انت لغته أو ش�له

وُاستحدثت أوجه �الغ�ة تخص �ل نوع تواصلي فهناك مثال �الغة الخطاب 

�الغة الخطاب المرئي أو المسموع أو الرقمي، ونظرا لتداخل مفهوم و اإلعالمي 

نقد�ة معاصرة �علم الجمال والشعر�ة ال�الغة مع ما ُاستحدث من مفاه�م وم�ادین 

واألدب�ة والس�میولوج�ا والهیرمینوط�قا فقد أص�ح مفهوم ال�الغة مرادفا لكثیر منها، 

مثلما یذهب بول ر��ور في مقاله ال�الغة والشعر�ة والهیرمینوط�قا إلى الجمع بین 

   )2(.في قفة واحدة ةهذه المفاه�م الثالث

ذا عدنا إلى ال�الغة القد�مة فإننا نقّر �ماأقّر القرطاجني ومن قبله الجرجاني  و  ٕا

 �شيءٍ  إلیها ُیوَصلُ  ال والمفهومات المسموعات بین التَّناسب طرق  معرفة"  �أنَّ 

حازم وه�ذا �عتبر  )3(".ال�الغة علم وهو ذلك، في الكلِّي �العلم إالَّ  اللِّسان علوم من

�قتضي ض�طه الى  ال�الغة علما �ل�ا ول�س م�حثا فرع�ا من م�احث اللسان، القرطاجني

 ،باإلحاطة �علوم اللسان وعلوم اإلنسان المختلفة المتدخلة في تكو�ن الذات المنجزة للخطا

ه الجهد التقنیني لهذا وذلك �عد االتساع الذ� شهد .و�نظر إلى النص �ظاهرة أدب�ة شاملة

وقد  .نقد�ة وجهتها قض�ة تار�خ�ة وعر�قة هي صراع الشعر والتداولزامن لجهود العلم الم

شهد هذا العلم على �ثرة المت�حر�ن ف�ه محاوالت وّجهت القرطاجني إلى هذا االعت�ار من 

أبرزها �الغة المعنى والنظم النحو� مع عبد القاهر الجرجاني، وأ�عاد اإل�قاع والتناسب 

                                                           
، مدخل إلى س�م�ائ�ة الفیلم، ترجمة نبیل الد�س، قضا�ا علم الجمال السینمائي :یور� لوتمانیراجع،  - 1

    53، ص2001منشورات وزارة الثقافة، دمش�، 
 بول ر��ور، ال�الغة والشعر�ة والهیرمینوط�قا یراجع،  -2
دمحم الحبیب ابن الخوجة، د �، دار الغرب : تحقی� منهاج البلغاء سراج األد�اء،حازم القرطاجني،  -  3

   226اإلسالمي، د ت، ص 
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سنان الخفاجي وقد خلص هذا الجهد التراثي الى الصوتي والمعنو� مع الس�اكي وابن 

  .أو النص �الغة الجملة فق� ول�س الخطاباعت�ار ال�الغة العر��ة �الغة 

وعلى مثل هذا االعت�ار الذ� یّوسع مجال ال�الغة في النقد ال�الغي العر�ي  

 تن�ِّه أصواتٌ  يالغر�النقد  في العشر�ن القرن  من الثَّاني الّنِصف منذ القد�م، ظهرت

نات، أو األسلو�ي المستو�  في الَ�الغة إمبراطور�َّة اختزال خطورةِ  إلى حیث  الُمحّسِ

ْسماه مقاالً    جنیت جیرار أّلف  La Rhétorique(  المختَزلة ال�الغةَ  َأ

restreinte(، ة �م�انةٍ  َحِظي  ف�ه ُمحاِوالً  الحدیث، ال�الغي التَّنظیر في خاصَّ

 جزءٍ  خالل من إلیها النظر تمَّ  عندما ال�الغة تار�خ في حدثَ  الذ� االنز�اح إبرازَ 

  )1(.األسلوب هوو  أجزائها من

امل المعنى إلى العودة ضرورة إلى    بیرلمان دعا �ما   �ضمُّ  الذ� لل�الغة، الشَّ

ل�َّة، حجاج�َّة أ�عاًدا  ال�الغة إلح�اء"  منه محاولةٍ  في وذلك منطق�َّة؛ وفلسف�ة جَد

ةً  أجزاء قرونٍ  مد� على فقَدْت  التي المیتة   )2(.الواسعة إمبراطور�َِّتها من هامَّ

وه�ذا یتخذ مفهوم ال�الغة القائم على الصنعة والتخییل والتداول مرادفات له في الجهد 

بل یتسع  )3(.النقد� المعاصر هي علم النص، علم األدب، الجمال�ة، األدب�ة، الشعر�ة

عمل�ة على أنها  عند تودوروف الشعر�ة ُتعّرف حیث  .و�لتأل�شمل الس�م�ائ�ات وال

سعي لشرح التأثیرات األدب�ة من خالل وصف األعراف و�ل االعمال األدب�ة و لتأ

عن ال�الغة تقترن بـ�ما أنها  .وقراءة العمل�ات التي تجعل هذه التأثیرات مم�نة

تلك التي �ثب، فقد �انت هذه األخیرة منذ العصور الكالس���ة دراسة لموارد اللغة؛ 

                                                           
1 - Voir G. Genette, Rhétorique restreinte.. Figure3. Edition du seuil. Paris 1972. P 21 - 40 
2- Voir Ch. Perelman  L‘empire Rhétorique.. Librairie Philosophique. 1977. P13. 

صالح فضل، �الغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة یراجع  -3

 .    50، 48، 47، ص1992والفنون واآلداب، الكو�ت، 
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تقن�ات اللغة والتف�یر  أ� ض محددة و�ذلك مواردها التعبیر�ةترمي إلى تحقی� أغرا

  1.التي �م�ن استخدامها لبناء خطا�ات مؤّثرة

فصل أرسطو ال�الغة عن الشعر�ة، إذ تعامل مع ال�الغة على أنها فن  وقد

 ذلك، ومع .القدرة على اإلقناع وتعامل مع الشعر�ة ��ونها فن المحاكاة أو التمثیل

حیث غدت  ،للقرون الوسطى والنهضة األور��ة ة�بفقد دمجت بینهما التقالید األد

أن �عّلم، وأن یبهج، و�ثیر  ال�الغة فن الفصاحة، و�ان الشعر �ما أنه ینشد

القرن العشر�ن أعیدت إلى ال�الغة  ةومع نها� .مثاًال رف�عًا على هذا الفن المشاعر

بل یذهب هنر�ش بلیث إلى    )2(.الح�اة بوصفها دراسة القو� البنائّ�ة للخطاب

�قول في توسع ال�الغة  حیث  ،اعت�ارها �ما فعل القرطاجني علما واسعا للمجتمع

نالح� حال�ا �ثرة مفرطة من :" مختلف العلوم االنسان�ة المعاصرة ما یليتشمل ل

االعمال المرصودة لل�الغة تنظیرا وتأر�خا في أورو�ا والوال�ات المتحدة في وقت 

التنظیر إلى األهم�ة  واحد إن سبب هذه النهضة ال�الغ�ة یرجع في مجال

س�م�ائ�ات والنقد اإلیدیولوجي، اول�ة ونظر�ات التواصل والدالمتزایدة لللسان�ات الت

للنصوص وتقو�مها  و�ذا الشعر�ة اللسان�ة في مجال وصف الخصائص اإلقناع�ة

ونتیجة لهذه األهم�ة یجب أن نسجل أوال أن ال�الغة صارت علما وأننا نهدف من 

جهة ثان�ة إلى نظر�ة �الغ�ة، وأن ال�الغة من جهة ثالثة ل�ست محصورة في 

 رواد صارم بل تنزع إلى أن تص�ح علما واسعا للمجتمع، إن الجمالي �ش�ل ال�عد

هذه ال�الغة الجدیدة في فرنسا هم روالن �ارث وجیرار جینیت و�و�نتر و�بد� 

فار�ا ومجموعة مو و�یرلمان وتودوروف، لقد استطاع هؤالء ال�احثون وآخرون 

 العصر� هذا الم�حث العلمي  )3(."ان یجعلوا من ال�الغة م�حثا علم�ا عصر�ا

معاصر یوظف �ل آل�ات تحلیل الخطاب التي وضعها هؤالء النقاد إلقامة علم 

                                                           
1
دار تو�قال للنشر  2ش�ر� المبخوت ورجاء بن سالمة، � :ترحمة ،تزف�طان تودوروف، الشعر�ة یراجع، - 

  23، ص 1990 المغرب، والتوز�ع،

 24ص  یراجع، م ن، -2
 22ص  1999بیروت،  ،ھنریش بلیث، البالغة واألسلوبیة ، ترجمة دمحم المعتصم، إفریقیا الشرق - 3
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سب� القرطاجني إلى تسمیته علما �ل�ا، ونحن نستفید في هذه الدراسة  لل�الغة

 وسنعتمد أكثرفي �الغة السرد،  جیرار جینیت وتودوروفصوصا من جهود خ

 الح�اة �حثا عن"ما أسماه ال�الغة الوجود�ة في عمله  ف� بول ر��ورعلى طرح 

  فحسب أو إقناعیته علم جمال�ة الخطاب ال ا اعتبرهاخذ ال�الغة �ملنت "السرد

نما  وهي التي تحتفي �النص  ،أنقاردمحم  ابالغة الكون األدبي مثلما  یسمیھوٕا

والح�  ،األدبي من حیث هو �ون شامل، صادرة في ذلك عن تصور �لي لإلبداع

أن هذا النم� من الدراسة ال�الغ�ة ال یلغي االستفادة من الطاقات التعبیر�ة التي 

�م�ن أن تتضمنها �ل إم�ان�ة �الغ�ة �ما فیها إم�ان�ات التفاصیل والمجاز 

أن الكون األدبي مفهوم  حیث ،والجزئ�ات التز�ین�ة، أو إم�ان�ات اله��لة والبن�ة

عینا ال �م�ن أن �متح منه إال صاحب التصور جمالي متعال، وهو لذلك �مثل م

 .ال�الغي الناضج، سواء تجلى ذلك في ص�غة دراسة موسعة أو مقال تأملي

في  Gaston Bachlar رغاسطون �اشالتصور بفي هذا المقام  و�ستشهد

تعامله مع القضا�ا الشعر�ة �ما لو �انت صورا شفافة مؤرقة ال من حیث هي 

إنها مفعمة �السمة الشاعر�ة؛ بل من حیث هي هموم  تنتمي إلى جنس الشعر أو

�ما  .إنسان�ة تتعالى عن حدود التجن�س ومعرفة أنواع االستعارة أو عدم معرفتها

في معالجته أصنافا  Mikhail Bakhtine میخائیل �اختینأ�ضا تصور  �ستحضر

في من الروا�ات �ما لو �انت فرصا ثمینة لممارسة نوع من التأمل األنطولوجي 

  )1( .صورة اإلنسان أكثر مما �انت تطب�قات ش�ل�ة أو أنساقا ه��ل�ة

ع السمات النص�ة مجمو إذا �عمل على رصد ال�الغة  أن نستنتج أن علمو�م�ننا 

البن�ة الداخل�ة للنص �عضها ب�عض وِالتحامها ببنى خارج�ة توجه بنیتها  العاملة على لحم

النص�ة إما في وجه من المحاكاة او االنز�اح وتوجهها موضوع�ا نحو رسالة ذات عالقة 

و أو�ناء على ذلك �م�ننا استقاء سمات أساس�ة  .�الواقعة األدب�ة التي أنتجت الخطاب

                                                           
   2000 ، ینایر25، عفكر ونقد مجلة ال�الغة والسمة،، أنقاریراجع، دمحم -1
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ال�حث ال�الغي العر�ي والغر�ي ونستط�ع أن نوزع  تق�م �الغة النص خلص إلیها اشروط

  :فیها مجمل اآلل�ات ال�الغ�ة التي وصل الیها هذا ال�حث وهي سمات

   )1(.مالصحة والغرا�ة واالعتدال والتناسب واالنسجا

أ� الحفا� على و�سمیها ابن سنان �المحافظة  �قصد بها سالمة اللغة: الصحة

الحفا� على القاعدة الفن�ة للنوع الذ� ینتمي ال�ه نحن  لیهاإونضیف  .السنن اللغو� وأعرافه

ا�ضا الحفا� على سنن وعرف فن  يالنص و�ما اننا �صدد النص السرد� فالصحة تقتض

  .الح�ا�ة

وجعلها سمة  ابن رشد �التغییرهي الخروج عن معهود االستعمال و�سمیها : الغرا�ة

أو �العدول �ة، وهي ما �سمى ا�ضا مشتر�ة بین الصور الصوت�ة والدالل�ة والتر�یب

تطال فق� اللغة وٕانما الخروج عن  وسمة التغییر هنا ال .االنز�اح في الدرس المعاصر

  .، وعن مألوف الروا�ة ومعتادهاأ�ضاعرف النوع 

طار البد�ع إفي الصور ال�الغ�ة خاصة ما �صنف في  االقتصادو�قصد �ه : اإلعتدال

في الخ�ال ومقار�تها للواقع وهي  اإلفرا�ومقار�ة الحق�قة �أن تتسم الف�رة �العم� ثم �عدم 

 سمة قد تعني التوس� وقد تعني معرفة ما یجب اإلفرا� ف�ه في موقعه وما �ستوجب

في موقعه أ�ضا وقد تثار هنا ف�رة جدل الروا�ة بین الواقع�ة الفن�ة والواقع�ة  االقتصاد

  .ق�ق�ةالح

التناسب : هو وجود طرفین متجاو�ین دالل�ا أو صوت�ا وهو لذلك نوعان :التناسب

ومثلما �طال ذلك  .الداللي و�سمى أ�ضا التعادل والتناسب الصوتي و�سمى أ�ضا �التوازن 

  .ین �طال التجاور بین معنیین ثم بین آلیتین سردیتین تبن�ان سلسلة السردظالتجاور بین لف

مستو� أشمل من التجاوب بین م�ونات الخطاب ��ل داللي تتح�م  وهو: االنسجام

والمستو� الموضوعاتي  –المستو� الداللي المنطقي  :و�شمل مستو�ین ف�ه �الغة المعاني

                                                           
    431و 30، ص1999، أفر�ق�ا الشرق، المغرب، سنة 1دمحم العمر�، ال�الغة العر��ة أصولها وامتداداتها، � 1
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وتعتبر هذه السمة أهم النقا� التي یر�ز علیها مجال ال�الغة الجدیدة ف�ما  ونس� المحتو� 

وما سمي ف�ما �عد ب�الغة  أوالمحاجة االستدالل�ة ب�الغة البرهان لمان   بیر طرحه أوال

وفي النص السرد� تتحق� هذه الغا�ة بتظافر مجموعة من العناصر التي   )1(،الحجاج

  .تش�ل البن�ة السرد�ة

�م�ننا اعت�ار هذه السمات ال�الغ�ة التي تتمظهر في اطارها مختلف اآلل�ات و 

ولكن  .یها �ل خطاب أدبي تماس�ه وجمالیتهال�الغ�ة القوام النصي والدعائم التي یبني عل

وهذا  .لكل نص خصائصه وطرق اشتغال بناها النص�ة المنظمة بتوخي هذه السمات

ل�ه النص، والخصوص�ة الفن�ة إه إلى الخصوص�ة النوع�ة للنوع الذ� ینتمي االختالف مردّ 

  .النا�عة من شرو� انتاجه المرت�طة �الواقعة األدب�ة �واقعة ذات�ة

ونفترض أن أهم عنصر من العناصر ال�الغ�ة السا�قة والذ� یتح�م في ال�ق�ة و�نبني 

 جون �وهینعل�ه تفرد النص واختالفه، �ما �قام عل�ه درس الشعر�ة المعاصر منذ طرح 

، فال ��في النَص توخ�ه الشرو� التي �ملیها عل�ه l'écart العدول أو االنز�احهو عنصر

دخل النص قامته ل�الغة مألوفة تُ إ و  توخ�ه شرو� االتساق واالنسجامالنوع الذ� ینتمي ال�ه و 

في التقلید الحرفي لما س�قه من نصوص شأن ما استمرت ف�ه الروا�ة الكالس���ة العر��ة 

وٕانما الرهان الذ� تنبهت له الروا�ة العر��ة المتأخرة هو إقامة �الغة خاصة  ،لزمن طو�ل

وضعها علم السرد منذ بدا�ة الستینات مع الدرس البنیو� تعي آل�ات النص السرد� التي 

  .وما �عد البنیو� 

عن معهود القول السرد� ومألوف المنطوق  لذلك وعلى اعت�ار ما سب�، فإن العدول

التناس� السرد� والعدول عن مألوف الصورة االنسجام�ة  واالنز�اح عن طرق  الح�ائي

سقاطات منمذجة �قدر إیدة التي ال ت�حث عن ل�الغة الجدالعامة في الروا�ات هو مر�� ا

مر ، ول�س األما تفسح المجال للنص ل�ملي أسئلته الخاصة و�الغته الخارجة عن المألوف

ح�را على الروا�ة وٕانما �الغة الصورة أ�ضا قائمة على البنى االنز�اح�ة فیها وذلك ما 

                                                           
 73ص  ،وعلم النصالخطاب �الغة ، یراجع صالح فضل -1
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في دمحم الماكر�  و�ذلك" �حث في العالمة المرئ�ة"�تاب من خالل  جماعة مو إل�ه تذهب

م�ائ�ة في برنامج ال�الغة حیث تدخل جماعة مو �ل فروع الس�، "الش�ل والخطاب"�تا�ه 

ن �الغة عامة هو مإن الهدف :" وتورد في فصل ال�الغة المرئ�ة األساس�ة المدخل اآلتي 

عمل�ات قو�ة ت�قى موحدة في وصف االشتغال ال�الغي لفروع الس�م�ائ�ة �افة من خالل 

  )1(."األحوال �لها

هل تحق� الرسائل المرئ�ة الشرو� الضرور�ة لتكون محل المعالجات "وتتساءل 

حاطة في �عض الرسائل بدرجة وجود �الغة للمرئي هو إم�ان�ة اإل إن شر� .ال�الغ�ة؟

الذ� �عّرف متصورة مع درجة مدر�ة حس�ا، وٕام�ان�ة أن توّلد في الرسالة هذا التوتر 

إن أساس ال�الغة الذ� نستنتجه من مجموعة مو هو ق�امها على االنز�اح   )2(".ال�الغة

الداللي او التنافر الداللي، الناتج عن وجود مسو� حسي لللعالمة اال�قون�ة ومستو� مدرك 

�حتمل اجتماعهماصورة حس�ة ضمني، ناتج عن اجتماع عنصر�ن متنافر�ن غیر منطقیین 

  .رة مدر�ةظاهرة وصو 

بإحقاقات الشعر�ة واللسان�ات  ال�الغة المعاصرة �ا�تأما دمحم الماكر� فإنه یؤ�د أ�ضا ار 

حیث  و�عتبرها صورا انز�اح�ة خارجة عن تعبیر�ة متعارف علیها ،والس�م�ائ�ات المعاصرة

�انت ال�الغة منذ القد�م وحتى فجر الرومانس�ة استراتیج�ة بیداغوج�ة في فن القول : "�قول

والخطاب، غیر أنها الیوم عرفت توس�عا لمجالها ل�شمل حقل الفنون التش�یل�ة والسینما 

و�ان اهتمام ال�الغة القد�مة . والتلفز�ون واإلعالن التجار� وفنون الموضة واالز�اء

ي تثمین األف�ار والحجج واستثمارها في صور ب�ان�ة وأسلو��ة دق�قة التصنیف منحصرا ف

ور ال�الغة في مجال األسلو��ات في ص�غة جدیدة د، والیوم �سجل حضوالتحدید والتقعی

والس�میوط�قا ورها إلى جانب الشعر�ة ضمسجلة ح. اللسان�ات والس�میوط�قا ت�فعل إحقاقا

ة الیوم �وتحدد الصور ال�الغ. لتعبیر والتواصل المختلفة، �م�حث مؤهل لمعالجة أنما� ا

                                                           
، ص 2012سمر دمحم سعد،المنظمة العر��ة للرجمة، بیروت، : المرئ�ة، ترجمة العالمة جماعة مو، �حث في -  1

359  
  363، ص م ن -  2
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ف الماكر� الحالة ال�الغ�ة �أنها الطرق و�عرّ  )1(."عارف علیهات�انز�احات عن تعبیر�ة م

ُ�ّرست لها طر�قة واحدة في االستعمال العاد� وتعتبر المتعددة للتعبیر عن ف�رة واحدة 

مجموع المتحدثین، و�صف قاعدة العرف في عاد�ة الستجابتها لقاعدة عامة �قبل بها 

  :المعط�ات ال�صر�ة �السمات التال�ة

 مناس�ة الكالم لقواعة اللغة المعن�ة -

 واحد�ة الداللة وتعیینیتها -

 مناس�ة الدرجة الصفر للخطاب -

  :و�تم الخروج عن هذه القاعدة �ابراز انز�احات تصنف إلى

 �أخر� انز�احات استبدال�ة، وتتمیز �استبدال عالمة  -

 انز�احات تراكب�ة، وتتمیز بخل� في نظام تر�یب العالمات -

و�عتبر الماكر� االنز�اح في الخطا�ات ال�صر�ة عمل�ة تبئیر تم�ن من الجمع بین بؤرة 

من عالمة أو أكثر و�ین التعل�قات على هذه البؤرة و�سجل الماكر� صعو�ة في تطبی� 

�م�ن تمثیل أجزاء منها عبر  هذا التصور عل �عض الخطا�ات ال�صر�ة التي ال

�ه الماكر� من  سجلهّال أن هذا الرأ� الذ� إا�قونات أو خطا�ات م�تو�ة مرافقة، 

م�انات �م�ن تجاوزه الیوم مع ما وصلت إل�ه اإل 1991خالله �تا�ه المنشور سنة 

التي تمنح  3Dتقن�ة عرف ب�التكنولوج�ة والرقم�ة في صناعة الصورة وخاصة �ما 

 الذ� �صور )L’AVATAR. )2إم�انات واسعة لصناعة عوالم متخیلة �ما في فیلم 

عالما خ�ال�ا یتم العبور إل�ه عبر آلة لأل�عاد الزمن�ة وهو من أفالم الخ�ال العلمي، �ما 

    : تبینه الصور التال�ة

                                                           
، 1991ز الثقافي العر�ي، بیروت ، ، المر�1دمحم الماكر� ، الش�ل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهراتي، � -  1

  33ص 
، تار�خ الخروج إلى دور  James Cameron من إخراج جا�مس �مرون  من أفالم الخ�ال العلمي فیلم -  2

  200نوفمبر  10: العرض
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غیر ) 1(�العالمة ) 2( نز�احات الناتجة عن تعو�ض العالمةو�سمي الماكر� اال     

من  ، وُ�دخل فیها �الاالنز�احات االستعار�ة االستبدال�ة،  ة من قبل المتلقيالمتوقع

  .المجاز المرسل والكنا�ة واالستعارة والتشخ�ص

، فهي االنز�احات التي تجمع بین العالمات في عنده أما االنز�احات التراكب�ة    

ضمار أو الحذف واإلحالة ع �ال من اإلو�صنف في هذا النو ، تر�یب �صر� معین

و�ر� الماكر� أن هذه االنز�احات بنوعیها ل�ست مجرد تحسینات أسلو��ة  .والمراكمة

�س�طة، بل هي استحالة في �ثیر من الحاالت لرغ�ات ال شعور�ة، ومن هنا إم�ان�ة 

م �عد ما� التعبیر الفني، لهذا لنإفادة الس��ولوج�ا في مجال ال�الغة، خصوصا في أ

        )1( .حث في س��ولوج�ا الصورة و�الغتها�غر��ا أن نر� إقترانا وتالزما بین ال

 والراسب innovation المبتكر ثنائ�ة �ضع بول ر��ور  ف القول وجدته و�ین مألو

sédimentation  وهما عامالن متفاعالن �مثالن عالقة تفاعل بین الراسب التراثي

أ� أن النص السرد� سیبدأ  )2(،النص، و�ین النص �فعل ابتكار� في التار�خي واالعتقاد� 

  .�التالزم مع النصوص السا�قة عل�ه وجودا وزمنا لتتحدد هو�ته االبتكار�ة

  :ونمثل لذلك �الرسم التالي وهنا �م�ننا أن نحدد العدول بثنائ�ة الراسب والمبتكر

  

  العدول                      

             

  

  المبتكر                                          الراسب       
  

  

                                                           
1
 36الشكل والخطاي، ص یراجع دمحم الماكري،  - 
یراجع بول ر��ور، الح�اة �حثا عن السرد، ضمن، الوجود والزمان والسرد، د� المر�ز الثقافي العر�ي، دت،  -2

     45ص 
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       ي�فها في اطار هذه العالقة �مایلو�م�ننا تمثیل العناصر السا�قة وتصن

  

  

  

  

  �الغة                              

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنسجام                            

 النص

 المبتكر الراسب

 الغرا�ة الصحة

 اإلعتدال والتناسب

      

  سالمة

 اللغة

  القاعدة

 الفن�ة للنوع

  العدول عن

 مألوف اللغة

  العدول عن

 عرف النوع
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الروائي والفیلمي لنصنف ما  ینعلى النص روسنعود إلى توز�ع هذه العناص       

آخر هذا الفصل في یندرج تحتها من أهم التقن�ات التي تتعل� ��ل نوع منهما 

هم المفاه�م التي تبني عنوان �حثنا والتي تساهم أ�ضا أسنعرض ولكن قبل ذلك 

  .مفهوم التف��ك منهاو  في بناء هذا النموذج ال�الغي الذ� سنقترحه

   :في معنى التف��ك -2

 جاك الفرنسي لفیلسوفینسب إلى امصطلح  هو  Déconstructionالتف��ك 

 نقدهمن  الذ� استمّده مفهومه  نلخص أن �م�ن و ،Jacques Derridaaا در�د

 : وهي والظاهرة الصوت" �تا�ه من نقت�سها واحدة، جملة في هوسرل لفلسفة

 أن تناقضا ل�س ولهذا وعقالن�ة، ،تصور المعنى ."یتكلم للذ� محفو� المعنى"

 إنه .المعنى هو الذات قدر نإ .ومتكلمة حاضرة بذات �الذات، هوسرل یر�طه

 مرة ثابت ذاتو�، للكالم، ساب� والمعنى، معنى تجترح أن تقول، أن علیها مح�وم

 ذلك، أراد �لما �ستحضره أن المرء و�إم�ان الوعي، نسم�ه قد ما م�انفي  ولألبد

هذه هي  ثانو�ا عمال هوسرل بنظر �ظل لغة، أو �الم إلى  المعنى وتحو�ل

  )1( .المر�ز�ة الوحیدة التي �م�ن االعتراف بها

فعل فإن هذا هو الوجه العام القائم لفعل الكالم، ومن وجهة طرح تف����ة  

الكالم أو عالقة المتكلم �اللغة مغرقة في الذات�ة بل تبتعد عن ذلك إلى ف�رة عجز 

المقصودة وعن حمل صورة الذات واآلخر، فعمل�ة اللغة عن حمل صورة المدلول 

الكالم لد� جاك در�دا �لما اقتر�ت من الصورة �اإللحاح والجودة ابتعدت عنها 

ي فال أفالطون في محاورته الشهیرة وقد أعطى لذلك مث بتثبیت استحالة األمر،

الخروج من الكهف فتمت له رؤ�ة  له يضع ذلك الرجل الذ� قضبو  ،جمهور�ته

األش�اء على حق�قتها تحت نور الشمس ثم أدرك �عد عودته إلى الكهف �أن 

                                                           
فتحي : یراجع جاك در�دا، الصوت والظاهرة، مدخل إلى مسألة العالمة في فینومینلوج�ا هوسرل ، ترجمة -  1

 .، دس، بیروتإنقرو، د�، المر�ز الثقا� العر�ي
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الحدیث إلى أولئك الذین لم یزالوا مقیدین �السالسل والوهم والظالل عن ذلك العالم 

هم إلی�صاله إ ىأمر ال سبیل إل الحق�قي لألش�اء، العالم البدیل لعالم الظالل،

تصور مثل هذا العالم أوال ألن العالم الوحید لدیهم هو عالمهم هذا عالم النتفاء 

�ما یرد في  ،الظالل،المس�ن الذ� �ق�مون ف�ه منذ الطفولة مقیدین �السالسل

 اقصور اللغة عن حمل صورة الوجود، وتثبیتتأكیدا ل وذلك ل�س إالّ  المحاورة،

ذا �ان ثمة وجود ولم ��ن لما :لمعنى الغ�اب الذ� تأسس منذ هیدجر إلى الیوم

دانة دیرد� عدم؟ وتلك هي فلسفة الغ�اب واآلخر وفلسفة ة لمجمل فلسفة اإلختالف وٕا

   )1(.الحضور والعقالن�ة

مجرد تصور عام عن العالم وٕادراك له  فهياللغة عاجزة عن حمل الواقع إن 

بداع له، إنها الك�ف�ة التي بها ندرك الواقع ونتصوره فهي تحدث  وتعبیر عنه وٕا

وتبدع الصورة التي تكون لنا عن العالم، وتفرض علینا هذه الصورة، و�هذا 

االعت�ارفهي قالب �صاغ ف�ه النظام الذ� �ش�ل و�هيء الخل� والعماء الموجود في 

فالصورة  ،تجاهلها لد� التف���یینعدم هذه هي الحق�قة التي یجب .ذاته الواقع

  .الفعل�ة غائ�ة عن المعطى النصي وفلسفة الغ�اب قائمة في �ل حضور لغو� 

عن النص و�قدمه  الشامل ذلك مفهوم التف��ك الذ� �عني غ�اب اإلنسجام

�حیث �ص�ح التف����ة �عثرة للنص : "س و�ورت�س في معجمیهما قائلینغر�ما

المعنى ال نهائ�ا، وتتفجر حدود النص و��تفي المؤول بتت�ع اآلثار في حقل 

فتص�ح مجموعة من التأو�الت مم�نة �التساو�، و�ظهر  .التناص الالنهائي

                                                           
، 2000، دار الحصاد للنشر دمش� 1ـ یراجع، عادل عبد هللا ـ التف����ة إرادة االختالف وسلطة العقل ـ �1

  12ص
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النص دائم التناقض مع نفسه، مما �حول النشا� التأو�لي إلى مقار�ة حدس�ة 

  )1( ."ش�ه ِانط�اع�ة

 متعدد المعنى ملت�س الداللة" تعر�ف علي حربفالنص �طرح التف��ك و� 

إذ هو عالقتة  ،�ثیف المفهوم متوتر الوجهة إش�الي القض�ة واألطروحة

�مم�ناته واحتماالته، ولذا فهو �حتمل غیر قراءة و�ختزن ما ال یتناهى من 

و�داهاته أو  القراءات، التي تراكمت وتفاعلت في ذهن مؤلفه �مس�قاته

�احتماالته وأ�عاده، و�خترق الذین �عارضونه بجدته وأصالته أو �متعته وغوایته 

عن وتلك هي مخاتلة الكالم ومراوغة النصوص التي تلعب من وراء المتكلم تند 

  )2(" .س�طرة القارئ 

ي الذ� التف��� طرحأهم قاعدة في ال أنK.Batler �ر�ستوفر �طلر و�ر� 

ل �قدر �بیر من التش�ك بوصفها و ن تتناأهو أن اللغة یجب  أرساه جاك دیر�دا

أ�عد ما تكون عن التعبیر الموضوعي الشفاف فاللغة بجم�ع أنواعها هي لغة 

نقال استعار�ة تهدف إلى تكو�ن صورة بدال من نقل الواقع أو األف�ار �ما هي 

حلیل عمل�ة التموضوع�ا، لذلك ینسحب النشا� النقد� على هذا التصور فتغدو 

فمثلما تحمل اللغة ) 3(لنص عمل�ة تش��ك في المعاني الم�اشرة لللغة،لوالتفسیر 

رة ایهام�ة عن الواقع وتعبر عن رؤ�ا للعالم، فإن العمل�ة النقد�ة و االبداع�ة ص

تقدم استعارة تعبر عن رؤ�ا معینة للعالم أ�ضا و�ق�امها على مبدأ التفسیر والتأو�ل 

لألش�اء ول�س تقر�را لها، إنه تش��ك في العالمة اللغو�ة نفسها وللطب�عة النسب�ة 

مهما ��ن غو�ة لوفي قانون ومنط� انتظامها في النص، وهذا ما �حرر البن�ة ال

                                                           

، شر�ة النشر والتوز�ع المدارس، الدار 1رشید اإلدر�سي ـ س�م�اء التأو�ل، الحر�ر� بین الع�ارة واالشارة ـ � - 1

 15ص ،2000الب�ضاء،

 23، ص2005، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر بیروت 1ـ ه�ذا نقرأ ما �عد التف��ك ـ � علي حرب -2

  59، ص2000 ،د� الهیئة المصر�ة العامة للكتاب التفسیر والتف��ك واالدیولوج�ا،�ر�ستوفر �طلر،  :یراجع -  3
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بن�ة لغو�ة قائمة  ها،نوعها، من أ� تقالید ثابتة تار�خ�ة أو نوعیىة �م�ن الكشف عن

بن�ة تعج : "قول �طلر�أنها �ما على التعارض الداخلي والتدمیر الذاتي لم�وناتها، 

             )1("�الكسور والشروخ والفجوات

هذه هي مواصفات النص المف�ك، المراوغة، والمخاتلة، وممارسة لع�ة المعنى 

المتماه�ة المتعددة، والمتكلم المفِ�ك هو هذا المراوغ المخاتل الممارس للع�ة 

المؤلف وأف� القار� و��ون صورة التماهي، فهو صوت النص الذ� یتحرر من قید 

  .داده في المعنى الالنهائيالمحتمل وصوته وِامت

  : وعلى هذا األساس فالداللة في النص المف�ك مح�ومة �ظروف هي

  ـمفهوم المدلول الحرفي هو مفهوم إش�الي 

  �الغرض  أن مفهوم الس�اق ال �في–

  مفهوم التواصل ال �م�ن ِاختزاله في عمل�ة نقل لمدلول واحد  أن–

 غ�اب المرسل والمرسل إل�ه والمرجع عن النص فال نعلم من یتكلم ومن–

  .��تب

وه�ذا نستننتج مما سب� ان معنى ال�الغة ��ل مواصفاتها التي ذ�رناها سا�قا 

ك قر�ب جدا من یرادفه الت�عید او النأ� في فلسفة التف��وخاصة العدول الذ� 

بینهما في �تا�ه العمى وال�صیرة و�سمى  بول د�مانلذلك یجمع مفهوم التف��ك 

المترجم هذه المقار�ة في تقد�مه للكتاب ب�الغة التف��ك وتف��ك سعید الغانمي 

�ل نص عند بول د�مان هو �الغة ولكن �ل �الغة  نص :"ال�الغة و�قول فیها

أ�ضا، ول�ست ال�الغة هي األسلوب الذ� یهدف إلى اإلقناع و�ر�د أن �شیر إلى 

واقع خارجي متعال، ل�ست هي الحیرة الممتدة بین المعنى الحرفي والمعنى 

                                                           

 62ص التفسیر والتف��ك واالدیولوج�ا،�ر�ستوفر �طلر،  -  1
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رف أ� الخطابین خطاب إلى خطابین، بل هي ان ال نعالمجاز� حین ینش� ال

مما �ت�ه د�مان بول ، وفي مقالته عن الس�م�اء وال�الغة یجعل لى اآلخر�طغى ع

هما الموسوعي لعلوم اللغة بدایته، فهما �الحظان أن تودوروف ود��رو في معجم

) وضع واحدة م�ان االخر� (ال�الغة اكتفت دائما �النظرة الت�ادل�ة بین الكلمات 

 1)"الواحدة بجوار األخر� وضع ( دون محاولة ال�حث في عالقاتهما التتا�ع�ة

�الغة التف��ك رصدا ألنساق التتا�ع متجاوزة ب�الغة بذلك   بول د�مان �جعلو 

ومتجاوزة أ�ضا انشقاق الدالالت �ما لد�  ،االقناع �ما في درس الخطا�ة التقلید�

قصى وهو الوقوف لى الهدف األإلتصل  المناهج الحدیثة، بل صارت تضم النحو

من ذلك نتج تصورنا ل�الغة  ،المعرف�ة التي تغذ� بها اللغة المفاه�م اآلل�ات على

وما �عد الحداث�ة، وعلى  ةر اصالمع �ةالسرد�مظهر لهذه االش�ال التف��ك السرد� 

                 .، وهو تصور ینهل أ�ضا من مفهوم السرد المضطرب في علم السردة�سها الروارأ

  :والسینما بین الروا�ة مفهوم تف��ك السرد-3

مصطلح السرد  Alain Robbe-Grilletر��ه الن روب غاستعمل أ

في وصف ش�ل وأحادیث روا�اته   Dysnarratifالمضطرب أو إضطراب السرد

وأفالمه ل�عبر عن خطاب عسیر السرد  مخیب �طب�عته للقار�، خی�ة تراف� فعل 

التوهم أثناء القراءة أو المشاهدة، ناتج عن ثغرات في الخطاب وغ�اب تتا�ع 

، وصنف هذه الممارسة في إطار ا وتعدیل السارد لخطا�ه �استمراراألفعال ومنطقه

عى إلى االبتعاد عن وهم ة الجدیدة والسینما الحدیثة التي تسما أسماه الروا�

، وتأكید أولو�ة )التوهم المرجعي(الذ� �ح�م األدب والسینما الواقع�ة  ،الواقع�ة

  )2(.الكتا�ة على تصور العالم

                                                           
  5، ص 2000وال�صیرة ، ترجمة سعید الغانمي، منشورات المجلس األعلى للثقافة، بول د�مان، العمى  1

یراجع مار� تیر�ز جورنو معجم المصطلحات السینمائ�ة، ترجمة فائز �شور، د�، منشورات وزارة الثقافة  -2
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في معجمها السینمائي بین هذا المفهوم الذ�  مار� تیر�ز جورنووتماثل 

 روالن �ارتودعمه  حسبها  جاك دیر�داوضعه غیر��ه ومفهوم التف��ك الذ� أسسه 

�شف عن منظومة إدیولوج�ة و�الغ�ة في العمل  « وتفترض أنه �ر�ست�فا جول�او

و�التحدید في ح�ا�ات تخییل�ة تف�ك الفرض�ات المس�قة من ثقاف�ة وأسلو��ة 

مة على التوهم الواقعي ورفض تصو�ر العالم ��ون ثابت ومتجانس ومتواصل قائ

) المحتمل(�ما �ان یبدو في القرن التاسع عشر، ونبذ القر�ب من الحق�قة 

 الفني للخطاب نفع�ة رؤ�ة تجاوز هو والمقصود...والعم� النفساني للشخص�ات

 )1( ».وآل�اتها ذاتها الكتا�ة سو�  ل�س ما عمل موضوع أن إذ

�ل البنائي والجمالي للروا�ة قد أن مجال النقد الروائي وال�حث في التشومع 

زدهر في المنتصف الثاني من القرن العشر�ن إال أن جدل الرؤ�ة النفع�ة للخطاب ا

الروائي وهاجس الكتا�ة الروائ�ة ذاتها وآل�اتها قد�م �متد إلى ماقبل القرن العشر�ن 

عشر والثامن عشر  ع�ش�ل  في القرنین السا�ذ نشأتها حیث رافقت الروا�ة من

  Bradbury برادبیر�  تساؤالت ومقوالت حول بنیتها ونموها وتطورها، و�صنف

 مد� ن أساسیین قائمین على�هذه التساؤالت في محور   "الروا�ة الیوم"في �تا�ه 

جتماعي عن الواقع اال محور �عتبر الروا�ة وسیلة للتعبیر- :عصور الروا�ة وهما 

ش�ل ممتع هو القصة بلغة أدب�ة، ومحور �عتبرها ابتكارا لفظ�ا معقدا �ظهر  في

ن الجدل القد�م وهذان المحوران �عبران ع.لتر�یبف�ه غموض السرد وتعقید ا

أ� بین  الحدیث في نقد الروا�ة بین تمثیل الواقع وتجسید الش�ل الفني الجمالي

ث� اإلجتماعي وعالقتها �األحداث �تو میل الروا�ة ونزعتها الطب�ع�ة نحو الواقع�ة وال

�ین میلها نحو تغیر الش�ل وطب�عة الخ�ال واالرتداد لفحص و  ،والحر�ات التار�خ�ة

مستقبل " في �تا�ه   Henry James هنر� ج�مسوقد أسمى  ،ئ�ةذاتها الروا

                                                           

 27مار� تیر�ز جورنو، المعجم السینمائي، ص -  1
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الش� األول �الوظ�فة الشعب�ة للروا�ة والثاني �الوظ�فة الفن�ة  1899سنة   "الروا�ة

  )1(.اله

في بدا�ة القرن العشر�ن على رأس الروائیین الداعین  ج�مسهنر�  ولقد �ان 

إلى غل�ة الطا�ع الفني في الروا�ة �الدعوة إلى تطو�ر ش�لها عبر استحداث أسلوب 

  تداعي األف�ار في الروا�ة أو ما اسمي بروا�ة ت�ار الوعي أو الروا�ة النفس�ة

هناك شقا ینمو بین الوظائف الشعب�ة  أنالقائل  ج�مسرأ�   برادبیر�  و�نقل

بتغیرات �بیرة ستعطي الفرصة للروا�ة �ي تص�ح  سمحللروا�ة و�ین وظ�فتها الفن�ة 

وقد حدث �الفعل في السنوات التال�ة وحتى عشر�ن�ات هذا  ،أكثر تمث�ال لذاتها

 �ش�ل ما وقد �ان ذلك إدراكا" الحداثة" سمّیتالقرن إعادة نظر �بیرة للروا�ة 

لإلم�ان�ة الشعر�ة والرمز�ة للعمل الروائي ولكنه �ان أ�ضا نوعا من المأساة 

فالروائي الحدیث قد فقد شیئا ما من إ�مان القرن التاسع عشر �الواقع�ة، من 

، من التطور الطب�عي للعالقة بین األفراد التسلسل والتتا�ع المنطقي للعمل الروائي

وه�ذا في عالم أص�حت ف�ه هذه العالقات  و�ین تقّدمهم االجتماعي واألخالقي، 

األساس�ة وقت�ة فقد اتجهت الروا�ة لداخلها لتتفحص ل�س فق� المنا�ع الرمز�ة 

، وزاو�ة الرؤ�ة واألسطور�ة للخ�ال الروائي ولكن تعقیدات وقل� الوعي االبداعي

ووجهة النظر وقواعد تقد�م العمل الروائي، وغاصت عم�قا في ف�ضان الوعي 

� والجماعي، ببنائه المتغیر للعالقات وزمنه المتبدل �ما نظرت إلى عالم الفرد

خارجي أقل صال�ة وواقع�ة إلى تار�خ فوضو� ونظام اجتماعي مظطرب لذا ر�زت 

للح�اة الداخل�ة والخارج�ة، و�هذا أص�حت متطا�قة مع ونوهت �العالقات الغامضة 

هات النظر المختلفة جو�ثرة و فلسفة جدیدة وعلم نفس جدید واقتناع جدید بتعدد 

  )2( .التي تصوغ إحساسنا �التجر�ة والواقع

                                                           
 8و7ص ،برادبیر�، الروا�ة الیوم :یراجع  -1
  08ص  ن،.م :یراجع -  2
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یر� براد بیر� أن الجهد الذ� تزعمه هنر� ج�مس �ان بدا�ة التوجه  وه�ذا

وا�ة ورواد نحو شعر�ة الروا�ة ورمز�تها ومن ثم حداثتها وهو إلى جانب نقاد الر 

الشعر�ة و�الجانب اإلدراكي ت�ار الوعي �حاول التأس�س لش�ل جدید �اللغة 

                    .ب استرسال األف�ار واللغةو سل، وهذا ما أح�ا أوالتصور� فیها

بدا�ة الثمانین�ات  وقد انتقل هاجس هذا النوع من الكتا�ة إلى الثقافة العر��ة 

حیث وضعت اللمسات األخیرة لنوع من الكتا�ة الروائ�ة أثمر ش�ال شدید التجانس 

لالست�طان والكشف التغر�بي، �ملك َسننا �الغ�ا �م�ن أن نطل� عل�ه وصف 

وهي مز�ج من سمات الواقع�ة والتسجیل والتمثیل الساخر " �الغة االن�سار"

حیث تتضافر  )1(.الذهني في البناء الدرامي للنصوالتكثیف الشاعر� والحجاج 

الشخص�ات والفضاءات واألزمنة في تداخل متشا�ك مع مجموعة من الق�م 

�محو ه�منة  اإلنسان�ة واالجتماع�ة وقوالب االستعارة والوصف المجاز�، تداخال

م ال�طل والحدث والزمان، و�عوضها به�منة الّلغة التي یؤسسها الفعل اللساني القائ

 )2(على الكلمة التي قطعت عالقاتها �مرجع�اتها العاد�ة وفجرت طاقاتها الذات�ة،

یت�عثر الحدث في جم�ع أنحاء النص ل�صیر النص هو جسده  حیث ه�منة السرد�و 

�ا یتح�م ف�ه سارد مف�ِّك یجعل االلتواء السرد�  الّروائي الخاص، و�بدَو السرد مف�َّ

إلى نها�ة الحدث �ما اعتاد السارد الكالس��ي ه أن �صل لعبته المفضلة ال یهمّ 

ولكن أن �طیل الحدث قدر ما �م�ن من خالله االحتفال �موقعه �سارد �حّب فعل 

على  فیتأسس بذلك مفهوم الكتا�ة الذ� أقامه النقد المعاصر ،القول الذ� هو السرد

لكتا�ة ف�طفو بذلك نوع خاص من ا ،دعائم الجمال�ة والشعر�ة وال�الغة المعاصرة

المعنى نحو أغوار  لىالتف����ة التي تبتعد �النص عن مطامع القار� في الق�ض ع

                                                           
رؤ�ة للنشر والتوز�ع، د ب،  ،الصورة السرد�ة في الروا�ة والقصة والسینما، د �: شرف الدین مجدولین -1

  21، ص2006
، مر�ز اإلنماء 49-�48حثا عن النص الروائي، مجلة الف�ر العر�ي المعاصر : یراجع مطاع الصفد� -2

      7، ص1988القومي، بیروت، 
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ني لها، ونوع من الكتا�ة التأو�ل�ة التي تعمل الشخص�ة المتلفظة وواقع التلف� اآل

�ة إلقامة المعنى الم�تمل ومحاولة الق�ض وتجهده برصف اللوحات المتشظالقار� 

حتى �عد اكتمال عمل�ة التف��ك وٕاعادة البناء مرجأ على واقع المعنى الذ� �ظل 

      .إلى قار� آخر وقراءة أخر� 

 أو الفیلم�ة إثر ذلك صورة الالمسّمى والالمحّدد في الكتا�ة الروائ�ةوتتحق� 

�قول ف�ه مطاع  - أ� الالمسّمى-   Beckettب��تهذا المفهوم الذ� وضعه 

جعل الع�ارات مراكز متعددة  إن عماد الالمسمى في الّروا�ة هو« : �فدالص

لهندسة الفضاء الروائي، وفعل االمتناع عن التسم�ة �مثا�ة إطالق حر�ة ال 

محدودة ألسماء �ل الكلمات، ألن ��ون لكل الكلمات في النص أسماء، ألن 

یت�عثر ه�ذا الحدث في جم�ع أنحاء النص ل�صیر النص هو جسده الّروائي 

ا�ة ذلك الن�ات الذ� تحدث عنه دولوز الذ� ال الخاص، لذلك �ان الالمسّمى �مث

ینتشر وال ینشر جسده ابتداء من جذر وجذع واحد ولكنه متعدد الجذور والجذوع 

وفي الوقت نفسه �شغل حیزه الخاص من األرض، هنا تنسحب النمذجة من لحظة 

ال�طل من موقعه الزم�اني ومن عالقاته لتفسح المجال أمام انز�احات النهائ�ة 

  .)1(»لحظات الع�ارات ذاتها بین

 La التشظيو االنشطارمفهوم  ىمسمالالو�قابل هذا المفهوم أ� 

dissémination  في الكتا�ة �ش�ل عام وقد تجمعت هذه المفاه�م في إطار

الذ� أسسه التف��ك مفهوم وهو  اذاتهبنظر�ة أدب�ة قائمة مفهوم أعّم وأشمل �عتبر 

  Millerومیلر Hartmanهارتمان ومعه  جاك در�دا

                                                           
  8ص ،�حثا عن النص الروائي ،مطاع الصفد� 1
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 ال�الغة النوع�ةأنتج حالة من  أّن هذا الطا�ع في الكتا�ة أحمد الیبور� و�ر� 

ال ) 1(مجموعة سمات تصنع في آخر األمر مز�جااجتماع للّروا�ة، وهي ناتجة من 

نهائ�ا من المعاني الجزئ�ة المتعارضة التي تش�ل �ّل منها مهما تبلغ جزئیتها 

وضآلة حجمها مر�زا قائما بذاته، و�ّلما تعّددت الجزئ�ات تحّول مر�ز الكالم إلى 

هامش، وتحّول هذا الجزئي الذ� �عتبر هامشا إلى مر�ز، وعندما تتخذ �ل 

 décentrementالمر�ز�ة تت، تتحق� الجزئ�ات مواضع المر�ز عبر التعدد والتش

وهنا �ظهر لنا جل�ا تقابل مفهوم تف��ك الكتا�ة مع مفهوم ال�الغة  )2(زتوّزع المراك

   .النوع�ة

  ال�الغة النوع�ة للروا�ة                              تف��ك الكتا�ة الروائ�ة 

و�ورد بول د�مان في �تا�ه العمى وال�صیرة تسم�ة أخر� هي �الغة التف��ك        

حالة من حاالت لذة النص حالة الخطاب المف�ك في لغته  روالن �ارث و�عتبرها

ن أالفصل ال�الغي حیث �ستحوذ الفصل المعمم على التعبیر �له « القائمة على

أكثر الخطا�ات  واحدا من�طر�قة خف�ة ا ��ون هذا الخطاب المقروء جد

إنها دق�قة جدا وغیر مستقرة ها هي ذ� حالة من حاالت الخطاب ...جنونا

ولم تمنح ...فالجانب السرد� في القصة مف�ك ومع ذلك فإنها مقروءة ،تقر��ا

اللذة ق� إلى القارئ �ش�ل أحسن مما هي عل�ه اآلن هذا إذا �ان یتذوق 

المحافظة الملفقة والهدم غیر الم�اشر عات قط�عات المنظ�طة على األقل والنز ال

�ستط�ع أن �حمل على الكاتب ف�ضیف إل�ه لذة  حوز�ادة على هذا فإن النجا

) ذلك ألن اللغة تقلد ذاتها(فالمروءة تقضي �الحفا� على اإل�ماء اللغو� : األداء

وهذا مصدر من أكبر مصادر المسرة و�ش�ل غامض غموضا جذر�ا غامض حتى 

                                                           
ر ، شر�ة النشر والتوز�ع المدارس، الدا�1 ،"في الروا�ة العر��ة التكون واالشتغال: "أحمد الیبور� : یراجع -1

 .61، ص2000الب�ضاء، 
المر�ز الثقافي العر�ي، الدار  ،"تأو�الت وتف���ات في الف�ر العر�ي المعاصر:"دمحم شوقي الز�ن یراجع، -2

 189، ص2002الب�ضاء، 
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خرق الخطاب من دون أن تجعله قطع الكالم و هذه حالة من حاالت  )1( ».الجذور

من أوجهها اللغو�ة التبدیل المفاجيء  ألنها ب�ساطة حالة �الغ�ة مصطنعة اأخرق

یتكيء فیها االنقطاع  في بناء الع�ارة وحذف أداة الوصل بین ع�ارتین لغا�ة �الغ�ة

  )2( .على اإل�ماء اللغو� 

  :جموعة من المسم�ات في داللة واحدة وهيونخلص من ذلك إلى اجتماع م

 –التف��ك  –الالمسمى  –�الغة االن�سار  - الكتا�ة  –اضطراب السرد 

نصل إلى �ما  –الفصل ال�الغي  – �الغة التف��ك –الالمر�ز�ة  –ال�الغة النوع�ة 

استنتاج مفاده أن حالة التف�ك والتشظي الذ� وصلت إل�ه الروا�ة الیوم أو �اقي 

التي تعتمد المح�ي أو السرد م�ونا أساسا لها �السینما أو المسرح أو  الفنون 

هو حالة ما �عد حداث�ة تسم الفنون المعاصرة وضع لها نقاد ما�عد الحداثة  ،الرسم

هو حالة �الغ�ة  "ُمنعطف ما �عد الحداثة"في �تا�ه  )3(حسن إیهابا هسمات قدم

عمل بول ر��ور في إطار مشروعه الكبیر لبناء  وقد �ةالسردالوظ�فة قوامها تف��ك 

الحالة دعائم الهیرمینوط�قا على تخص�ص جانب مهم من جهوده لتوصیف هذه 

معتبرا إ�اها لع�ة �عثرة �م�ن تنظ�مها وتحدید مالمحها و��ف�ة انبنائها في السرد 

بهذا ، وسنتعرض لرأ� بول ر��ور فى مع التف��ك الالنهائي للكتا�ةتحدیدا ال یتنا

ولكننا نر� أنه هناك ضرورة منهج�ة الستجالء صورة التجدید  ،يف�ما �أت الصدد

مثلما فعلنا ذلك �فن الروا�ة في العنصر الساب� ونسم�ه  السینماالجمالي في مجال 

نه المصطلح المتبنى من طرف منظر� ودارسي الفن بدال من �الغي ألجمال�ا 

  .لحین في عنصر مفهوم ال�الغةالسینمائي مع أننا قد جمعنا بین المصط

                                                           
    33و 32ص  ،1995المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ، 1دمحم خیر ال�قاعي، �: لذة النص، ترجمة: روالن �ارت - 1
 32ص  ن، م: یراجع -2
�تبوا في حسن �احث أمر��ي مصر� األصل �عتبر من أبرز نقاد ما �عد الحداثة وهو من األوائل الذین  إیهاب-3

ة ما �عد الحداثة على نوع من الفن له سمات التف��ك والتعدد الذ� بدأ �االنتشار في هذا المجال وأطلقوا تسم�

 .النصف الثاني من القرن العشر�ن
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  لغة السینما وجمال�اتها: الم�حث الثاني                            

  :السینمائ�ة والسینما الجدیدة الجمال�ة -1

عن ِابتداع فن  في أواخر القرن التاسع عشر ناتج بدأت السینما �فن مبتدع          

 ساب� ��انا �ستمد وجوده وتطورهخ التصو�ر الفوتوغرافي، و�رزت �فن ل�س له تار�

أبرز هذه  ومنمن �افة األنواع واألش�ال الفن�ة التي تضمن له االستمرار والنجاح 

القصص األدب�ة والنصوص المسرح�ة والح�ا�ات : الفنون التي نهلت منها السینما 

الخراف�ة واألساطیر إلى أن تحولت هي في ذاتها إلى أسطورة القرن العشر�ن 

  .ا الفن الجماهیر� الذ� �حتل المرت�ة األولى من المتا�عة واالهتمام والتلقي�اعت�اره

 األولى تهااأدو وتعتبر الروا�ة أوطد هذه الفنون األدب�ة صلة �السینما 

مارست تأثیرها على الصناعة  لذلك ،تستمد مادتها الدرام�ة منها حیث

و�فضل السینما عرفت الجماهیر  )1(،روافدها السینمائ�ة بوصفها رافدا حیو�ا من

اإلخوة و البؤساء، و أحدب نوتردام، و الروا�ات العالم�ة �روا�ة الحرب والسلم، 

وقد استفادت السینما الجزائر�ة من هذه العالقة  .الشیخ وال�حر وغیرهاو �رامازوف، 

ن إوعلى مد� تطورها ف ،الوطیدة منذ بدایتها األولى، ف�انت رائعة الدار الكبیرة

لم تستكمل أنها ئ�اتها وفك عقدها المتمیزة، �ما لم یتوقف اكتشاف جز " السینما"

لوازم تطورها على الرغم من النجاح الكبیر الذ� أحرزته في جم�ع الم�ادین وال 

س�ما في المیدان التقني واإلنتاجي، فقد یتطور الفن وتتطور الصناعة، �ما تتطور 

جاذبیتها ی�قى وسیلة ممتعة هدفها الوصول اآلالت واألجهزة، لكن سحر السینما و 

نما  إلى المعرفة التي ال تنتهي عند ��ف�ة الحر�ة أو حدود تر�ی�ات الكامیرا وٕا

تجاوزت أطراف ال�عد البؤر� لها إلى ال�عد الداللي الذ� �قدم الح�اة في أكمل 

                                                           
دار الشؤون  -مجلة األقالم -عناصر العالقة بین الفن السینمائي واألدبي: محفو� واخرون نجیب یراجع  - 1

  .1988الثقاف�ة العامة، �غداد، العدد الرا�ع، 
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نا السینما .االستعار�ة ال�الغ�ة اصوره رؤ�ة األش�اء من جم�ع زوا�اها  حیث تم�ّن

الطاقات حرك ت�ما �استعمال مؤثرات خاصة،  ثیرم�ش�ل ا و بواسطة الكامیر 

فتتصارع  اثر ف�ه األلوان ��ل حللهالتجوال في عالم تتنللتأمل واالف�ر�ة ال�صر�ة و 

األش�ال في سمو أخاذ للصورة �صفائها أو �ض�ابیتها المقصودة، أو �فن�ة األب�ض 

واألسود، ی�عث البهجة عند المشاهدة و�حمل المشاهد إلى االخت�ار والترتیب الحر 

  .للوقائع عند المتا�عة تم�نه من متعة إعادة ص�اغة الواقع مع مخرج الفیلم

�مستو��ه  هاعالماكتشاف  و�تم ،ي الكون فالحر�ة السینما یتم إعادة إنتاج مع و 

الفني العام الذ� یخل� استمرار�ة هذا  إفي، �ما �م�ن اكتشاف المبدالظاهر� والخ

ص�اغة وسردًا، في سس فن�ة الحر�ة وتتأ ،العالم وحضوره الدرامي والتسجیلي

التكو�ن نفسه حیث �ص�ح مبدأ ا�اها وأش�الها �عادها وزو أ��ل  ةصور العمل�ة إنتاج 

�سماتها ل الحر�ة في الصورة المنتجة عندما تتاح لنا فرصة اكتشاف أش�او  .حر��ا

  )1(.، سنضع أیدینا على مفتاح اإلبداع الجمالي في السینماالفن�ة المقصودة

تعّد السینما ولشدة قرب الصورة من الواقع الحق�قي وتمث�الته الواقع�ة والخ�ال�ة 

قن�ات من أبرز الوسائ�  التكنولوج�ة في العصر الحدیث، وهذا راجع إلى الّت

و المتلقي یتفاعل معها و�ع�ش المتطّورة التي تقوم بإنتاجها، والتي تجعل المجتمع أ

، و�ما أّن الس�م�ائ�ات هي العلم الذ� یدرس ح�اة العالمات، فقد أخذت اتهاحظل

دالالت اتي، له وقامت بدراسته �نص فني عالمفن السینما �عین االعت�ار، 

نة، �شفت عنها تحل�ال  ت عّدة نقاد ومفّ�ر�ن س�م�ائیین، ومن أبرزهموتأو�الت معّی

"  مالحظات حول فینومینولوج�ا السرد�"�تا�ه في  C.Metzمیتز �ر�ست�ان

ومن أهم المف�ر�ن ،  f.Vanoye وفرانس�س فانو�  Gaudreault وأندر�ه �ودرو

لصورة الزمن في �تاب�ه الصورة الحر�ة وا دولوز جیلالذین ر�طوا السینما �الفلسفة 

                                                           
، دار الكتاب الجدیدة 1ئ�ة دراسة في جمال�ات السینما، �عقیل مهد� یوسف، جاذب�ة الصورة السینما یراجع، -1

 .31، ص 2001 ،المتحدة
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مدوا في دراستهم للح�ا�ة الفیلم�ة على تلكن ما �میز هؤالء ال�احثین أنهم اع .

جهود س�م�ائیین درسوا الح�ا�ة الشفو�ة والم�تو�ة وقاموا بإسقا� ذلك  على 

خطاب اللغة المنطوقة  م من أن م�ونات هذه األخیرة تتعد�الح�ا�ة الفیلم�ة �الرغ

اب الى غیرها من م�ونات الصورة وال �عتبر الحوار الذ� هو الناقل األساسي للخط

حیث ینطل� فرانس�س فانو� مثال من وضع تحدید . المنطوق فیها إال عنصرا ثانو�ا

أن بروب  یر�  ت فالد�میر بروب و�لود بر�مون، إذللح�ا�ة استنادا إلى فرض�ا

 ي حین یر� ف، رس �استقالل عن التقن�ات التي أوجدتهاالح�ا�ة �م�ن ان تد

إذا �انت : "ن الح�ا�ة تظل ذاتها �الرغم من تغیر الوس�� حیث �قولأ بر�مون 

الح�ا�ة تأخذ ش�ال �صر�ا لكي تصیر فیلما وتأخذ ش�ال لغو�ا لتصیر روا�ة فإن 

 سلوكا�ة، حیث ت�قى الدوال �االوضاع و هذه التحو�الت ال تمس بن�ة الح�

إال أن العناصر الجمال�ة في الفیلم  )1(."الخ متماثلة في الحالتین...الشخص�ات

فهي تتوالد من طب�عة هذا الفن  التي �ح�یها، تتعد� العناصر الدرام�ة للح�ا�ة

من حر�ات  ومن بناه التكو�ن�ة التي تتضمن الم�توب والمنطوق ومحتو�ات الصور

  .وأجسام

 نب المهم المش�ل لخطابها هذا الجا �الدراسة تناولت حر�ات التطور السینمائي

 سرگي أیزنشتاینبإزنشتاین ن و�تاب سینار�و، بدءا وعلى رأسها مخرجو 

Sergei Eisenstein اندر�ه �ازانو  André Bazin   وصوال إلى السینما الجدیدة

سینما وطرق اشتغاله في  مجال الفإذا ما �حثنا عن مصطلح ال�الغة .  غودارمع 

نما دراسات متفرقة حول  ،ال نجد نظر�ة متكاملة لل�الغة في هذا المجالننا فإ وٕا

�الغة الصورة قام بها �ل من روالن �ارت حول �الغة الصورة اإلشهار�ة وجماعة 

ن الجهود ا ف�ما یخص االفالم السینمائ�ة فإمو حول �الغة الصورة التش�یل�ة، أم

المبذولة �ما أسلفنا قام بها مخرجون سینمائیون و�تاب سینار�و تحت الفتات 

                                                           
   27، ص1994دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،  1عبد الرزاق الزاھر، السرد الفیلمي، قراءة سیمیائیة، ط 1
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والسینما جمال�ة السینما، والسینما الطالئع�ة، والسینما الواقع�ة والواقع�ة الجدیدة، 

المعاصرة، وجم�عها �حثت في اآلل�ات والتقن�ات التي تصنع المشهد السینمائي 

 الجمال�ة السینمائ�ة مع حر�ات التطور السینمائيحیث ارتقت "وتقّو� سحره  

وت�اراتها الجدیدة واستطاعت الت�ارات التجدید�ة وحر�ات تطور تار�خ الفیلم ان 

أسس علم الجمال السینمائي، وتقد�مه تطب�قا عمل�ا في االفالم التي تستوعب 

لم�ة حملت بذور هذه الحر�ات �ما قدمته من لغة سینمائ�ة جمیلة وس� �وادر فی

منتقاة، دون االخالل �الموضوع أو القصة األدب�ة السینمائ�ة، وقد أضافت هذه 

التطب�قات رؤ� جدیدة للخطاب السینمائي میزته عن سا�قته من األفالم عبر 

   )1( ."تار�خ الفن السا�ع

و�طل� مفهوم الطل�ع�ة المأخوذ من المیدان العس�ر� من طل�عة الجند او ما 

و�قصد �ه معنى التجدید أو التمرد على ما  avant garde: �عرف �االجنب�ة ب

، وفي مجال السینما أطل� مصطلح السینما الطل�ع�ة على هو سائد في الفن عموما

ار�ة او الفن�ة والتي انتجت في االفالم التجر�ب�ة او ما �عرف �األفالم غیر التج

بدا�ة الستینات مرورا �سینما  ىوحت  �1918عض البلدان االورو��ة بدأ من 

الطل�ع�ة ، ثم بودفكین وفیتروفمع  الطل�ع�ة الروس�ةفي البدا�ة ثم  إیزنشتاین

والموجة الفرنس�ة  الطل�ع�ة الفرنس�ةوصوال إلى  Zafatini زافاتینيمع  اإل�طال�ة

. غیر��ه أالن روبوسینما  غودارواندر�ه �ازان الجدیدة بدأ من الخمسینات مع 

ن السینمائي وأهمها م�الد ما �سمى فوقد اتت هذه الحر�ة �عناصر جدیدة في ال

�سینما المونتاج و�ان ذلك مع الطل�ع�ة الروس�ة وخاصة إیزنشتاین ثم اتت الموجة 

او الفرنس�ة �الدعوة إلى التحر�ر الذ� �عتمد على تقن�ات القطع في عامل الزمن 

مع التجدید في عناصر السرد القصصي �عدم    jump kut �الجامب �اتما�سمى 

    في االحداث  العناصر التقلید�ة في السینار�و واعتماد عنصر الصدمة احترام

                                                           
دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندریة،  1ھاني أبو الحسن سالم، جمالیات اإلخراج بین المسرح والسینما، ط 1

  119، ص 2008
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وضاع الكامیرا المتعارف المشاهد مع تغییر أ ف� توقعوالمقصود �ه هو �سر أ

هم اكتشاف تح�م في إنبناء اللغة السینمائ�ة و�ان أ   )1(.علیها في ذلك الوقت

لمونتاج أو التولیف أو �ما ع عناصرها في خدمته وخدمة رؤ�ا المخرج هو اوطوّ 

     .�ضا �التجم�ع�عرف أ

  :اللغة السینمائ�ة وأسلو��ة المونتاج-2

الم�توب والمنطوق  ،تتضمن لغة النص الفیلمي :السنن اللغو� السینمائي 2-1

د��ور، الجانب الماد� للشخص�ات، حجم (ومحتو�ات الصور  ،الحر�ات الجسد�ةو 

المونتاج ، القطع، التناوب، (  وتعاقب الصور) اللقطات حر�ات الكامیرا

�ما  - ة الش�لوتش�ل هذه العناصر لغة السینما وهي لغة غیر أحاد�.....)التواز� 

خالصة تنتمي إلى أو سنن م�ونات  حیث �صنفها إلى - یر� فرانس�س فانو� 

نمائي، تدمجها وتحولها لسینما وم�ونات غیر خالصة من خارج الحقل السیا

  )2(.وتبنینها

  :وتتمثل ف�ما یلي :الخالصة )السنن(  الم�ونات- أ

 )السائرة والماسحة( راحر�ات الكامی - 

 ...)إ�طال�ةأمتوسطة مقر�ةأمر���ة،(تنو�عات اللقطات - 

 .والتناظر الحقلي استعماالت خارج الحقل الصوتي - 

 )الصور، الضجیج،الكلمات(تر�یب  - 

 )الت�طيء �التر�یز والرومانس�ة التضبیب،السرعة �التشو�� واألكشن،( عالمات - 

 )�الر�� �السواد، الر�� المتسلسل(  أدوات الر�� والفصل - 

                                                           
ل�ع�ة في السینما لفرنس�ة، مقال منشور على موقع الجز�رة ، عنوان یراجع، عبد المحسن المطیر�، التقلید�ة والط 1

  2016-06-03: تاریخ اإلنزال  WWW.al-jazira.com /2016/20160603/zt2.htm:الموقع

، 1994، دار تو�قال للنشر، الدار الب�ضاء، 1یراجع عبد الرزاق الزاهر، السرد الفیلمي ، قراءة س�م�ائ�ة، � 2

 32، 31ص 
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  الحیل والخدع السینمائ�ة  - 

وتتمثل في مجموعة من الم�ونات  :غیر الخالصة)السنن(الم�ونات - ب

خارجة عن السینما أو سا�قة لها غیر أنها تأخذ تكو�نا  الوافدة من حقول أخر� 

  : خاصا بدخولها إلى السینما منها

 الموس�قى - 

 و�ةتنصوص م�ال - 

 ) الحوار(الكالم  - 

 اإل�ماءات والحر�ات - 

 المال�س وأدوار الشخص�ات  - 

   األكس�سوارت - 

أن القراءة الفیلم�ة ین�غي أن "ییز بین السننین إلى و�خلص فانو� �عد هذا التم

ترت�� �عمل�ة تحیین �ل هذه العناصر ت�عا أ�ضا لسنن ثقاف�ة متعددة أ� ان 

  1."الدوال السینمائ�ة تتبنین في سنن ت�عا لقیود ثقاف�ة ولنماذج سرد�ة سا�قة

ال�الغي  وهذا هو المق�اس الذ� �ضعه فانو�ي للتأو�ل الجمالي للفیلم ولتش�یله

جتماعي واإلنساني للفیلم ثم بإنز�احه عن النماذج اإلوذلك بإح�اء الدور الثقافي و 

اشى تماما مع شرو� ال�الغة السا�قة له �عد ات�اع قواعدها وقانونها وهذا ما یتم

  .  شرنا إلیها سا�قاالتي أ

و�قسم فرانس�س فانو� الح�ا�ة الفیلم�ة إلى خطاب وقصة وٕالى ع�ارة ومحتو� 

  2:�حسب هذا الجدول مالفیلمي أن یت�ع هذا التقس� لوعلى التحلی

  

  

                                                           
 32عبد الرزاق الزاهر، السرد الفیلمي، ص  -  1
2
  33یراجع، م ن ص  - 
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وتتجتمع   سین�مات وأجزاء مجام�ع دولوز إلىجیل ترجم هذه الم�ونات عند وت

: التي تتعین في الفیلم �ما �قول موحدة في الكادر أو إطار الصورة ثم في اللقطة

�منظومة مغلقة نسب�ا، تحتو�  و�تم تحدیده le cadrageأو د اإلطار و حد�ض�� "

د��ور شخص�ات  أكس�سوارات، فالكادر إذن هو : على �ل ما هو ماثل في الصورة

مجموع من عدد �بیر من األجزاء أ� من العناصر التي تدخل هي نفسها في 

�م�نننا ان نضع لها �شف حساب "  sous-ensemblesمجام�ع  اجزاء"

�الط�ع فإن هذه توجد هي نفسها في صورة، وهي تش�ل في رأ� جاكو�سون 

 سین�موفي رأ� �ازولیني  des objets signesموضوعات إشارات  "

cinème   مع ذلك �مقار�ات مع اللغة تبدو غیر موفقة  یوحيوهو مصطلح

� االصوات، ذلك أنه إن �ان للكادر ن�مات ستكون على غرار الفون�مات أفالسی

ول�س في  système informatiqueمن نظیر فس��ون في المنظومة المعلومات�ة 

  الفیلم                               

  )المدلول(الع�ارة         

  مادة           ش�ل   

  صورة متحر�ة   تر�یب الصور 

  الصوت/ضجیج          الصورة

  الكالم/صوت           الصورة 

  الموس�قى /موس�قى       الصورة

  األلوان/صوت         األش�ال

  

  )الدال(المحتو�            

  ش�ل    مادة    

  أحداث واقع�ة        بن�ة السرد

  أحداث واقع�ة        بن�ة السرد  

  أحاس�س             بن�ة األف�ار 

  أف�ار مجردة         الت�مات 

  أسطور�ةتار�خ�ة، خراف�ة      
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المنظومة اللسان�ة، إن هذه العناصر هي ع�ارة عن معط�ات تكون �ثیرة العدد 

   )1(."حینا ومنخفضة العدد حینا آخر

المشهد الذ�  وضحه دولوز على أنه�م�ننا ان نفهم السین�م �حسب ما أ 

الملفو� السرد� "غیر �قابل في الس�م�ائ�ات السرد�ة یتأسس �مر�ب داللي ص

السینم یتجاوز الم�ون  وألن" le composant narratif simple ال�س�� 

�السین�م السرد� "اللغو� الملفو� إلى الم�ون اللغو� المرئي فإننا نفضل تسمیته 

و�م�ننا ان نصنف أ�ضا وحدته �ما  "le cinème narratif simple "ال�س�� 

 "le photogrameالفوتوغرام "�سمى في مجال السینما �الصورة الجزئ�ة أو 

في التصو�ر الضوئي تعني هذه :" وتعرفه مار� یر�ز جورنو في معجمها �مایلي

التسم�ة صورا تحصل من فعل الضوء فق� دون عدسة شیئ�ة، وفي السینما 

�ش�ل الفوتوغرام صورة مفصولة عن سلسلة من تصو�ر ضوئي مسجل على 

�ة، وتسمى هذه صورة جزئ�ة في الثان 24الفیلم علما ان الفیلم �مر �سرعة 

وعلى ذلك تتكون  )2(."التسم�ة أ�ضا عند نسخ صورة من الفیلم على الورق 

اللقطة من مجموعة من الفوتوغرامات المتتال�ة �سرعة لتش�یل حر�ة ذات داللة 

ممثلة �أش�اء في الطب�عة، وشخص�ات تتحرك في إطار، فاللقطة هي مجموعة من 

وتجتمع هذه اللقطات في ش�ل اجزاء  ،داللة المش�لة للقطة تحمل الفوتوغرامات

وتتتا�ع هذه الفوتوغرامات او الصور في طا�ع . مجام�ع تتراكب لتبني المشهد

التي تعني  photogèneمؤسسة حالة من التصوار�ة   photogéniqueتصوار� 

انتاج الضوء أو التصو�ر الضوئي المسل� على األش�اء وعلى �عض الوجوه التي 

وجوها تبرز ق�متها وتبدو في مظهر شاعر� وسنتعرض  �صورة جیدةتع�س الضوء 

حیث أن التصوار�ة في المفهوم الجمالي للطل�عیین،  لذلك الحقا في عنصر التبئیر

                                                           
حسن عودة، د �، منشورات وزارة الثقافة، دمش�، : الحر�ة، أو فلسفة الصورة، ترجمة-جیل دولوز، الصورة-1

  21، ص 1997
 80مار� تیر�ز جورنو، المعجم السینمائي، ص  -  2
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تعني إعطاء ز�ادة محسوسة على الحق�قة ،  Epsteinوٕای�ستاین  �Dellucدیلوك 

      .و�تقن�ات عم� المجال )1(،)المضخمة( �التصو�ر ال�طيء واإلنارات واللقطة القر��ة

�ثیرا �معنى التمثیل   le photogéniqueوقد تم تداول  تعبیر التصوار� أو 

الطروحات و�م�ننا أن نستنتج من  .المبهر أو الجمیل أو ال�ارع في نقل الواقع

  :السا�قة المر�ب اللغو� السینمائي في الرسم التالي

      

  أكس�سوارات +شخص�ات  +د��ور 

  

  
         

  حر�ة  + ) حوار( صوت  +فوتوغرام   

                    

  

           

  

  سین�م  +سین�م      +   )لقطة( سین�م 

  

           

  

                                          مجموع          +        )لقطات، مشهد(مجموع  

  
  

  

  )موقف درامي مشاهد،( أجزاء مجام�ع                  
  

                                                           
  80السینمائي، ص مار� تیر�ز جورنو، المعجم یراجع،  -  1
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  :Le cadreالتنو�عات الدینام�ة لإلطار -3

كادر وفي الفیلم عموما �طر�قتین ضمن الالمذ�ورة أعاله المعط�ات  تتوزع       

و�تعل�  la raréfaction التخفیف و la saturationاإلش�اع : و حالتینأ

األمر �المشاهد الرئ�س�ة أو الثانو�ة والمواض�ع المتعلقة بهما فقد تظهر في حالة 

االش�اع مجموعة من المشاهد الثانو�ة في بدا�ة الفیلم ف�ما یجر� المشهد الرئ�سي 

في العم�، أو ان یتم التر�یز على جزء واحد في اإلطار �أن تسل� الكامیرا مثال 

وز لهذه الحالة بتسل�� الصورة على �وب الحلیب في على شيء معین و�مثل دول

الذ� یبدو مشعا من الداخل، أو عندما ��ون له�ش�وك " le soupçonالشك "فیلم 

عطى دولوز مثاال وأ  des sous ensemblesالمجموع خال�ا من أجزاء مجام�ع 

ألنطونیوني   " les paysages désertésالمشاهد المهجورة "عن ذلك �فیلم 

واالجزاء المجام�ع  )1(ألوزو، les interieurs evacuésم المنازل المفرغة وفیل

وهذا یثیر حالة التف��ك المتعمدة التي تخل� جمال�ة من نوع  ،هي الروا�� الجامعة

كثر أ في دور التجم�ع و�م�ن إعطاء مثالنه هو الذ� �غدو خاص لد� المتلقي أل

ألنه قائم على فوضى   اإللمام �هإغراقا في التف��ك الذ� �صعب على المشاهد 

  . inception الحلم غیر المنطق�ة وذلك �فیلم 

و�م�ن أن یتم بلوغ الحد األقصى من المجموع الفارغ وتغدو الشاشة سوداء 

منزل الد�تور "�ل�ا، أو ب�ضاء �ل�ا وقدم دولوز لذلك مثاال ��وب الحلیب في فیلم  

 و�خل� ذلك )2(مساحة الشاشة �املة،له�ش�وك حیث �ملؤ �وب حلیب " إدوارد

في �اقة المعط�ات المستقلة التي قد ��ون  مساحة ب�ضاء خاو�ة و�م�ن تصن�فها

أو  ،لها رمز�ة خاصة مستقلة عن الفیلم أو لها عالقة �االحداث او الشخص�ات

ولقد تضاعف ورود المعط�ات . �م�ن ان تكون را�طا مونتاج�ا بین مشهدین

                                                           
  22، ص حر�ةالصورة ال ،زیراجع، جیل دولو  -  1
 م ن، ص نفسهایراجع، -2
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 la profondeurوعم� المجال م منذ ظهور الشاشة الكبیرة المستقلة في الفیل

de champ ) (1 إن الكادر �علمنا على هذا النحو �أن " :حیث �قول دولوز

نما هي مقروءة �قدر ما هي  الصورة ال تعرض نفسها من أجل الرؤ�ة وحسب وٕا

مرئ�ة، فالكادر یتمتع بهذه الوظ�فة المظمرة أال وهي، تسجیل معلومات ل�ست 

، فإذا �نا نر� قل�ال جدا من األش�اء في داخل الصورة، صوت�ة وحسب بل و�صر�ة

فذلك ألننا ال نحسن قراءتها على الوجه األكمل، وال نحسن �ذلك تحدید ق�مة 

التخفیف واإلش�اع، س��ون هنلك إذا وظ�فة تر�و�ة للصورة وال س�ما مع غودار، إذ 

ال تخبر �شيء  مساحة �ت�مة تظهر تلك الوظ�فة بوضوح، حین یبدو الكادر

ض�اب�ة متلبدة �التش�ع حینا، أو مقتصرة على المجموع الخاو�، أ� على الشاشة 

  )2(."الب�ضاء أو السوداء حینا أخر

اللعب  و�صنف الة �التنو�عات الدینام�ة للكادر،و�سمي دولوز هذه الح   

�ارزة في اإلخراج السینمائي  �حسب جهود والتخفیف عو�حالة اإلش�ا �الكادر

  :سجلت �صمتها منها

 dreyerمع درایر الكادر أو اإلطار �تصور هندسي فیز�ائي وماد� :  أوال 

  .�تر�یب لم�ان على نحو متواز أو منحرف

الكادر �تصور هندسي ماد� �سب� في العرض �ل ما ف�ه من : ثان�ا

  .شخص�ات وأحداث وذلك مع أنطونیوني

                                                           
هي مساحة (المجال او الحقل هو الفسحة الواقعة ضمن اإلطار،والتي تر� في آن معا �مساحة مسطحة  -  1

أما اإلطار الذ� �حده فعمل �ساترة بإخفائه الم�ان الواقع على الجوانب، هذا ) ....الصورة الماد�ة ذات ال�عدین

، إن توهم العم� �اإلضافة إلى إدراك )ج الحقلأو خار (الم�ان الذ� ال نراه ولكننا نتخیله، وهذا هو خارج المجال 

�ون الم�ان �متد إلى ما وراء الحدود ینتجان انط�اعا قو�ا �الواقع�ة الحق�ق�ة ، یراجع في ذلك المعجم السینمائي 

     15ص 
 ، ص نفسهام ن-  2
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حیث ��ون تا�عا ومتوقفا على ) متحرك فّعال(الكادر �تصور دینامي : ثالثا

حر�ة المشهد والصورة والشخص�ات والموضوعات التي تشغله و�سمى ذلك أ�ضا 

التي تعزل في البدا�ة وجها ثم  griffithیت مع غر�ف irisأسلوب حدقة العدسة 

        )1(.تنفتح وتظهر ما �ح�� �ه

 eisensteinالكادر والموضوع لد� إیزنشتاینالمطا�قة بین : را�عا

والتي تنفتح وتنغل� وفقا  hance  الشاشة المتغیرة لد� هانس: خامسا

    )2(. ن �صر� و للضرورات التمثیل�ة على غرار أكوردی

عن هذه الرغ�ة في تنو�ع الكادر تنو�عات على  ومن المنطقي أن ینجرّ  

شتغال على اللقطة نفسها یتم االِ وفي داخل  ،مستو� اللقطات وحر�ات الكامیرا

 la الصورة عم� مجال الرؤ�ة في داخل اللقطة نفسها عبر تقن�ة عم� مجال

porfondeure du champ de l’image  وهي تساهم في إعطاء داللة للقطة

في ذاتها، ثم تترا�� هذه اللقطات عبر تقن�ة المونتاج لتساهم في بناء داللة 

  . المجموع الكامل للقطات

  :وتعمی� الحقل اللقطات تر�یبجمال�ة  -4

قطة في ل�قوم التتا�ع المرئي في الفیلم على تتا�ع في اللقطات لذلك تسمى ال

هم عناصر أ  عتبر اللقطة من�ضا �المخط�، وتوتترجم أ le plan اللغة االجنب�ة

ال ��في في السینما أن یخلص الممثل في اتقان أدائه للدور ف الفیلم السینمائي،

و �حبها، أو یتم�ن من �ن من جعل المتفرج ��ره الشخص�ة أالذ� �مثله حتى یتم

 المتفرجو�ین   هبین�حرك مشاعر المتفرجین، ذلك الن  خل� تأثیر درامي وجمالي

ن اللقطة كفما لم ت « ، cameraتمر الصورة عبره وهو الكامیرا   اوس�ط

                                                           
1  - iris تم بواسطتها الفتح و�سمى أ�ضا �السجاف، أو القزح�ة و�. هو حاجب العدسة القابل للتضیی� والتوس�ع

     62یراجع في ذلك المعجم السینمائي ص، . والغل� لالنتقال في المشاهد أو بین المتتال�ات
  23یراجع، دولوز، الصورة الحر�ة، ص  2
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للمصور فلسوف تذهب السینمائ�ة مدروسة وحساسة وتع�س الذات الداخل�ة 

الممثل والممثلة ومصمم المناظر والم�ییر ومصمم االز�اء ( جهود الجم�ع 

، ففي المسرح تتجلى البدا�ة ه�اء) ومصمم اإلضاءة والمونتیر وجهود المخرج

إال أن مثل هذه ...الجیدة لتخیل الشخص�ة مع الصورة التي �صفها المخرج 

ل� تأثیر درامي وجمالي في مشاعر خالبدا�ة ال تكون �اف�ة في السینما ل

قطة السینمائ�ة ��افة أنواعها قر��ة أم قر��ة متوسطة لالمتفرجین ما لم تسهم ال

أم مبتعدة  travilling inأم لقطة عامة أم لقطة قر��ة جدا أم لقطة مقتر�ة 

travilling out  في تأكید مصداق�ة ذلك التأثیر أو خصوص�ة اللقطة التي

   )1(».الصورة خصوص�ة التعبیر وف� أسلوب المصور وثقافتهتضفي على 

فتتحق� من  �ةئالكناو الدالل�ة والرمز�ة  اللقطة في ذاتها وأ�عادهاجمال�ة أما  

خر� أجسام عن أعلى  �التر�یزخالل تقن�ة تبئیر أو تعمی� المجال التي تسمح 

المجال :" تعرف الناقدة دومین�ك ف�الن عم� المجال �قولهاو .الصورةنفس داخل 

هو الحیز الذ� تحده العدسة وهو ما سیتم رؤ�ته على الشاشة والعم� هو 

مسألة الوضوح وعم� المجال هو المنطقة التي تقع بین األش�اء المعروضة 

                )2(."األكثر قر�ا واألكثر �عدا

وتعرف أ�ضا  ،العدسة وٕاغالقها�ات �استعمال فتحة و تو�تم التح�م بهذه المس

ة عن قطعة مهمة من الهندسة وهي ع�ار و القزح�ة أ �اسم حاجب العدسة

الم��ان���ة آللة التصو�ر، توفر فتحة �مقاسات متغیرة في المسار ال�صر� �م�ن 

استخدامها للتح�م في �م�ة الضوء الذ� �مر عبر العدسة و�مثل الحجم المتغیر 

ة العدسة وسرعة المغالق وسیلتین أساسیتین للتح�م بتعر�ض الضوء، حیث لفتح

                                                           
دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر،  1هاني أبو الحسن سالم، جمال�ات اإلخراج بین المسرح والسینما، � -  1

  182ص  2007اإلس�ندر�ة، 
الكادراج السینمائي، ترجمة شحات صادق ، أكاد�م�ة الفنون وحدة إصدارات السینما، القاهرة  دومین�ك ف�الن، -2

    223، ص 1998
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للسماح بوصول الضوء إلى مسطح تتطلب اإلضاءة ال�اهتة فتحة عدسة أكبر 

حساس الصورة ومعتم بدرجة معینة، بینما یتطلب سطوع اإلضاءة فتحة عدسة 

الضوء  أصغر، و�تح�م حجم فتحة العدسة أ�ضا وسرعة المغالق في مد� تواز� 

الذ� �مر من خالل العدسة وهذا یؤثر �ش�ل م�اشر على عم� المجال و�وجه 

       )1(.المصور ذلك حسب المقاصد الدالل�ة للصورة التي یر�د المخرج عرضها

از مواض�ع الق�مة المقصودة من الدور الجمالي لهذه التقن�ة في ابر  �تمثلو       

وتسل�طهما على  ام الضوء والظلد�استخش�اء الماثلة في الصورة عن غیرها، األ

عناصر دون أخر� في الصورة ألهداف دالل�ة، فعم� المجال بناء فني تش�یلي 

ن یتح�م و�م�ن للمصور بتوج�ه من المخرج أ للصورة مر�ب من عّدة مستو�ات ،

في س�ادة مستو� على �ق�ة المستو�ات األخر�، أو خل� ح�اد من خالل صفاء 

�اتها، وتنقاد عین المشاهد إلى المناط� المه�منة في الصورة، الصورة في �ل مستو 

أو إلى العم� المظلم أو الواضح، �حسب أهداف المخرج الدالل�ة لینفتح أف� 

التأو�ل لد� المشاهد �ض�� إدراكه وق�ادة عینه داخل بن�ة الصورة نحو عناصر 

  )2(.مختارة

خالل تقن�ة المونتاج، حیث  العامة للقطات مجتمعة منلة بناء الدال و�تم      

سنما أن األثر السینمائي ال �ظهر إّال في اللحظة التي تتقابل یر� �عض منظر� ال

فیها لقطة منفردة مع لقطة أخر�، أ� في اللحظة التي تبدأ فیها القصة في 

الظهور على شاشة السینما �سلسلة من اللقطات التي تصور مواض�ع مختلفة، 

                                                           

 
: ، أساس�ات فتحة العدسة، فتحة العدسة والرقم البؤر� وعم� المجال، الموقعSonyیراجع،  -  1

-3mq-wa-al3adas-befathat-almaqsoud-eg/electronics/ma-www.sony.com/ar

 almajal  دت  انزال.    

العبود� ، تعبیر�ة عم� المجال في السینما ، مجلة عین على السینما، منشورة على  یراجع ، أحمد ج�ار -  2

 21الخم�س : تار�خ االنزال  eyeoncinema .net /details.aspx ?secid=56&nwsld=1882:  موقع

  2014أغسطس 
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وتمثل بذلك حر�ة اللقطات . نتاج في سیولة سرد�ة معینةوتترا�� عن طر�� المو 

حر�ة للموضوع أ�ضا فیتأسس التنامي السرد� عبر االنتقال الحر�ي للصور و�تم 

تش�ل هذه الوحدات إمّا نتیجة مونتاج صورتین مختلفتین على الشاشة، أو نتیجة 

لة خاصة مفهوم المونتاج �أنه حا"و�عّرف  .تتا�ع حاالت مختلفة لنفس الصورة

لواحد من القوانین العامة التي تح�م تش�ل الدالالت الفن�ة وهو قانون التجاور 

juxtaposition  )و�تعبیر آخر  )1(."لعناصر غیر متجانسة) التعارض والتكامل

المونتاج هو الخ� الداللي الذ� تت�عه السین�مات لتترا�� ف�ما بینها وتش�ل لغة 

وهو �ذلك عمل�ة انشاء التزامن الداخلي بین الصورة ، سینمائ�ة لها معنى في الفیلم

  .والصوت

  :زنشتاین ثالث مراحل تار�خ�ة لتطور المونتاج في السینما وهيیاِ  دو�حد        

   �النس�ة للسینما أحاد�ة النظرة composition plastiqueالتكو�ن التش�یلي  - 

uniponctuel أ� وجهة نظر وحیدة مع �امیرا ثابتة. 

�النس�ة للسینما متعددة  composition par montageالتكو�ن المونتاجي  - 

 .النظرات أ� تغیر وجهة النظر

 .التكو�ن الموس�قي �النس�ة للسینما الناطقة - 

التجاور التقابل ( ومع اختالف هذه األنواع فإن قوانین الر�� هي ذاتها          

هو أرساء التآلف بین التكو�ن  )التش�یلي( األول ، وما یتسم �ه التكو�ن)التعارض

العام الذ� یتحق� ت�عا للموضوع المعروض، والعرض ذاته، بین توز�ع متساو 

أّما التكو�ن الثاني فإن المونتاج هو الذ� . موجه ومح�� معّمم للموضوع المعني

�قوم ف�ه بدور التعم�م أ� أّن األول تكون الداللة العامة متح�مة في التجاور بین 

اللقطات ، أما الثاني فإن المونتاج هو الذ� یؤد� بنا إلى تش�یل و�ناء الصور و 

فإّن التجاور بین اللقطات ) الموس�قي(أما التكو�ن الثالث . الداللة واستنتاجها

                                                           
  81 یور� لوتمان، قضا�ا علم الجمال السینمائي، ص -1
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و�ر� لوتمان أن   .تتح�م ف�ه سیولة الموس�قى التي تكون مرافقة للقطات العرض

معه  مستقبله ومستقبل السینما أصول المونتاج تكمن في التكو�ن التش�یلي أما

  1.ف�عتمد عل التكو�ن الموس�قى

و�م�ننا أن نصنف المونتاج في فیلم الساعات الذ� نستمد منه �عض       

موس�قي، فنظرا الختالف الفضاءات المونتاج ال ضمنالنماذج التطب�ق�ة في �حثنا 

یختار الر��  وانفصالها درام�ا عن �عضها فإن المخرجالزم�ان�ة بین الشخص�ات 

بینها �الموس�قى، حیث تتقطع سیولة الزمن وسیولة الم�ان عندما ینتقل بین 

إال أن الموس�قى المرافقة ال تنقطع وهذا �عطي انط�اعا  ،الفضاءات المعروضة

سو� �عض . للمشاهد واحساسا �االستمرار�ة مع أنه الیوجد را�� قصصي بینها

اللوحات التي تؤد� دور المقارنة والمشابهة بین الشخص�ات والمواقف والتي 

  .في فصل تف��ك الح��ة سنتعرض لها الحقا

 الفني المقصود من مخرج فیلم الساعات ست�فن دالدر� و�عتبر هذا البناء       

حداث�ة القائمة على تف��ك البنى الما�عد في فن السینما  ملمحا أسلو��ا معاصرا 

نهائي إلى تف����ة بول ر��ور التي الیخرج من إرجاء جاك دیر�دا ال اوالق�م تف���

والرؤ�ا  اإلبداعي تلجمها البنى الوظ�ف�ة للنوع الفني الذ� یتنمي إل�ه المنتوج

في العنصر الموالي   عرضتسنو  .فن �ش�ل عاملو اللوحة ولاالنسان�ة الفن�ة للنص أ

، ولكن لنستنتج قبل ذلك ومن �ل ما سب� أهم العناصر التي تش�ل لهذه الرؤ�ا

  :في الرسم التالي للمشهد الداللة السنمائ�ة والمستو� الجمالي وال�الغي

             

  

  

  

  

                                                           
1
 80و 79یوري لوتمان قضایا علم الجمال السینمائي، ص یراجع  - 
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  ادرـــــــالك 

  

  اللقطات �أنواعها                    

  

  

  عم� المجال

  حر�ات الكامیرا

  

  

                           

                  المونتاج �أنواعه                         
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 نحو منهج لل�الغة التف��ك: لم�حث الثالثا                     

  : �عثرة الح�يلبول ر��ور رؤ�ا -1

قدم الفیلسوف الفرنسي بول ر��ور مشروعا نقد�ا فلسف�ا ضخما من خالل        

 ،لجم �ه الطرح التف���ي الذ� أغرق النص في اإلرجاء الالنهائيأ "السردن و االزم"ثالثیته 

بنى نظر�ة للوظ�فة التف����ة في السرد واعتبر النص السرد� أكثر النصوص  هناك �أن

وقد قدم خالصة تجر�ته  .تعقیدا وقابل�ة للتف��ك الجمالي في نوع�ه التخییلي والتار�خي

نظر�ته في الوظ�فة السرد�ة التي  أنّ  إلىمنوها  "النص إلى الفعل من" هالنقد�ة في �تا�

  : �ة هيساسوالسرد ترتكز على انشغاالت أزمان قدمها في ثالث�ة ال

سعة استعماالت اللغة �عتبره هم�ا عاما وشامًال یتعل� �الحفا� على و  ولاالنشغال األ

�عد بنیو�ة ِاختزالیتها، و�قصد �ه االنفتاح الذ� وَسَمت �ه الدراسات النقد�ة ماوتنوعها وال

وعلى ذلك  .الالنهائي والداللة المرجأةالالمحدود�ة والتف�ك � وعلى رأسها التف����ة اللغَة،

التحلیلي مع زمرة الفالسفة التحلیلیین �ما �سمیهم و�ؤ�د انتماءه إلیهم، فقد توجه هاجسه 

إلى المعنى والحق�قة في جم�ع استعماالت نحو اللغات الجیدة الصنع التي تق�س النزوع 

الالمنطق�ة،  تي تحق� سمةغو�ة الللواعتبر الح�ي أهم النتاجات ا .اللغة غیر المنطق�ة

ال لألول �ال�حث في مجال السرد من ذلك �ان انشغاله الثاني م�مّ التشذر، و ال�عثرة، و 

وتحدیدا االهتمام بتجم�ع األش�ال والص�غ الم�عثرة للع�ة الح�ي، �اعت�ار فعل الح�ي 

نوع�ة أكثر أفضل النماذج التي لم تكف طوال نمو الثقافات عن التفرع داخل أجناس أدب�ة 

أكثر األنواع  القائل أن الروا�ة�اختین میخائیل وهو بذلك یؤ�د الطرح األول ل )1(.فأكثر

هجنة، والنوع الهجین ال یثبت أمام التوقع وهو أعلى في محتواه المعلوماتي من النوع 

ظف الالتحدید الذ� له تصم�م یو  Léonard Mayeلیونارد مایرالخالص ألّنه حسب 

                                                           
، عین للدراسات وال�حوث 1من النص إلى الفعل، ترجمة دمحم برادة وحسان بورق�ة، �:  یراجع بول ر��ور -1

     7، ص2001اإلنسان�ة  واإلجتماع�ة �التعاون مع المر�ز الثقافي الفرنسي القاهرة، 



 من تفكيك البالغة إىل بالغة التفكيك                                       األول الفصل

 

  54 
 

وعلى هذه  .یتعالى نص�اأّنه أ�  )1(وذلك حینما �ظهر التقالید الش�ل�ة لنوع خالص ،ما

الذ� لم یتنصل في رحلته المتجددة  ،الف�رة �ق�م بول ر��ور نظر�ته حول تف��ك المح�ي

التار�خي �أنواعه السیر�ة األدب�ة : وعلى سعة المح��ات �صنفیها«من الموروث الح�ائي 

الذات�ة، والتخییلي �أنواعه من ملحمة ودراما وقصة وروا�ة وص�غ والتار�خ�ة والسیرة 

وعلى هذا األساس اُعتبرت   )2( ».سرد�ة تستعمل وس�طا غیر اللغة �الفیلم السینمائي

فالم الیوم إلى الجمال�ة التي عادت األالروا�ة أهم المصادر التخییل�ة للصناعة الفیلم�ة وقد 

امتزاجها �الطا�ع األسطور� الذ� أص�ح في أوّج تخییلیته تنشؤها الروا�ات التار�خ�ة مع 

زاد تدع�مه  ئ�ة الذ�االتي یدعمها التطور التكنولوجي السینمائي في مجال الخدع السینم

بدخول العالم اإلفتراضي بوسائله المعلومات�ة القادرة على إنشاء عوالم مفترضة أكثر ابتعادا 

حالة من الدائر�ة التي أكدها ر��ور بین الروا�ة عن الواقع الحق�قي، وهذا بدوره أنشأ 

والسینما حیث أص�حت السینما بدورها مؤثرا في تش�یل العوالم الروائ�ة وأص�ح الفیلم الیوم 

من أهم المصادر المبتدعة لتقن�ات الكتا�ة الجدیدة وتحول الفیلم إلى أهم العوالم المواز�ة 

 قدم�ناء على ذلك و  .�ة و�دعم بها طاقته التخییل�ةالتي �ستحضرها القار�ء أثناء قراءة الروا

یوجد وحدة وظ�ف�ة بین الص�غ واألجناس السرد�ة «   :فرض�ة لنظر�ته هي ر��ور

  »المتعددة 

أقام مشروعه التحلیلي الكبیر في ثالث�ة الزمان والسرد الستجالء هذا االنشغال  ثم

حیث �قول مضیئا  .و�ناء معالم الوحدة الوظ�ف�ة لألش�ال اللغو�ة غیر المنطق�ة المف��ة

أقدم فرض�ة تقول بوجود وحدة وظ�ف�ة بین الص�غ  «: أ�عاد اإلجا�ة عن الفرض�ة السا�قة

مشترك إن الطا�ع ال: هيهذا المجال تعددة، وفرضیتي األساس في واألجناس السرد�ة الم

للتجر�ة اإلنسان�ة الممیز والمتمفصل والموضح من لدن فعل الح�ي في جم�ع أش�اله 

 .هو الطا�ع الزمني، �ل ما نح��ه �حدث في الزمن، و�ستغرق زمنا، و�جر� زمن�ا نماإ

                                                           
، دار شرق�ات 1، ترجمة خیر� دومة، �من �تاب القصة والروا�ة والمؤلفتوماس �ینت، تصنیف األنواع،   -1

  65ص،  1997للنشر والتوز�ع، القاهرة، 
   8و 7من النص إلى الفعل، ص: ر��وربول  -2
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ال �عترف لها بهذه الصفة وما �حدث في الزمن �م�ن أن �ح�ى ولعل �ل سیرورة زمن�ة 

إال �قدر ما هي قابلة للح�ي �طر�قة أو �أخر� وهي م�ادلة مفترضة بین الزمان�ة 

    )1(».والسرد�ة

ة أساس�ة في العمل الح�ائي یترتب علیها لطرح القائل �أن الزمن وحدة وظ�فوهذا ا

مقولة تقلید�ة في هو  ،أش�اله �ات�اع النظام الكرونولوجي أو مخالفتهالح�ي �مختلف 

 ،الح�ائيالدرس النقد� الغر�ي أقامها النقد الش�الني مع ثنائ�ة المتن الح�ائي والمبنى 

أن  ، �ماوما هو مخالفة لهطب�ع�ا لألحداث �ما وقعت  اوالتفرقة بین ما �عتبر تنظ�ما زمن�

وظ�ف�ة أساس�ة قائمة على ترتیب األفعال ترتی�ا سبب�ا هو  طرحه العت�ار الح��ة وحدة

أ�ضا طرح مؤصل في النقد الش�الني مع وظائف فالدمیر بروب ثم لفي ستروس و�انت 

هذه الطروحات األولى عماد الدراسات السرد�ة التي طورها �عد ذلك الدرس البنیو� وما 

لزاما علینا منهج�ا أن نؤسس �عد البنیو� في طرق اشتغال المح�ي وتش�له لذلك نر� 

�تحصیل حاصل للدراسات  ر��ورعنها یتحدث  أنالشتغال البن�ة الوظ�ف�ة في الح�ي قبل 

لوجي الذ� یجعل من الوظ�فة و نطهو الطرح الفلسفي األ او�ز�ده ،�قتهالسرد�ة التي س

من خالل ما  ئ�ة صغر� نواة الوجود السرد� الذ� �حتفي بإنسان�ة السرد و�الغته�وحدة بنا

القائمة على تعمی� اإلحساس �الزمن في السرد سرد �سم�ه �الرؤ�ا ال�الغ�ة الوجود�ة لل

      .وعلى تعمی� األحساس �الواقع وح��ه في إطار المحاكاة

  :ر��ور بول البن�ة الوظف�ة في السرد عند-2

 السرد�ةو الزمان�ةعلى التداخل بین  �قوم العمل القصصير��ور أن بول یر� 

والح�ك  ،أن السرد�ة هي الح�ك صعو�ة الفصل بینهما على اعت�ار  كد�أو  )الح�ك(

إن الزمن «، یل فصله عن الزمن فهما یت�ادالن اإلنبناء ف�ما �سم�ه دائر�ة وجود�ة�ستح

�صیر زمنا إنسان�ا ما دام ینتظم وفقا النتظام نم� السرد، وٕان السرد ��ون بدوره ذا 

التجر�ة الزمان�ة، وال ر�ب أن هذه قض�ة دائر�ة غیر أن معنى ما دام �صور مالمح 

                                                           
  8ص بول ر��ور، من النص إلى الفعل ، -1
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ودائرة السرد�ة والزمان�ة ل�ست دائرة ) تأو�لي(الدائر�ة موجودة في �ل تأكید هرمینوط�قي 

ز شطراها �ل منهما اآلخرن ومع ذلك �م�ننا تقد�م  أو حلقة مفرغة بل هي صح�ة �عزِّ

یتضح من هذا  )1(».عود إلى أرسطونظر�ة للزمن تعود إلى أوغسطین ونظر�ة للح��ة ت

دعامتین أساسیتین لنظر�ته �ستمدهما من التأصیل الیوناني لألدب الغر�ي إقامته القول 

هاتین الدعامتین تصورا ثالثا �عتبره مسؤوال عن هذا إلى و�ضیف  .الح��ةو الزمان: وهما 

یدخل هم ثالث �قدم «: التداخل بین الزمن والح�ك هو صورة اللغة، حیث �قول في ذلك

إنه هّم اخت�ار : إم�ان�ة أن تغدو إش�ال�ة الزمن�ة والسرد�ة أقل استعصاء على المعالجة

وتنظ�م اللغة ذاتها وذلك عندما تنتظم ضمن وحدات خطاب أكثر طوال من قدرة انتقاء 

ذا �ان على السرد�ة �الفعل أن تمیز وتمفصل ، و�م�ن أن نسمیها نصوصا وإ الع�ارة

وتوضح التجر�ة الزمن�ة، فإنه یجب أن ن�حث داخل استعمال اللغة على مع�ار للق�اس 

یرضي هذا اإلحت�اج إلى التحدید والتنظ�م والتفسیر، و�ون النص هو الوحدة اللغو�ة 

� وذلك ما �م�ن الم�حوث عنها وهو الوس�� المالئم بین المع�ش الزمني والفعل السرد

بوصفه وحدة لغو�ة ��ون النص من جهة امتدادا للوحدة الدالل�ة : تلخ�صه �التالي

األولى الراهنة التي هي الع�ارة، أو محفل الخطاب �المعنى الذ� �حدده بنفن�ست ومن 

في جهة ثان�ة فإن النص �حمل مبدأ تنظ�م�ا عبر الع�ارة �ستثمر من لدن فعل الح�ي 

                        )2(».جم�ع أش�اله

صورة اللغة المنظمة الطرف الثالث لنظر�ته وهو النص أو هنا �ضیف ر��ور 

الموروث التقنیني حسب هذا القول، على دعامتین أساسیتین تستحضران وتقوم  ،والمنتقاة

لعلم النص بجهوده النص�ة التي �عتبر االتساق واالنسجام أهم نظر�اته و�ذلك الموروث 

  : ال�الغي وأبرز إبداعاته النظر�ة وهو االنز�اح وهما

                                                           
الح��ة والسرد التار�خي، ترجمة سعید الغانمي وفالح رح�م، دار الكتاب : 1الزمان والسرد ج: بول ر��ور -  1

   20و 19ص 2006الجدیدة المتحدة، بیروت، 
  8من النص إلى الفعل، ص: ر��وربول  -  2
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أن هذه اللغة یجب أن تمتلك القدرة على الترتیب والتألیف بین الزمان�ة : أوال -

 .)التر�یب واالتساق واإلنسجام(تناس� وتنظ�م الخطاب  تحقی�و  )أ� الح�ك(  والسرد�ة

العدول ( لتنظ�مإلى ایرضي االحت�اج  هدف تجاوز مع�ار للق�اس :ثان�ا  -

 .)اإلنز�اح

بتصنیف هذه الحالة اللغو�ة التي تنبني من التقاء الزمان�ة �الح�ك  و�ماثل ر��ور 

الفرع العلمي الذ� �عالج  ارهو�عتب poétiqueأسماها شعر�ة  الذ�قبله الجهد النقد� 

 ول�س هذا" صوغا"خطاب لتجعل منه نصا، أما هو ف�سمیها إلى الن التر�یب المضافة قوانی

خطاب "نبناء الص�غة السرد�ة في �تا�ه ت إللَ لجهود جیرار جینیت التي أّص  امتداد سو� 

للح�ا�ة  ثالثة م�ونات، حیث �فصل جینیت بدوره بین "figures3"المأخوذ عن " الح�ا�ة

وهو ینسب هذا التمییز بین المقوالت  .مقولة الزمن، مقولة الجهة، ثم مقولة الص�غة: هي

 :في محاضرة �عنوان 1966الثالث في الح�ا�ة إلى تودوروف الذ� طرحها أوال سنة 

"Les catégories du récit littéraire "1(" مقوالت الح�ا�ة األدب�ة: "وترجم إلى (   

التي وضعها تودوروف �ما �قر بذلك إلى المقوالت الثالث  لم یخضعإن طرح جینیت 

على أساس الزمن والص�غة والصوت  عن شعر�ة السرد �حثه قسموٕانما المش�لة للح�ا�ة، 

هذا التقس�م تا�عا للسرد  االقصة والح�ا�ة والسرد و�ذلك بد تا�عة لتفر�قه بین لهاوجع

أما بول ر��ور واختصارا  .�ملفو� نصيالح�ا�ة عن �منطوق �عبر عن الح�ا�ة الخطاب و 

من الطا�ع التف���ي ین�ع الطا�ع ال�الغي والشعر� في السرد أن  یر� لما سب� فإنه 

�صور  ص�غتها ثم تناغم هي الزمن والح��ة  االصیل في السرد والناتج عن تف�ك عناصر

                                                           
، 9 – 8لعدد الحسین سح�ان وفؤاد صفا ضمن مجلة آفاق ا: مقوالت الح�ا�ة األدب�ة، ترجمة: تودوروف -  1

منشورات اتحاد �تاب  �1تاب طرائ� تحلیل السرد األدبي لمجموعة من االد�اء، � أو أنظر ذلك أ�ضا في 1988

    1992المغرب، الر�ا�، 
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عبر تعدد االصوات  االستعارة و�تصور المنظور السرد� او ما �سم�ه المؤلف الضمني ثم

  .وسنبین هذه العناصر في الرسم االستنتاجي لهذا الفصل  1.أو البل�فون�ة في السرد

على وانطالقا من �ل ماسب� �م�ننا أن نستنتج نموذجا �الغ�ا للروا�ة وللفیلم قائما  

   .معاییر تنظ�م الخطاب ثم على معاییر تجاوزها

  :نحو نموذج ل�الغة التف��ك السرد� -3

ه  على ینظر ر��ور إلى النص السرد� بن�ة �ل�ة تدخل في تش�یلها م�ونات أّن

و�حملنا هذا الطرح إلى ، لتقدم رؤ�ا أو منظورا سرد�ا بنائ�ة تتالحم ف�ما بینها

في �تا�ه �الغة الروا�ة الذ�  التنظیر الذ� قدمه واین بوث في بدا�ة الستینات،

فعل ال�الغة على تحلیل تعییني  لعالقة أسس نموذجا تحلیل�ا  �س�طا، �ق�م ف�ه 

الراو� �شخص�اته، والعالقة التي تر�� وتمیز بین الكاتب الضمني والراو� 

والمسافة التي تفصل بینهما في الروا�ة، إضافة إلى أنما� الرواة، و�عرف �الغة 

ة هي �ل الطرائ� والوسائل الفن�ة واألسلو��ة والف�ر�ة أ� الحجاج�": روا�ة قائال ال

التي تجعل القار� �قتنع �أنه �صدد ح�ا�ة ول�س �صدد ف�رة، �أنه ال �قرأ مقاال أو 

نما ح�ا�ةرأ�ا أو ف�    )2("رة وٕا

بین ال�الغة والح�ا�ة  واین بوثوٕاذ نصل إلى هذه النقطة التي �ساو� فیها 

لسرد هو الح�ا�ة، نوازن نحن بین ا مل�ة استبدال�ة قائمة على اعت�ارفإننا �ع

هي �ل الطرائ� السرد�ة والوسائل الفن�ة  �الغة السردال�الغة والسرد لنعتبر 

واألسلو��ة والف�ر�ة المتعلقة بها التي تعمل على بناء الح�ا�ة وٕاخراجها في لحمة 

و�رزت في سبیل  سرد�ة فن�ة، وقد تبنى الدرس الس�م�ائي المعاصر هذا الطرح،

 األدب والداللة، وpoétique de la proseالذ� عمل في  تودورفذلك جهود 

                                                           
یراجع بول ر��ور ، الزمان والسرد ، التصو�ر في السرد القصصي، ترجمة فالح رح�م،دار الكتاب لجدید  -  1

  164، ص2006المتحدة، بیروت، 
 مجلة �الغات، ص  2
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إرساء دعائم جمال�ات السرد و�الغة  وغیرها، على القصة والروا�ة والمؤلف و�تاب

الروا�ة ور�طها �ما توصل إل�ه ال�حث الس�م�ائي من طرائ� التحلیل السرد�، 

لسرد في الروا�ة و�عض المظاهر ال�الغ�ة وعمل على الر�� بین �عض تمظهرات ا

المعروفة، �التشب�ه واالستعارة والمقابلة والجناس وعمل على تأس�س االنسجام 

النصي في الروا�ة واعت�اره انسجاما �الغ�ا تتعدد ف�ه إم�انات القول، و�سمي ذلك 

ش�اله أالسرد ��ل  ربل لقد ذهب الى اعت�ا ،  opacitéتضخما سرد�ا أو �ثافة

إن مفهوم ال�الغة تغیر مع السرد، فال یوجد تعبیر طب�عي مقابل ": �الغة قائال

مجاز�ة ول�س السرد بدیه�ا  التعبیر المجاز� في السرد بل �ل أنواع السرود

   )1("أبدا

  ال�الغة                                         السرد   

ر السرد في ذاته �مختلف أش�اله وتنو�عاته وطاقاته المتصلة �الح�اة اعت�وه�ذا �م�ننا ا 

السرد ظاهرة �الغ�ة وجود�ة تستوعب " :، حیث �قول بول ر��ور فنا �الغ�اوتأو�التها 

بناء ذو واجهتین في  لذلك فال�الغة السرد�ة ،)2(" �ل العلوم والتجر�ة اإلنسانیتینحصیلة 

والوجه اإلنساني المعبر عن عم� التجر�ة اإلنسان�ة في  النص الوجه العلمي التقنیني منه

وهي في السرد  ،النص، و�جتمع هذان الشقان ل��ونا ما �صطلح عل�ه في ال�الغة �الصورة

اجتماع الع�ارة اللغو�ة التي ندر�ها في ذاتها عدا �ونها وس�طا للداللة، وذاك مستو� 

  .حدات السرد�ة الكبر� الص�غ اللغو�ة، مع �ثافة المعنى وذاك مستو� الو 

  

  

  

                                                           
 68 ص ترجمة عثماني المیلود، ، الشعر�ة ،تودوروف -  1

 �158الغة الحجاج، ص  2
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  السرد                                   ال�الغة 

  

  

  الصورة الفن�ة السرد�ة          

  

  والوحدات السرد�ة الصغر�  الوحدات السرد�ة الكبر�         الص�غ اللغو�ة

 

�حتمل عناصر الصحة والسالمة النا�عة من  ،البناء السرد� ��ل بناء نصيلذلك ف

و�قدم  ،العرف السرد�، وعناصرالعدول عن هذا العرف وعناصر االعتدال والتناسب بینهما

 .ذلك في صورة انسجام�ة �ل�ة

 :العرف السرد� -3-1

قدمت الش�الن�ة الروس�ة جهدا معتبرا في سبیل التنظیر البنائي للنص �ش�ل عام ثم 

ولعل من أهم النتائج العمل�ة التي أفادت ال�حث في علم السرد تفرقتها السرد �ش�ل خاص، 

  :والمبنى الح�ائي وهذان العنصران �عن�ان معا  ،بین المتن الح�ائي

  ) مجموع األحداث المتصلة ف�ما بینها التي �قع إخ�ارنا بها خالل العمل(

لوقتي والسببي لها هو األصل أ� النظام الطب�عي لألحداث والنظام ا :المتن الح�ائي

سواء أكانت هذه األحداث حق�ق�ة أو  ،بخط�ة الزمن المتوجهة نحو األمام في تسلسل

  .متخیلة
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فهو بناء نفس األحداث  ،وهو المتولد من األصل أ� المتن الح�ائي: المبنى الح�ائي

فرد، وٕاعادة انتاج المتن �ش�ل مت ،�مراعاة نظام ظهورها في العمل، أ� أنه الص�اغة الفن�ة

  1.�عبر عن قوة إضاف�ة تضاف إلى األحداث هي قوة التصو�ر لها

ومستو� التصو�ر هذا لد� البنیو�ین ومن �عدهم �عتبر مستو� ثالثا للح�ا�ة هو 

الصورة العامة لها �ما ف�ه تدخل القار�ء في تش�یلها، حیث میز جیرار جینیت بین 

، والمبنى الح�ائي القصةالمتن الح�ائي وهو ما �سم�ه : عناصر بنائ�ة هي ةثالث

ومستو� ثالث یجمع بینها و�نبني أكثر على الح�ا�ة إلى درجة  الح�ا�ةو�سم�ه 

  2.السرد المماثلة بینهما تعر�فا في ال�حوث النقد�ة وهو

لفعل �تجلى لنا فعل سرد في المعطى اللغو� �معنى رو� وح�ى ح�ا�ة، وهو او  

األساس الذ� �قوم عل�ه فن الروا�ة و�ذلك الروا�ة المصورة أو الفیلم، والح�ا�ة عند 

، توب أو المرئيأو الم�جیرار جینیت هي المنطوق السرد� أ� الخطاب الشفو� 

الذ� �ضطلع بروا�ة حدث أو سلسلة من األحداث الحق�ق�ة أو التخییل�ة التي تش�ل 

التي تتمظهر في حاالت التسلسل والتعارض  الموضوع، وأ�ضا مجموع عالقاتها

والتكرار، و�عرفها أ�ضا �قوله إنها حدث ولكنه ل�س الحدث الذ� یرو� بل هو الحدث 

  .الذ� �قوم على أن شخصا ما یرو� شیئا ما، إنه فعل السرد متناوال في حد ذاته

والفیلم السینمائي أ�ضا ح�ا�ة حیث ��ون العرض ف�ه مساو�ا لفعل الح�ي 

لتق�ان في اإلشارة، فهما معا �شیران إلى شيء، و�ل شيء في حد ذاته خطاب، و�

وأ�س� تمثیل له هو الصورة المتحر�ة المجسدة التي تعني في ذاتها ح��ا للشيء الذ� 

  : سمتین هما� ف�ه یتمیز الموضوع المح�يحیث تجسده، 

                                                           
إبراه�م الخطیب، دار األ�حاث العر��ة، بیروت : نظر�ة المنهج الش�لي، تر تودرف وآخرون، :یراجع - 1

 91ص .1982
 یراجع، جیرار جینیت، خطاب الح�ا�ة -  2
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ألنهما ي حیث ��ون العرض مساو�ا للح�): السین�م(الصورة المتحر�ة المجسدة  - 1

یلتق�ان في اإلشارة فهما معا �شیران إلى شيء و�ل شيء في حّد ذاته خطاب 

 .اس ح�ي لهذا الشيءس�معنى أن اإلشارة إلى شيء أو عرضه هما �األ

إلى ) أ(إن تحرك الصورة �عني انتقال الموضوع المعروض من : حر�ة الصورة - 2

    :وهذا اإلنتقال �حق� خاصیتین) ب(حالة 

 .تعني امتداد الحر�ة في الزمن الزمن�ة التي  -  أ

 )1(.التحول أ� نمو وتطور وِانتقال الشيء إلى تش�الت جدیدة  -  ب

إذا تجتمع الروا�ة والفیلم في سمة واحدة هي انبناؤهما على السرد ثم ق�ام هذا 

خط�ة الزمن وتطوره في اتجاه �رونولوجي  - :األخیر على عنصر�ن أساسیین هما

  .وتطوره في اتجاه سببي مرتب حسب الوقوعطب�عي مراف� لخط�ة الحدث 

الذ� ال زالت إلى الیوم تت�عه  العرف السرد�وهذا هو ما نصنفه نحن في طائلة 

الح�ا�ة الشفو�ة وهذه الحالة التي أسمیناها سا�قا �المتن الح�ائي موجودة في �ل نص 

التي ح�ائي إمافي النصوص التي تت�ع هذه البن�ة التقلید�ة أو حتى في النصوص 

األصل الحدثي  ،یخرج فیها المبنى الح�ائي عن هذا الترتیب حیث �ظل هذا النظام

الذ� �قاس �ه انز�اح الصورة البنائ�ة التي یت�عها المبنى الح�ائي عن هذا األصل، 

هذا المق�اس القاعد� یتواجد في ذهن الكاتب أثناء رسمه لمعالم المبنى الح�ائي في 

أو مشاهدته الفیلم ونوضح ذلك  لروا�ةا نتجه أثناء قراءتهنصه، وفي ذهن المتلقي �ست

  :بهذا الرسم الخطي 

  

  دث ص�احا      ظهرا    ل�ال      في الغد     �عد شهر   ح

         ............�عد سنة   

  

                                                           
   29ص ،1994، دار تو�قال للنشر والتوز�ع،الدار الب�ضاء 1الفیلمي قراءة س�م�ائ�ة، �عبد الرزاق زاهر، السرد  1
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وتتمظهر خط�ة األحداث هذه في النص عبر األشخاص واألماكن والزمن 

وعبر مجموعة اإلشارات ، "ح��ة القصة"أو " وحدة الموضوع" بناء تصب ف�ه مش�لة

التي ُتترِجم الحر�ة الُمتخیَّـلة إلى مجموعة من الَمشاهد الم�تو�ة، ففي النص الروائي 

المقروء، : ��ون التعبیر الظاهر� عن األحداث والشخص�ات قائما على مبدأین هما

المضمون ومن ثم التخیل لوضع  �معنى أنه �عتمد على القراءة أوال لفهم..المتخیل

أما في النص السینمائي فإن ترجمة التعبیر تكون ..الصورة الش�ل�ة لهذا المضمون 

�معنى أن ��ون التعبیر ..المتحرك، المرئي، المسموع: ظاهرة في ر�ائز ثالثة هي>

(  والسمع�ة) الصورة ��ل أش�الها( ال�صر�ةعن الحدث ظاهرا في توفیر الداللة 

تفاعل الصورة مع المضمون والذ� ینتج (الحر��ةو) والمؤثرات الصوت�ة الحوارات

  ).واألحداث عنه شفرات ومدلوالت الَمشاهد

هذا البناء القاعد� عرفا، ألنه متغیر قائم على الطب�عة الهجینة  ونسمي

المتغیرة للمتن الروائي، حیث یتحول �ل بناء روائي جدید قائم على مبنى ح�ائي 

المعتاد، إلى قاعدة نوع�ة للجنس الروائي، تخل� مق�اسا جدیدا للخرق عدولي عن 

تقاس �ه جمال�ة الروا�ة و�الغتها، فالروا�ة أكثر األنواع األدب�ة هجنة والنوع الهجین 

ال یثبت أمام التوقع، وٕاذ ال �م�ن وضعه في معادلة والتنبؤ �ه فهو أعلى في محتواه 

لنوع الهجین یوظف ما �سم�ه لیونارد مایر المعلوماتي من النوع الخالص، إن ا

   )1(.الالتحدید الذ� له تصم�م ما وذلك عندما �ظهر التقالید الش�ل�ة لنوع خالص

  :العدول السرد� -  2- 3

وصلت الروا�ة الیوم إلى مستو� من التعقید البنائي الذ� ال یتم ف�ه �مجرد 

أ�ضا مجرد الخروج عن وتعدت المسألة  معرفة شخص�اتها وأوضاع السارد فیها،

المتن الح�ائي إنها تكو�ن معقد وتر�یب متعدد �شتمل على مسارات سرد�ة متداخلة 

                                                           
 ،والتوز�ع، القاهرة شرق�ات للنشر 1تزف�طلن تدوروف، القصة الروا�ة المؤلف  ترجمة خیر� دومة، �  ،یراجع -1

  65ص  1997
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الكالس��ي لخط�ة الزمن والحدث، بل  قد ال تقوم على التجاور الصرف والتتا�ع

تجمعها عالقات ذات طا�ع انشطار�، تبد� النص الروائي الم�توب أو المرئي في 

ب مف��ة ظ�ةمجمله مجموعة صور متش ، ��ون الخ�� الرا�� بینها رف�عا، تصّعِ

هذه التقن�ة  و�سمي تودوروف مهمة القار�ء في الق�ض على المتن الح�ائي،

أو �ما �سمیها غیره �االنشطار أو التشظ�ة أو  ،�La deformationالتفتیت 

ل�ست �عثرة �المعنى السلبي : دیر�داوهي �ما �قول  La disséminationال�عثرة 

أو �ما  )1(ولكنها تشتیت مضطلع �ه وٕانفاق فعال ونثر للعالمات �ما تنثر البذور

  . ترصع األحجار على قطعة فن�ة فتتأسس بذلك جمال�ة السرد القائمة على التعدد

 من خالل المفارقات الزمن�ةأو تف���ه،  إما بتشظ�ة الزمنالتشتت و��ون ذلك 

وتقن�ات القطع والوصل الزمني، ومن خالل التصور الظاهراتي للزمن والتكثیف 

من خالل تعدید زوا�ا النظر والتبئیر  أو تف���ه، ، أو بتشظ�ة الحدثاللحظي له 

وتكثیف الموضوعات الصغر� وغل�ة الحاالت، أو بتشظ�ة اللغة ذاتها بتعدید أفعال 

صوتي الممثل في التهجینات واألسل�ات أو القول وتعدید المتكلمین بها والتعدد ال

�التشبیهات الجزئ�ة واالستعارات السرد�ة المستهدفة  �استخدام اللغة الشعر�ة الم�ثفة

أو بإدخال الذوات المجردة في الح�ي واستنطاقها  للتجز�ء الموضوعاتي للسرد،

ام الجنس التس واستنطاق الجماد، وغیر ها من السبل التي أكدنا ال نهائیتها سا�قا

ت التفتیت�ة تتمظهر في الروا�ة و�ذلك في اإلى أن هذه اآلل� ونشیر .الروائي �الهجنة

فتلك روا�ة م�تو�ة وهذه روا�ة  اروائ� اونوع اسرد� االفیلم على اعت�ارهما معا جنس

مصورة، وهذا الفرق الموجود بینهما على مستو� الخصوص�ة النوع�ة یجعل نسب 

 ت�ادل اآلل�ات بینهما قائمة، فهناك �ل منهما متفاوتة، وسبلهذه اآلل�ات في  تمظهر

الم�تو�ة سمة فیلم�ة أصیلة  ةمثال من ینظر إلى سمة التقطع المستجدة على الروا�

ومهما تعددت سبل التفتیت في النص السرد� تبرز إحد� عناصره ه فیها ألن

                                                           
1- Voir, jack derrida la dessimination, edition de seuil, 1972, p 77  
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له منطقا  �مه�منة نص�ة أو �منظم للعرض تق�م الكل االنسجامي للنص وتخل�

  .خاصا أسماه الس�م�ائیون منط� الح�ي أو منط� الح��ة

�ر� تودوروف أن الح��ة ل�ست مقولة سا�قة على العالم الممثل، بل هي و 

نتاجه والقار�ء هو الذ� یدرك الح��ة ألنه �علم أن �عض األحداث المعروضة هامة 

لح�ا�ة، فال إلى ا اآلخر سو� وظائف ثانو�ة �النس�ةلفهمها، على حین ل�س ل�عضها 

وجود للح��ة إال داخل إدراكنا للعالم الممثل، لذلك فمفهوم الح��ة هو طر�قة إدراك 

، )1(الحدث ول�س الحدث نفسه فالح�اة ال ح��ة فیها وعلینا نحن أن نس�غها عل�ه

وهنا یتأكد أن الكل الذ� هو الح��ة منو� �عمل�ة الفهم، حیث �قدم في ش�ل لع�ة 

�حاول فیها جمع شتات المواض�ع وشتات الخ�� السرد� الناتج عن  ذهن�ة للمتلقي

توالده إلى خیو� عدة، وهذا غرض تقني وفني یولد عناصر من التشو�� واإلثارة 

المشار�ة في انتاج  تمنحه النس�ة األكبر من ،والتنو�ع اللص�قة �القار�ء أو المشاهد

وهنا یتجلى لنا مستو� أكبر  ،و�لالمعنى في النص ألنها تفتح عل�ه أف� الرؤ�ا والتأ

للنص هو مستو� الصورة الفن�ة الكبر� التي تر�� العمل �التجر�ة اإلنسان�ة وتر�� 

مد� جمال�ة وابداع�ة العمل �مد� قر�ه من العم� ال�شر� �حسه اإلنساني وهمه 

، بل فحسب في بنیته الكل�ة جانب من النص السرد� ال یتحق� األخالقي، وهذا ال

حتى على المستو� ال�س�� للتش�یل السرد� النه �عتمد على المعنى  یتمظهر

وهو متواجد حتى في الملفوظات السرد�ة ال�س�طة وحتى في الجمل  ،اال�حائي

  .اللغو�ة ال�س�طة �االستفهامات مثال

التعقید أو ر�ما بدرجة أكبر منه یتسم الفعل السرد� في الفیلم  هذا و�نفس

 �التعقید الناجم عن تعدید زوا�ا النظر وتعدید جهات التقا� الصورة و�ذلك اعتماده

أو إلصاق الصور  découpageالتقط�ع واللص� على تقن�ة جوهر�ة ف�ه هي 

أو التقط�ع   le script وتسمى �ذلك الس�ر�بت ب�عضها إلنتاج شر�� متتا�ع،

                                                           
  50تودوروف، االدب الداللة ص یراجع -1
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فسمة التقطع سمة أصیلة وسا�قة في الفن الفیلمي وضمها إلى �عضها  1التقني،

بتقن�ة التر�یب أو المونتاج هو ما �عطي الفیلم طا�عه الحدثي التتا�عي، الذ� �ستقي 

نظام الصور من خ�� الحدث في الح�ا�ة التي �مثلها و�ستمد منها بنیته، لذلك 

  ه أثناء عمل�ة الح�ي نقطة جامعة بین الروا�ة والفیلم�عتبر تسلسل الحدث ونمو 

الروا�ة واألدب عموما �أش�اله األخر� �األساطیر  وهذا مؤسس منطق�ا �اعت�ار

 ستقي منه الفیلم مادته المصدر الذ� � ،والقصص والسیر التار�خ�ة والمسرح�ات

أص�حت الروا�ات المعاصرة تستمد مادتها وآل�اتها التش�یل�ة البنائ�ة  و�الوضع نفسه

من المادة الفیلم�ة  �تعدید زوا�ا النظر وٕاطالة مساحات الحوار، والتقط�ع المشهد� 

واالنطالق من النتیجة  للوصول إلیها، أو توظیف فعل التذ�ر وتوز�عه على فترات 

تزرع في النص دون تقد�م  flashbackمرحل�ة في الروا�ة و�أنه ومضات خلف�ة 

لها، �ما تستمد الروا�ة أ�ضا أسالیب ومواض�ع الخ�ال العلمي السینمائي الذ� یز�د 

  .من غرا�ة الحدث وطرق نموه في النص

وه�ذا و�ناء على ما وصل إل�ه هذین الفنین عبر احتكاكهما ب�عضهما على 

على الحدث، ورغم الفروقات عدة أصعدة، واشتراكهما في البن�ة السرد�ة القائمة 

القائمة  في اللغة المعبر بها، وهي الكلمة في الروا�ة، والكلمة والصورة والصوت 

في الفیلم، فإن الصورة الفن�ة التي ینظر إلیها في الروا�ة هي تقر��ا والموس�قى 

نفسه العنصر  أهم شيء �صنعها هو الحدث وهو نفسها التي تقاس في الفیلم، ألن

�م في النموذج االنسجامي للنص، والذ� �ملي على الراو� اخت�ار الكلمات الذ� یتح

المناس�ة صحة وعدوال، وعلى المخرج اخت�ار اللقطات التي تتناسب مع الترتیب 

�ما یتوقف عل�ه أ�ضا ترتیب أدوار الظهور والعرض للشخص�ات وترتیب  .المتخیل

  .الحوارات المتعلقة بها

                                                           
هو التقط�ع التقني وهو وث�قة م�تو�ة ومقسمة عموما إلى أعمدة  تمثل صور السینار�و وأصواته : "الس�ر�بت  -  1

یراجع في ذلك ." الفیلم ، �ما �ش�ل مرجعا للفر�� التقني،لقطة فلقطة ، وهو �ش�ل المرحلة العل�ا قبل تصو�ر 

 27المعجم السینمائي لمار� تیر�ز جورنو، ص
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  :االنسجام السرد�  - 3- 3

�طرح تودوروف النموذج االنسجامي في السرد و�سم�ه أ�ضا تساند عناصر 

السرد على مستو� التر�یب، و�عبر عنه أ�ضا بخ�� الح��ة، و�ق�مه على طرح 

أنه تسلسل أو تداخل وحدات سرد�ة صغر� : بر�مون لمنط� السرد أو الح�ي القائل

عنها، وه�ذا تكون  وتحتو� �ل منها على ثالثة عناصر وأح�انا عنصر�ن ال غنى

�ل سرد�ات العالم مر��ة من تول�فات مختلفة لعدد من السرد�ات الصغر� ذات 

البن�ة الثابتة، �قابلها عدد محدد من المواقف األساس�ة في الح�اة، و�م�ن أن نشیر 

   )1("إلخ...خداع، حما�ة: إلیها ��لمات مثل 

ق�مة التي تتجلى في ونالح� أن مثل هذه الكلمات لد� غر�ماس هي مواض�ع ال

، وعلى هذا األساس فإن النموذج objetملفو� سرد� �س�� �مثل موضوعا 

  :االنسجامي لبن�ة السرد لد� تودوروف هو

 paradigmatique، لش��ة عالقات جدول�ة syntagmatiqueارتسام تراكبي

في حالة التوالي المؤقت التراكبي لش��ة عالقات جدول�ة، تش�ل تساندا ما بین 

العناصر في مجموع السرد و�م�ننا تصن�فها �أنها حدث�ة، وهذا التساند بینها هو 

 )ب: أ : : ب : أ (غال�ا نوع من االنسجام أ� أنه عالقة تناسب�ة ذات أر�عة حدود 

ات�اع النظام الع�سي أ� أن نحاول ترتیب  م�اشر �س��، و�م�ن �ذلك معنى توال�

األحداث المتوال�ة �طر�قة مختلفة، لن�تشف بن�ة العالم الممثل انطالقا من العالقات 

  .)2(الناتجة

مستو� من النضج الفني الذ� ینظر إلى السرد على أنه فن إنساني  ونصل إلى

لش�ل الفني من یتخلص فیها ا البد أن �عمل على ابراز ق�مة االنسان الوجود�ة،

للفن، �حرفیته الواقع�ة، ر�ما �انتقاد غرائز  deshumanisationالطا�ع الالإنساني 

مضمون یوم �ما �أن یؤلف الفیلم أو الروا�ة المجتمع الحدیث ومیوله وجنونه، أو ر 

                                                           
 50تودوروف،االدب والداللة، ص  -1
 53و 52نفسه، ص  -2
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في ح�اة مدینة �بر� من غیر استخدام للح��ة التقلید�ة، بل �ف�ض من األف�ار 

وجود لل�طل التقلید� بل بت�ار للوعي و�وح �اطني ال شعور� ال واالرت�اطات �ال 

فني  فالوقائع تص�ح جذا�ة عند التف�یر فیها وتحسسها �أسلوب .ینتهي لعالم مف�ك

  )1(.بمطلو 

جمال�ة وأد� هذا التوجه الجدید في السرد نحو حالة تطغى فیها آلیتان هما 

حیث  ،في الفیلم واللقطة وزوا�اها الصورةجمال�ات في الروا�ة و واستعار�تها اللغة 

تسطو اللغة �اعت�ار أن ثقل السرد في هذه الحالة یتحول إلیها و�جد السارد مجاال 

وتمتد الحالة السرد�ة  .للتشبیهات واالستعارات اللغو�ة التي تكثف حالة البوح تعبیر�ا

بتحول فعلي للذوات والشخص�ات �ضمن نمو الحدث �ما أسس لذلك غر�ماس في  ال

برامجه السرد�ة بل بتحول قولي ألفعال الكالم یبرز المستو� التعبیر� اللغو� یتحول 

  .فیها القول إلى فعل �ما رأ� سیرل، و�ص�ح السرد غا�ة الروا�ة

وذلك عبر  ،لسرد�من الثقل ا أما في الفیلم فإن الصورة تشغل مساحة �بیرة

 laأو ما أسمیناه سا�قا في عنصر جمال�ة السینما �عم� الحقل المجال تعمی� 

profondeure du champ عبر تبئیر الحقل وتوس�ع التفاصیل  بتدقی� la 

focalisation du champ تأكید ال�عد ال�صر� للصور وتأكید الدور الفعال لهذه ل

  .التقن�ة جمال�ا

الصورة في الفیلم، تتضح لنا أوال المر�ز�تها أح�انا عندما تكون وتمث�ال لسلطة 

هي البدا�ة للفیلم فتنفتح بها األ�عاد التأو�ل�ة الممتدة خارج الفیلم في مخیلة المشاهد 

و�ذلك األمر في فیلم ت، ونمثل لذلك �صورة الماء �أول صورة في فیلم الساعا

inception ذة من فیلم الساعاتو مأخالصورة الموال�ة ال وتمث�ال لذلك  the hours 

  :الذ� سنتناوله في الدراسة التطب�ق�ة لهذا ال�حث

                                                           
دار الكتاب الجدیدة المتحدة  ،1عقیل مهد� یوسف، جاذب�ة الصورة السینمائ�ة دراسة في جمال�ات السینما، � -1

  20، ص2001



 من تفكيك البالغة إىل بالغة التفكيك                                       األول الفصل

 

  69 
 

  

  1فرجین�ا ولف من فیلم الساعات هصورة النهر الذ� انتحرت ف�

وعندما �متزج في  ،ورمز�ة الماء هنا عامة أقرب إلى معنى الح�اة والصفاء

معنى العذو�ة یتجلى لنا صورة ماء الواد� �صوت االنس�اب والخر�ر  الصورة

وتتأكد هذه  ،واألمان الذ� البد أن ��ون مقترنا بهذه الح�اة المرموز لها �الماء

الداللة الثان�ة عندما ینتقل معنى الصورة إلى المر�ز�ة النص�ة التي تظهر فیها 

ال�طلة في حالة اإلقدام على االنتحار بإغراق نفسها في هذا الواد� لتتداخل في هذه 

یؤد� منذ بدا�ة النص إلى  ،اللة األولى الح�اة في تناغمظة داللة الموت مع الداللح

التصادم الداللي الناتج عن التناقض ومن هنا یبدأ المخرج �العودة إل الوراء 

ل�صور لنا أس�اب هذا التحول الحاصل في داللة  ،�استعمال تقن�ة العودة إلى الخلف

و�عرض لنا مقتطفا من ح�اة هذه ال�طلة   ،الماء من رمز للح�اة إلى رمز للموت

 ،ومساواتها للح�اة �الموت ،یوما �امال �صور ف�ه رفض هذه المرأة لواقع ح�اتها

                                                           
�ارامونت  نتاجا stephen daldryللمخرج ست�فان دالدر�   les heuresمن فیلم الساعات  1477الصورة رقم  -1

  2001للصور ومیراماكس لألفالم  سنة 
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و�تجلى لناهذا المعنى في مشهد ال�طلة وهي مستلق�ة تنظر إلى عصفور میت 

و�طیل المخرج لحظة استلقاء ال�طلة إلى جان�ه في تأمل عمی� لصورة الموت 

  .الطائر لهواستسالم 

       :واألخالقي الصورة الفن�ة وال�عد االنساني�الغة  -4

أص�حت الصورة الفن�ة التي تمثل ال�عد االنساني في الروا�ة والفیلم، الناتجة 

والتجر�ة اللغو�ة في الروا�ة وعم� المقار�ة التصو�ر�ة في  ،عن عم� الموضوع

على أن یتسم الطرح �الجدة والتغییر  ،م�من ال�الغة والجمال�ة في النص ،الفیلم

ات �سواء على صعید الموضوع أو اآلل ،عما س�قه من تجارب روائ�ة وفیلم�ة

افة لغو�ة وفي ومن أوجه ذلك ان ینتج في الروا�ة �ث ،السرد�ة أو آل�ات العرض

واألخالقي  صورة فن�ة ممثلة لل�عد اإلنسانيوأن �قدم ، نقاء الصورة ودینامیتهاالفیلم 

واستطاع من الیومي الروائي والفیلمي المعاصر ف�لما اقترب النص  للعمل، 

 االبتذالبتجل�اته واسراره وفضح عقده وامراضه �ش�ل فني �عید عن تصو�ر الواقع 

خصوصا إذا �انت مح��ة تقن�ا �ش�ل جید وهذا الفن�ة �الغة الصورة  ، تجسدت

ما�فتح المجال لل�حث ال�الغي على المستو� المجهر� أو الم��رو الذ� تتمظهر 

أو على مثال من خالله ال�الغة �المفهوم الكالس��ي �االشتغال على مقطع وصفي 

 نحلل مشهدا حوار�ا نحدد ف�ه التماثالت والتشابهات والتعارضات �أنمقطع سرد� 

ونقوم �عمل�ات استبدال في مواقع المقاطع التي نقتطعها من النص لالستشهاد او 

الفصل بین �الغة �الس���ة یتم التمثیل بهدف الوصول إلى التر�یب الكلي و�هذا 

الفن�ة والهدف  الجملة و�الغة جدیدة تقوم على الصورة � تتمظهر على مستو 

  .اإلنساني

رة القار� على است�عاب منو� �قدإن الوصول الى جمال�ة النص لذلك ف

�حائ�ة حیث وصلت النصوص السرد�ة المعاصرة الى مستو� �عاده اإلأمضامینه و 

عن موه�ة الكاتب والروائي،  المن التعقید والتشا�ك البنائي المقصود الناتج 
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 �سببعن وعي تام �أدوات الفعل السرد� التي تطورت �ش�ل سر�ع فحسب ولكن 

مختلف الفنون األدب�ة واإلنسان�ة األخر�، وتحولها إلى بن�ة  استفادة الروا�ة من

هجینة �امت�از، والهدف من ذلك اشراك القار� في صنع داللة النص والتأثیر ف�ه 

 التأو�لوهنا تبرز لنا آل�ة أخر� تضاف الى الشرو� ال�الغ�ة السا�قة وهي  .جمال�ا

السجستاني وتلمیذه أبي مع  �لالتأو  ب�الغةوقد اشار إلیها الدرس ال�الغي القد�م 

ما �الغة التأو�ل فهي التي تحوج أ": ح�ان التوحید� و�صفها األول قائال

مختلفة �ثیرة  المسموع وجوهاً  لغموضها إلى التدبر والتصفح، وهذان �فیدان من

والدن�ا، وهي التي تأولها  نافعة، و�هذه ال�الغة یتسع في أسرار معاني الدین

في الحرام والحالل والحظر  من �الم هللا عز وجل و�الم رسوله �االستن�ا�العلماء 

و�ها تفاضلوا، وعلیها تجادلوا  ،وغیر ذلك مما ��ثر واإل�احة، واألمر والنهي

هذه ال�الغة لفقد الروح  ولقد فقدت وفیها تنافسوا، ومنها استملوا، و�ها اشتغلوا،

النفس واعتصار الف�ر إنما ��ونان  �له، و�طل االستن�ا� أوله وآخره، وجوالن

الفوائد، وتكثر العجائب وتتالقح  في أعماق هذا الفن، وها هنا تنثال بهذا النم�

�قو� ال�الغات المتقدمة �الصفات  �ستعان الخواطر، وتتالح� الهمم، ومن أجلها

نارة الممثلة، حتى تكون معینة ورافدة في إثارة المعنى المراد  المدفون، وٕا

  )1(".المخزون 

مفهوم دبي وهو لموضوع الجمالي و�الغة  الكون األو�سمیها دمحم أنقار ا

معینا ال �م�ن أن �متح منه إال صاحب التصور �عتبره جمالي متعال، 

 مقال تأملي مص�غة دراسة موسعة أال�الغي الناضج، سواء تجلى ذلك في 

مع  �حضرني في هذا المقام تصور غاسطون �اشالر في تعامله: "و�قول 

القضا�ا الشعر�ة �ما لو �انت صورا شفافة مؤرقة ال من حیث هي تنتمي 

إلى جنس الشعر أو إنها مفعمة �السمة الشاعر�ة؛ بل من حیث هي هموم 

                                                           
  475أبو ح�ان التحید�، االمتاع والمؤانسة، د�، دار م�ت�ة الح�اة للط�اعة النشر والتوز�ع، دس، ص  -1
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 .إنسان�ة تتعالى عن حدود التجن�س ومعرفة أنواع االستعارة أو عدم معرفتها

من الروا�ات �ما �حضرني أ�ضا تصور میخائیل �اختین في معالجته أصنافا 

�ما لو �انت فرصا ثمینة لممارسة نوع من التأمل األنطولوجي في صورة 

نظر و�ذلك  )1(".اإلنسان أكثر مما �انت تطب�قات ش�ل�ة أو أنساقا ه��ل�ة

وهي حالة  جیرار جینیت إلى هذه الحالة  �تعال نصي لنصوص سا�قة،

السرد �صفة عامة متعال�ة من التأمل األنطلوجي في الزمن وفي الح��ة وفي 

اني في جمالیته �ما هو إنس الشعر مرت�� السرد مثل ألّن   لد� بول ر��ور،

ال�الغة قد سب� إلى ر�� هجر� الالجاح� في القرن الثاني  و�انوهاجسه األخالقي 

الفن في و  ،فهي �ذلك في �ل أش�ال األدب ،�الصفات اإلنسان�ة  �الدماثة والتأتأة

  .إنسانیتنا وعم� الق�م فیناتعبیر عن آخر األمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   2000 ، ینایر25، عفكر ونقد ال�الغة والسمة، مجلة، دمحم أنقار: یراجع -  1
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�الغة التعالي النصي أو المیتاسرد  في روا�ة وفیلم الساعات عن : الم�حث الرا�ع 

  :روا�ة وفیلم  السیدة دالوا� 

1 -  

 ،Michael Cunningham ما��ل �ننجام"لـ  ،The Hours " السـّاعات"روا�ة    

" بولیتزر"جائزة على حائزة  ،2000بلندن سنة  fourth stateمن منشورات فورث ستایت 

تناولت  ، 2004ترجمت إلى اللغة العر��ة من قبل دمحم عید إبراه�م سنة ، وجائزة بن فو�نز

   )1(".فرجین�ا وولف"في ح�اة األدی�ة اإلنجلیز�ة  مایو 

                                                           

ولدت في عائلة أرستقراط�ة ونشأت على قواعد . روائیة إنجلیزیة من أبرز  روائیي القرن العشرین فرجینیا وولف  - 1

�ارات تعرضت لسلسلة من اإلنه �1895عد وفاة والدتها عام  تعلمت منزل�ا �م�ت�ة والدها،  .الف�تور� الصارمالمجتمع 

أقرت في سیرتها الشخص�ة أنها وشق�قتها تعرضتا لإلساءة واإلستغالل الجنسیین من قبل أخو�ن غیر  .العصب�ة

 توفي  1904 عاموفي . ط�ع ح�اتها وأدبها وأد� في نها�ة األمر إلى انتحارها عانت من مرض عقلي، وقد .شق�قین

انتقلت فیرجین�ا وشق�قتها للع�ش في بلومز�ر� ، فمحررًا وناقدًا أدب�ا معروفا ، الذ� �ان  ل�سلي ستفینوالدها السیر 

احترفت  1905في عام و  .نواة مجموعة بلومز�ر� التي ضمت مجموعة من المثقفین المؤمنین �ق�م الحداثة احیث �ونت

 1917لذ� أسست معه عام ا تزوجت من المف�ر الس�اسي لیونارد وولف 1912 وسنة .الكتا�ة لملح� التا�مز األدبي

، ومن یومها وهي تعد واحدة من أهم الروائیین 1915سنة " نها�ة الرحلة"نشرت روایتها األولى و . دار نشر هوجارت

في تش�یل ت�ار الوعي مع �ل من حیث أسهمت المجددین في الروا�ة اإلنجلیز�ة،  ألنها �انت من في القرن العشر�ن

، والحوافز العاطف�ة في الكتا�ةالدوافع النفس�ة العم�قة  ر یدعو إلى إح�اء وهو ت�اهنر� ج�مس وج�مس جو�س، 

�الروا�ة  فأنها دفعت فورستر الناقد اإلنجلیز� وعلى حد تعبیر . السرد المختل� مع مفهوم تحط�م الزمنأسلوب و 

الس�عینات ،من خالل الحر�ات خفت االهتمام بها �عد الحرب العالم�ة الثان�ة، ثم عاد في  .اإلنجلیز�ة �عیدا عن الظلمة

وتعتبر قوة وولف األدب�ة في ثراء لغتها وشاعر�تها ، . �قونة لنضال المرأةأالنسو�ة الناشطة التي عدتها رمزا نسائ�ًا و 

وفي . فروا�اتها خال�ة تقر��ا من األحداث ومن الح��ة التقلید�ة لكنها تعتمد على تداع�ات شخوص الروا�ة وذاكرتهم

�قوم األسلوب على استرسال السیدة داالوا� في أف�ارها بینما هي تحضر لحفلة  1925ة داالوا� سنة روا�ة السید

فهي تسرد ق�ام أفراد عائلة بنزهة عاد�ة ، واسترسال �ل فرد منهم في أف�اره "  إلى المنارة"أما روا�ة . عشاء في منزلها

تخدم لغتها لتتقمص مشاعر �لب منزلي تجاه أصحا�ه فهي تس  1933سنة " فالش"أما في روا�ة . الخاصة أثناء ذلك

، 1915 من أعمالها المهمة أ�ضا نها�ة الرحلة .الكره أو الغیرة تجاه �ل من أفراد العائلة التي تمتلكهوشعوره �الود أو 



 من تفكيك البالغة إىل بالغة التفكيك                                       األول الفصل

 

  74 
 

 �یدمانن��ول  الممثلة األمر���ةف�ه جسّدت  ة إلى فیلٍم فاز �أوس�ارتحّولت الروا�    

Nicole Kidman لعب المؤلف لعبته الذ�ّ�ة حین استعار تقن�ة و  .دور فرجین�ا وولف

 ووظّفها في تش�یل روایته عنها، فتذّ�ر القارُ� أسلوَب وولف 
ّ
وولف في بنائها الدرامي

، فیخلو القصُّ 
ّ
 الالسردّ� في معالجة نصوِصها حیث األحداث تتجاور وخ�ُّ الزمن أفقي

 التقلیدّ� الذ� تتنامرد من ت�مة الس
ّ
   .ى ف�ه األحداث مع التصاعد الزمنيالخطي

�مقدمة  وولففرجین�ا ألخیرة في ح�اة اللحظات ا "الساعات" فیلمو  روا�ة تتناول

ح�اة ثالثة  منیوم  �عرض ثم �شرع السارد، "برولوج" الكاتب في فصل أول �سم�هللروا�ة 

المعاصر  زمنالمن  �الر�سا فوجانهي محرّرة صحفّ�ة : مختلفة وهن عصورتنتمي ل نساء

الزمن الالح�  من  لورا براون ثم شخص�ة ثان�ة هي ، 2001لكتا�ة روا�ة الساعات، سنة 

وهي ر�ة منزل �قوم السارد برصد یوم من یوم�اتها  ،1951 عام لعالم�ة الثان�ةب اللحر 

لوا� االمنزل�ة وهو قراءتها لروا�ة السیدة دة الذ� یتخلله عمل أكثر ق�مة من أعمالها الروتین�

�� الرا��  لفرجین�ا وولف، حیث   ،لووا�السیدة دا روا�ة وهو ،بین الشخصیتینثم الخَّ

وهو الیوم الذ�  1923سنة فرجین�ا وولف  الكات�ة اإلنجلیز�ة�ستعید السارد یوما من ح�اة 

ألنها تمثل المنقلب في أسلوب  التي نالت شهرة واسعة ،لهذه الروا�ةتشرع ف�ه ��تابتها 

نحو السرد الشعر� المست�طن والمستكشف للنفس اإلنسان�ة وهو ما  ،�تا�ة فرجین�ا وولف

سلوب ذ لموضوع الزمن �ت�مة سرد�ة وهو نفس األ�سمى أسلوب ت�ار الوعي ، والمتخِ 

إح�اء ت و�قدمه والموضوع الذ� یتناصه ما��ل �انینجهام و�تعالى عنه في روا�ة الساعا

وٕاح�اء ألسلو�ها الروائي الفذ وتأكیدا لقر�ه من أسلوب الكتا�ة  وولف لذ�ر� فرجین�ا

الذ� �انت من رواده والمدافعین عنه وعن المعاصرة، وهو أ�ضا إعالء لألدب النسو� 

  .قضا�ا المرأة �صفة عامة

                                                                                                                                                                      

 ھذیانفرجین�ا وولف : یراجع. 1941، بین الفصول 1922، غرفة �عقوب 1931األمواج

6593.html-http://hathayan.com/archive/index.php/t  تاریخ 2014-07-20تاریخ اإلطالع ،
 2008-12-01: االنزال
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النقاد وهي را�ع روا�ة لها و�ر�  1925نشرت فرجین�ا وولف روا�ة السیدة دالوا� سنة 

خر� نشرتها �عدها، الفني الذ� سیتطور بخمس روا�ات أ أنها قد بلغت بها بواكیر نضجها

، الزوجة العصر�ة ألحد دالوا�و�نحصر زمن الروا�ة  بیوم واحد فق� من ح�اة �الر�سا "

أعضاء البرلمان، لكنه زمن یتشعب إلى أ�ام ماض�ة تتدف� فیها الذ�ر�ات، و�هذا قطعت 

ورسم  �الش�ل التقلید� لكتا�ة الروا�ة اإلنجلیز�ة، إذ  أخذ عرض األحداث الكات�ة صلتها

نط�اعات التي تحدث، الال �طر�قة التصو�ر الم�اشر بل عن طر�� ا یجر�  الشخوص

والذ�ر�ات التي تمر، في عقل الشخص�ة األولى للروا�ة وفي عقول الشخص�ات األخر�، 

واحد الذ� �انت السیدة دالوا� ستق�م ف�ه حفلة الرئ�س�ة منها والثانو�ة، في ذلك الیوم ال

و�سمي عطا عبد الوهاب هذا األسلوب بتداعي الذاكرة أو ت�ار الوعي و�ر� انه  )1(."�بر� 

ت�ار �فوق في أهمیته ت�ار السرد النظامي للعالم الخارجي وما ف�ه والذ� �ان �ط�ع السرد 

یتمیز بتسل�� الضوء على األش�اء والمسائل الصغیرة إّال أن التقلید�، ومع ان أسلو�ها 

الهدف من ذلك هو خل� حس �الثراء العظ�م لنسیج الح�اة الواقع�ة الیوم�ة، وقد اورد لها 

تعر�فا للواقع في مقدمة ترجمة روا�ة السیدة دالوا�، مأخوذا من محاضرة لها بجامعة 

و ء ال �م�ن االعتماد عل�ه مطلقا فهوار شيالواقع إنه شيء غر�ب االط": �مبرج �التالي

وأح�انا  یوجد أح�انا في درب مترب، وأح�انا في قصاصة من جر�دة مترو�ة في الشارع،

والروائي �فوق غیره من الناس في اقتناص فرصة ...في نرجسة بر�ة في ضوء الشمس

    )2( ".نإن عل�ه أن یجمعه و�وصله إلى اآلخر�.... الع�ش بین هذا الواقع المتنوع

ومن قبیل هذا األسلوب الذ� ترصد �ه فرجین�ا وولف الواقع بتفاصیله الصغیرة 

لكن برؤ�ا  ،ترصد على لسان السارد في روا�ة السیدة دالوا� الواقع ،ومسائله ال�س�طة

�انت �الر�سا واثقة �أّن المرءل�شعر من جراء الس�ن في ": فتقولعم�قة للح�اة والوجود 

في خضم حر�ة  و�م من السنین اآلن؟ أكثر من عشر�ن، حتى وه_  حي و�ستمنستر

                                                           
، 1998المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت،  2عطا عبد الوهاب، تقد�م روا�ة السیدة دالوا�، � -  1

  5ص
  6و 5، ص ن.م: یراجع -  2
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نه ل�شعر بتوقف ین، إالمرور، أو مست�ق� من نومه ل�ال ، �س�ینة أو بجالل من نوع مع

ر�ما �ان ذلك �سببب قلبها وقد تأثر على ما  لكن (�ستعصي على الوصف، بتوتر، 

وذلك قبیل أن تدق ساعة �غ بن، ها هي وقد انطلقت ترن عال�ا )  �قولون �االنفلونزا

نذیر في البدا�ة، یتماوج موس�ق�ا، ثم الساعة، ال مسترّد لها، الدوائر ال�طیئة المثقلة 

 وهي تعبر شارع فكتور�ا، ما نحن إالّ قالت �الر�سا في نفسها، . ذابت في الهواء

رء الدن�ا ه�ذا، �یف یراها المرء ه�ذا، ذلك أن هللا وحده �علم لم �حب الم. مغفلون 

رث قلبها و�ثنیها، یخلقها في �ل لحظة من جدید، لكن اِ �یختلقها اختالقا، یبتنیها حوله، 

�فعلن الشيء ذاته، شعرت ) �شر�ن سقوطهن(النسوة ال�ائسات، جلوسا عند العت�ات 

لذلك السبب ن�ة أن أمرهن هذا ال �م�ن تدبره �قوانین برلما�الر�سا أنها على �قین 

في هن �حببن الح�اة، والح�اة في عیون الناس، في البخترة والتشرد والخ��، : �الذات

الجئیر والصخب، والعر�ات والس�ارات والحافالت والشاحنات، وجملة لوحات اإلعالن على 

الصدوروالظهور وهم �شحطون أقدامهم و�تمایلون، والفرق النحاس�ة، واألرغن الیدو� 

وفي النصر والرنة والنشید الغر�ب العالي لطائرة ما فوق الرؤوس هي ما تحب، الدوار، 

    )1(."الح�اة، لندن، هذه اللحظة من حز�ران

نماذج لللتعالي النصي الموجود في روا�ة الساعات  ةثالث  تختصر هذه المقطوعة

  :والمستمد منها ومن روا�ة السیدة دالوا� وهي

من �اب األسل�ة حیث هذه المقطوعة  �قوم السارد �التعالي عن :التعالي �األسل�ة: أ -

و�نسبها إلى شخص�ة �الر�سا  ،یؤسلب الع�ارات واللغة والمواض�ع �طر�قة مغایرة

ومن . فوجان والتي تلقب في روا�ة الساعات من قبل صد�قها ر�شارد �السیدة دالوا�

القول للسارد في روا�ة السا�قة هذا  ةالمقاطع التي ُأسلبت على منوال المقطوع

تعبر �الر�سا الشارع الثامنن تحب ب�أس منظر التل�فز�ون التالف " :الساعات

                                                           
المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر،  ،�2ترجمة عطا عبد الوهاب، فرجین�ا وولف، روا�ة السیدة دالوا� ،  -  1

 8ص  ، 1998بیروت، 
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تحب عر�ة ال�ائع �أكوام القرنب�� والخوخ والمانجو ...المهجور على اإلفر�ز 

یدفعك إلى المدینة ولع ...زأمامها تحت القوس عجوز برداء داكنمخ�� �عنا�ة ..

تمشي �الر�سا فوق اجسام الموتى بینما ...تها الالنهائ�ة وج�شان تعقیداتها وح�ا

وثالث فت�ات سوداوات ینطلقن إلى األمام بزالجات دوارة . یهمس الرجال لب�ع مخدرات

تعرف أن التزال تحب العالم لكونها طب�ع�ة غیر قابلة للتلف ....والعجوز تغني آآآآ

یتحدث وٕان عرضا عن العلل  الىخر�ن �حبون ذلك أ�ضا الفقراء �األغن�اء فال أحد

نتقد ...لماذا ن�افح إذا لمواصلة الح�اة مهما �انت الفض�حة مهما �انت األذ�ة 

      )1(."�االذ�ة ونخز� من المالءات فسنرغب الح�اة في استماتة

�ما ان الكاتب یؤسلب لغة فرجین�ا وولف و �قلدها واألسل�ة عند مخائیل �اختین 

لغو� غر�ب في صورة فن�ة للغة غر��ة، وهي تنطو� تصو�ر فني ألسلوب  «هي 

الوعي المصور أ� الوعي اللغو� : �الضرورة على وعیین لغو�ین مفردین

المؤسِلب، والوعي المصور المؤسَلب، وتتمیز األسل�ة عن األسلوب الم�اشر بوجود 

الوعي اللغو� للمؤسِلب وجمهوره الذ� �عاد على ضوئه إنشاء األسلوب المؤسَلب 

 .2»لى خلفیته ��تسب معنى  و�عدا جدیدینوع

و�ستخدم السارد من جدید المقطوعة السا�قة من �اب : التعالي �التضمین -ب -

التضمین حیث یوردها �ما هي دون تغییر مضمنة في فصل لورا براون وعلى لسانها 

إضافة إلى مقطوعات سرد�ة أخر� متضمنة في روا�ة الساعات  )3( وهي تقرأ الروا�ة

    .م�تو�ة بخ� �ارزمأخوذة من روا�ة السیدة دالوا� �ما هي 

                                                           
دمحم عید إبراه�م، دار الحوار للنشر والتوز�ع، االذق�ة : ما��ل �ننجهام، روا�ة الساعات، ترجمةروا�ة الساعات، -1

   29و 28ص ،2004
 ترجمـة یوسف حالق، منشورات وزارة  ة،في الّروا� الكلمة ،�اختین میخائیل  - 2

 149، ص 1988الثقافة، دمش�، 

 56و 55تراجع روایة الساعات، ص- 3
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من شخص�ة السیدة داالوا�  �اتب روا�ة الساعات�قت�س  :قت�اسالالتعالي �ا -ج -

روا�ة السیدة داالوا� و�غیر ِاسمها إلى �الر�سا فوجان، و�جعل داالوا� �ن�ة تدعى بها 

وصفاتها �ل متعلقاتها الموضوعات�ة من قبل صد�قها ر�شارد الشاعر، �قت�س 

المرافقة لها، منها الخادمة لوسي التي �حتف� لها بنفس االسم الثانو�ة  والشخص�ات

ابنتها، �ائعة الزهور، سیبتموس العائد من ، في الس�نو�حولها إلى رف�قة لكالر�سا 

الحرب العالم�ة الثان�ة مصا�ا �انه�ار عصبي و�نتحر في نها�ة الروا�ة و�قابله في 

         .حر أ�ضاتروا�ة الساعات ر�شارد الشاعر الذ� ین

ناسًجا  ،على صفحات روا�ة الساعات ح�اةإلى ال�ننجام فرجین�ا وولف ما��ل عاد أ       

 مع امرأتین أكثر معاصرةً 
ّ
في أحد حیث تصحو فرجین�ا وولف  .قصتها في تواشج ذ�ي

ة سوف �قودها إلى محاولة �تا� ،مف�ك على ُحلٍم  1923عام من ص�احات لندن الرمادّ�ة 

�الر�ّسا فوجان  وعلى نحٍو متوازٍ  ،بینما في الزمن الحاضر ،مسز دالوا�"روایتها الجدیدة 

تعدُّ الترتی�ات من أجل حفل تكر�م صد�قها القد�م ر�تشارد الشاعر  ،عاماوالخمسین  اإلثنینذات 

صورة  وهذه الشخص�ة هي، �اإلیدزبر� والذ� �موت ب��ء �عد إصابته الذ� فاز بجائزة أدب�ة �

والتي  ،وا� لفرجین�ا وولفالوا� في روا�ة السیدة داالمنسوخة عن شخص�ة �الر�سا د

والقاسم المشترك بینهما أنها هي أ�ضا  ،تقوم ف�ه بترتیب حفل استق�ال ،یوم في ح�اتها موضوعها

في الخمسین من عمرها تعبر شوارع المدینة القتناء أزهار الحفل و�اقي المستلزمات و�قوم 

ر�شارد صدی� �الر�سا فوجان  في آخر هذا الیوم �االنتحار مثلما فعل ذلك سا�قا سبتموس 

  .  في آخر یوم احتفال �الر�سا دولوا�حرب العالم�ة األولى مصا�ا �انه�ار عصبي، العائد من ال

رّ�ة البیت التي  ،لورا براون  ،1951وعلى الجانب الثالث، في لوس أنجلوس عام 

 �لما حاولت أن تجد مبرًرا  ،ٕاح�ا�و  تنتظر طفال، تشعر �اضطرابٍ 
ّ
یتملكها إحساٌس عدمي

تفعل ما في وسعها من أجل الترتیب  ،سو� أنها مع هذا ،ةلوجودها خارج دور األم والزوج

وا� مسز داال"غیر أنها ال تستط�ع التوقف عن متا�عة قراءة روا�ة  ،لعید م�الد زوجها

 هاتین المرأتین وخ�ٌّ عر�ض یتقاطع معهما �مسُّ  .لفرجین�ا وولف"
ّ
لقطات سر�عة لح�اتي
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ذروًة درام�ًة واحدًة تضفِّر حیوات تلك السیدات الثالث بخیوٍ� فتتش�ل ح�اَة وولف ذاتها 

تلك اللحظات الثمینة التي �حاول فیها المرُء فعَل أمٍر و  �،واداالالسیدة تتقاطع مع روا�ة 

من إحساس �الفشل في ذلك  ه، مع ما �م�ن أن یتملكما و�نجح �عد َجهٍد في الوصول

مع رغ�ة في تمدید  ،ضّ�ه وتراكم اللحظات ف�هاإلحساس �مو و�االح�ا� واستشعار الزمن 

فوجان من  في هذا تقول �الر�سا ،صل النها�ة المحتمة وهي االنقضاء تالزمن لكي ال 

–من هدا�ا الح�اة الصغیرة لنا تلك الساعة التي تحتشد فیها ح�اتنا : "روا�ة الساعات 

  .نا �ل األش�اء التي حُلمنا بهالتتفتح فجأة طاقة نوٍر تهب –توقعاتنا و  �الرغم من ِرهاناتنا

إنها ح�ا�ة سیدة وثوق�ة ": السیدة دالوا�وفي الفیلم تقول لورا براون لجارتهاعن روا�ة 

تنظم حفال، وألنها تبدو لآلخر�ن واثقة من نفسها فهي في نظرهم على أحسن حال، 

  ."لكنهم على خطأ فهي ل�ست بخیر

ٍت ناعمة غیر اال�انتقو  ،�التناوب الثالثبین النساء في الروا�ة �تجول �ننجام و 

ئ�ة التي ال�طاقات أو الفصول الجز بین الشخص�ات و�ین عبر أسلوب االلتفات  ،مفتعلة

في نها�ة الفصل األول قلَمها لتخ�َّ مثال تلتق� وولف  حیث �عنونها �أسماء هذه النساء،

ي وف 1،"بنفِسها الزهورقالت السیدة دالوا� إنها سوف تشتر�  " جملتها األولى في الروا�ة

في تبتهج الستغراقها الوش�ك و  على هذا السطر براون  لورابدا�ة الفصل الثاني تمرُّ عین 

فوجان المرأة الثالثة في  �ص�ح یوم �الر�سا ،آخرعلى جانب ، و هاخ�ال الروا�ة التي تقرأ 

مع  من روا�ة السیدة داالوا�  دالوا��الر�سا انع�اًسا مرآوً�ا لیوم السیدة  روا�ة الساعات 

تكر�م صد�قها الشاعر ر�شارد ل ، حیث تعد حفالمسحة تحدیث�ة تناسب زمن األلف�ة الثالثة

الذ� فاز بجائزة أدب�ة �ما أعدت �الر�سا دالوا� حفال شبیها �ه في روا�ة السیدة دالوا� 

داالوا�  فوجان �انتحار صد�قها الشاعر مثلما انتهي یوم �الر�سا و�نتهي حفل �الر�سا 

المصاب �قذ�فة في الحرب العالم�ة األولى وانتا�ه عل اثر وحفلها بخبر انتحار سیبتموس 

ذلك انه�ار عصبي أما ر�شارد فهو أ�ضا �عاني اإلح�ا� النفسي �سبب إصابته �مرص 
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من روا�ة  ما��ل �انینجامص�ات الذ� یؤسل�ه وعن هذا االنتقال الجزئي بین الشخ .اإلیدز

على أ� حال، نحن لسنا : " السیدة داالوا� �قول في مقال له عن فرجین�ا وولف

منحصر�ن فى الروا�ة عند وجهة نظر �الر�سا، فت�ار الوعى ینتقل من شخص�ة إلى 

ش فندخل عقل بیتر وول. شخص�ة �ما تنتقل العصا من عداء إلى عداء فى س�اق الجر� 

ونقضى وقتا معقوال . العاش� القد�م، ونذهب فى رحلة التسوق مع إلیزابیث ابنة �الر�سا

الحرب العالم�ة (مع سبت�موس وار�ن سمیث، المقاتل الذ� �عانى عصاب ما �عد الحرب 

ونحن ندخل أ�ضا ألوقات قصیرة فى عقول شخص�ات . وغیر المتوازن عقل�ا) األولى

ر ��الر�سا فى شارع بوند، المرأة الكبیرة التى تجلس على عابرة تماما؛ الرجل الذ� �م

نحن نعود دوما لكالر�سا، ولكننا نر� وهى تمضى فى یومها المفر� . مقعد �الهاید �ارك

نحن نتفهم أن �الر�سا . فى عادیته أنها محاطة بتراجید�ات و�ومید�ات متنوعة حولها

تتحرك داخل العالم الواسع، وتغیره وهى أ� أحد، أثناء أداءها الیومى هى فى الحق�قة 

تؤ�د وولف على أن ) السیدة دالوا�(فى و  .�ش�ل محدود ب�ساطة عن طر�� الظهور ف�ه

فى الح�اة، ح�اة أ� شخص، �حتو�، إذا نظرت له �اهتمام �اف، على الكثیر مما  ایوم

�حتاجه المرء ل�عرف �ل شىء عن الح�اة اإلنسان�ة، شىء أش�ه �الطر�قة التى تظهر 

) السیدة دالوا�(فى . لنا فیها خر�طة الكائن الحى �له عن طر�� شر�� الد� إن إ�ه

ال توجد حیوات تافهة، فق� طرق غیر الئقة فى والروا�ات األخر� لوولف، نعرف أنه 

  1".النظر إلیها

أما فیلم الساعات فإن االلتفات ف�ه من شخص�ة إلى أخر� یبدو أكثر جزئ�ة وتسارعا 

توحي �التزامن في أفعال الشخص�ات مع أن الفاصل الزمني بینها موضح من إلى درجة 

�ة في فصل تف��ك الزمن من هذا البدا�ة �ما سنشیر إلى ذلك في عنصر المؤشرات الزمن

                                                           
  2011یونیو  4ن الجارد�ان ي مقال عأمیر ز� : ترجمة  ،فیرجین�ا وولف وأمى وأنا ،ما��ل �اننجهام - 1

   http://wwwswsana.blogspot.com/2012/02/blog-post_23.html: المقال منشور على موقع
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وهذا  وهذا األسلوب المعتمد من المخرج یؤسس لوجه من المقارنة بین الشخص�ات. ال�حث

    ما �ق�م أسلوب التشب�ه واالستعارة التي سننظر فیها الحقا في فصل تف��ك الح��ة

می� و�خل� إحساسا �التزامن و�التواز� بین حیوات هذه النساء، �ما أنه من �اب تع

حیث یناوب مثال بین واقعة است�قا� هذه النساء �عرض  .اإلحساس �الزمن و�اللحظات

  :متناوب جزئي متسارع �ما یبدو في الصور الموال�ة

  

           ن��ول �یدمان ف دور فرجین�ا وولف                   

  

   میر�ل ستر�ب في دور �الر�سا فوجان                  
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  جول�ان مور في دور لورا براون             
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   ھذه مثل   

  

    1. ه الصور مشهد است�قا� النساء الثالث و�دا�ة یوم الروا�ةذتمثل ه     

بین مواقف است�قا� النساء الثالث أسل�ة فیلم�ة  المجتزئة هذه المقارنة المتسارعة      

لملمح روائي قائم في �تا�ات فرجین�ا وولف هو استرسال ت�ار الوعي  وهو نفس األسلوب 

قالت ": الظاهر في أول جملة بدأت بها روا�ة السیدة دالوا� التي أوردناها سا�قا وهي

  "م�سز داالوا� أنها ستشتر� الزهور بنفسها

ناثر الذ� �میز ت�ار الوعي متأسلوب القطع الأنه  David Lodge د�فید لوجیر� 

وع�ارة م�سز دالوا� إنها ستشتر� الزهور بنفسها، هي أول جملة " :حیث �قول في ذلك

فهو ال �شرح من هي  ب�ان مؤلف �سرد، بید أنه ب�ان غیر شخصاني ومبهم: في الروا�ة

لمفاخئ للقارئ في وس� وهذا الزج ا، م�سز دالوا� أو لماذا هي في حاجة إلى الزهور

فنحن نضع تدر�ج�ا القطع المتناثرة هنا وهناك لمعرفة سیرة ح�اةال�طل عن -  ح�اة قائمة

   )2( ".یتمیز بتقد�م الوعي بوصفه ت�ارا -طر�� االستنتاج

                                                           
 07ثان�ة إلى غا�ة الدق�قة  36و06تمثل هذه الصور المتتا�عة من فیلم الساعات المشهد القائم من الدق�قة  -1

 .ثان�ة 43و
  21، ص2002 ،المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ،1ال�طوطي، � ماهر: د�فید لوج، الفن الروائي، ترجمة -2
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أنه ،  ناي وأفرجین�ا وولف وأم: و�بین ما��ل �انینجهام من خالل مقاله المعنون ب

�تب روا�ة الساعات إكراما لذ�ر� فرجین�ا وولف وٕاكراما ألمه التي یرمز لها �شخص�ة لورا 

براون ر�ة البیت ولجم�ع النساء اللواتي تبدو ح�اتهن تافهة إال انها مغرقة ب�ساطتها في 

تكتب عن الناس وعن التفاصیل الصغیرة فرجین�ا وولف �انت " : العم� اإلنساني، �قول

�امرأة �انت وولف تعرف إحساس ، و �انت، فى هذا الوقت، تخص النساء وحدهنالتى 

و�انت تعرف، بل . العجز الذ� �م�ن أن �صیب المرأة التى ل�س لدیها الكثیر لتفعله

�انت تصر، أن الح�اة التى تنقضى فى االهتمام �المنزل وٕاقامة الحفالت ل�ست 

أنه حتى الح�اة المتواضعة والداخل�ة تظل هى جعلتنا نفهم . �الضرورة ح�اة تافهة تماما

�النس�ة للشخص الذ� �ع�ش فیها رحلة ملحم�ة، مهما �انت عادیتها �النس�ة لمن 

وهى رفضت أن تتجاهل الحیوات التى �میل معظم الكتاب اآلخر�ن . �الحظها من الخارج

  )1(".إلى تجاهلها

رحا�ًة من مجرد عالم  أكثر روا�ة الساعات هي ترن�مُة وعٍي وتذ�رة �أن الفنَّ 

 نساءال هذه دواخل روحواختراق ل .من منظور المرأة إنها روا�ة العم� اإلنساني .موجودات

ت�مات ف�ر ل ، وأسل�ةماه�ة حوارها الداخليو  ر وولف أثناء الكتا�ةیتف�لطر�قة م استلهوا

 ل�صنع" وحدهغرفة للمرء "�ذلك في مقالة و  وا�وولف التي تتجلى في روایتها السیدة داال

 الروا�ة و�ذلك فوسَم  ح��ًة مح�مة من التواز�ات الزمن�ة وال�شر�ة الكاتب،
ّ
الفیلم بثراء تقني

 ٍ
ّ
القفز فوق سّلم الزمن واالنتقال الم�اغت بین األحداث والتقاطع المشت�ك مع الوقت � وزمني

 فرجین�ا  أهم تقن�ات  وتلك .والشخوص
ّ
ما��ل  التي أسلبهاوولف في البناء الروائي

�انینجهام وهي أهم صور التف��ك السرد� الذ� �ق�م �الغة من نوع خاص ترت�� �العم� 

اإلنساني �سمیها بول ر��ور �الغة وجود�ة أساسها تف��ك الزمن القائم على تعمی� التف�یر 

، ولقد حاولنا ف�ه، وملمحها الثاني تف��ك الح��ة القائم على التبئیر أو الحفر في الموجودات
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�قا  حصر أهم التقن�ات السرد�ة التي تبني هذه ال�الغة في الروا�ة وفي الفیلم أو في سا

      :السرد عموما، ونعید تمثیلها في الرسم الموالي
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  �الغـة النـص السـرد�

اإلقناع ، التأثیر، الفعال�ة، الشعر�ة، الجمال�ة، الس�م�ائ�ة، التأو�ل (

  ) والهیرمینط�قا، الواقع�ة والواقغ�ة الجدیدِة، التصوار�ة 

 ، االنز�اح او العدول، المبتكر، المناص أو المتعالي النصيالمبنى الح�ائي، المتناص             ، العرف الح�ائي، الراسبالمتن الح�ائي

  التشظي، التف�ك،   - للزمن واالحداث مخالفة النظام الطب�عي

La dissemination                           
  التتا�ع الخطي

  الطب�عي لألحداث

  خط�ة

  الزمن الطب�عي

  الكرونولوجي

  أعراف الح�ي التقلید�، الخط�ة ، الواقع�ة     

  ��ةالح تف��ك

 االبتداء من الناتج  

 السرد والكامیرا  تعدید زوا�ا النظر�  

 واالش�اء وتوس�ع الفضاء والكامیرا  تعدید الشخص�ات

  ال�انورام�ة

 السرد والكامیرا التبئیر�  

  عبر اإلش�اع والتخفیف تكثیف الموضوعات الصغر�  

 السارد العل�م والصوت المصاحبتعدید الحاالت ، 

  إلخ ........التمثیل االستعار� 

  0التبئیر في الدرجة  

 تقر�د الشخص�ة  

  الزمن تف��ك

 تعمی� الزمن  -

 المفارقات الزمن�ة 

 التسر�ع الزمني 

  التمط�� الزمني وتوس�ع

 اللحظات

  القطع والوصل 

 وتف��ك الواقع اللغة تف��ك       

  التعدد الصوتي 

  تكثیف اللغة الشعر�ة و

 ات واالستعاراتیهالتشب

  الكومید�ة الساخرة 

  نقد الواقع وتف���ه 

  صورة الهو�ة واالنفتاح والمثاقفة 

  

  التناسب واالعتدال
 توازي، تقابل، تعارض )تناغم الحبكة(

  
  

               
  

  االنسجام                             
) الكثافة(-  الصورة الفنیة  opacité  -الموضوع الجمالي  
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  تحوالت البن�ة الزمن�ة للسرد : الم�حث األول                          

   :مفهوم الزمن وتحوالت البن�ة الزمن�ة -1

اسٌم لقلیل : الَزَمُن والَزمانُ :زمن : ر �ما یلين منظو بال رد مفهوم الزمان في لسان العربو 

 الوقت، �ما  یراد ولقیته ذاَت الُزَمْیِن،، الوقت و�ثیره، و�جمع على َأزماِن وَأْزِمَنٍة وَأْزُمنٍ 
َ
بذلك تراخي

  .عاملته ُمزاَمَنًة من الَزَمِن، �ما �قال مشاهرًة من الشهر .لقیته ذات الُعَوْ�ِم، أ� بین األعوام: �قال

 بیِّن الَزماَنِة، و  أ� َزِمٌن، ورجلٌ  .آفة في الحیوانات: والَزماَنةُ 
ً
ل من لزمان �قع على الفصاُمْبَتلى

 �انت تأتینا: قال أنه لنبي �الحدیث عن اوفي  ،لرجل وما أش�هافصول السنة وعلى مدة وال�ة 

إذا تقارب  :لحدیثا وقوله في ،حسن العهد من إال�مان وٕان :أزمان خدیجة أراد ح�اتها ثم قال

أراد  :للیل والنهار واعتدالهما وقیلا ءالثیر أرادوا استوااأبن : وقاللمؤمن تكذب االزمان لم تكد رؤ�ا 

األخیر المستمد من  هذا المفهوم  و�حیلنا   )1( .والزمان �قع على الدهر و�عضه ،لدن�ااقرب أنتهاء 

إلى المعنى االنثرو�ولوجي للزمن عبر استواء الیل والنهار، ثم إلى المعنى  �قول الرسول 

  .  الظاهراتي له عبر إدراك إنقضاء الدهر أو ما سنورده الحقا عند بول ر��ور �مصطلح األبد�ة

ناشئ من دوراِن الكرة األرض�ة حول محورها  ا اصطالحا فیر� �عض العلماء أن الزمن أم

وعلى مداٍر ُمَعیٍَّن مرت�طًة فیهما �الشمس، �عني أن األرض تجر� في ذات الوقت حول الشمس 

على مداٍر ُمَعیٍَّن، إضافًة إلى جر�انها حوَل محوِرها فیتمخَُّض عن األول المواسُم األر�عُة، وعن 

متعینا �الحر�ة  وهذا ما یجعل الزمان فیتحدد الوقت من ذلك، ،اني الّلیُل والنهاُر المتعاق�انالث

 المرزوقي وقد جمع ،و�سیران األجسام فمادیته مرت�طة �حر�ة األش�اء فهو ل�س له مادة في ذاته

ذ�ر �عض القدماء أن الزمان  «: األوائل في ماه�ة الزمان فقال أقوال "األزمنة واألم�نة"في �تا�ه 

أفالطون هو صورة العالم متحر�ة  �عد صورة الفلك، وقال آخر هو مسیر دوران الفلك وقال هو 

وح�ى أبو القاسم عن أبي الهذیل أن للزمان مد� ما بین األفعال وأن اللیل ...الشمس في البروج

                                                           
 ،، المط�عة دار أح�اء التراث ألعر�ي للط�اعة وألنشر والتوز�ع�3 ،87 -86ص  ،6ج بن منظور، لسان العرب،ا  -1

 1999 ،بیروت
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حیث قال �عض المتكلمین الزمان "ثم ر�� الزمان �األحداث  )1(»...والنهار هما األوقات ال غیر

و�حیلنا هذا التعر�ف إلى ف�رة االرت�ا� الوثی� بین مفهومي  )2(..."�عضها ب�عضتقدیر الحوادث 

الزمن والسرد حیث �عتبر هذا االخیر أ�ضا تقدیرا للحوادث �عضها ب�عض، لذلك یذهب  بول 

  . ر��ور إلى اعت�ار السرد �أنه في آخر األمر رؤ�ا للزمن

وهذه الحر�ة  ،� �الم�انالزمان مرت�ف ،�النقلة �هما �سم أوأرسطو أنه مقدار الحر�ة  یر�  و

نما تنوجد إهو مقدار الحر�ة وهذه ف ،وتغیره هیتم بها تحقق ،النتقال بها من م�ان الى آخراالتي یتم 

ل لذ� جعاوالبدن ال�شر� هو  ،ت�ار� نسبيعاِ  وجسام وهألاوالذ� یوجد بوجود  بوجود الم�ان

مدة الحر�ة أو هو  �عتبره الكند�و�ذلك   )3(.ماد�ة الجسم م معءللزمان محدود�ة ووعاء �ما یتال

 أداة الّ إماهي  واآلن ،عدد الحر�ة ألن ف�رة الزمان تم�ننا من معرفة السرعة وال��ء في الحر�ة

ال وجود له  فهو ،مانلز ادراك لمعنى إست زمانًا وٕانما هي هي ل�و  ،تصل الزمان الماضي �الحاضر

النحو الذ� عرفه �ه أرسطو �أنه عدد الحر�ة إذا أفصلت هذا عرفه ابن سینا على وقد في ذاته، 

یراه ف ابن رشد أماّ . ال �الزمان بل �المسافة وٕاال لكان ب�ان وجوده ب�ان�ًا دور�اً  ،إلى متقدم ومتأخر

وٕاما حد أصناف الكم ولكون أجزائه إما ماض أه من عدَّ و  ،ن بنفسهیِّ ب وجوده نّ أو  ،قد�مًا أزل�اً 

لحر�ة، وال اهو  أقرب شيء �شبهه وٕانمامنه �م�ن أن �شار إل�ه �الفعل ه ل�س شيء نّ فإقبل مست

  )4( .�م�ن أن نتصور زمانًا إن لم نتصور حر�ته

یتطاب�  ،األجساموانتقال الحر�ة الذ� یرت�� ف�ه مفهوم الزمن �معنى  الساب� وهذا المعنى

حیث یتأسس الفضاء الزم�اني فیها �اجتماع صور تترا�� ف�ما بینها  في السینماتماما مع معناه 

                                                           
محروسسة حیدر آ�اد الدین ، مط�عة مجلس دائرة المعارف، 1ابن علي المرزوقي االصفهاني، االزمنة واالم�نة، � -  1

  139ص ،ه1332الهند، 
 نفسه الصفحة نفسها -  2
، المط�عة دار الهاد�، التوز�ع والناشر دار الهاد�، 1یراجع، حمادة حسین صالح، دراسات في ألفلسفة ألیونان�ة، � -3

  , 264ص  2م، ج 2005
 ،،�د جهامي جیرار جهامي، مفهوم السبب�ة بین المتكلمین والفالسفة بین الغزالي وأبن رشد دراسة وتحلیل ، یراجع -4

  70ص ، 1968 ،منشورات دار المشرق بیروت
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 �مادة س�ال �شغل مرورها في شر�� سن�مائي حیزا زمن�ا معینا، وتعتبر الفترة التي �مر فیها الشر��  

تمثل �ل صورة منه جزءا من مشهد �شغل مقدار ثواني او الفضاء الزمني للفیلم،  و عبر الحر�ة 

أو ثالث على  متد إلى ساعتینف على العموم وقد تساعة ونص لمشاهد في مدةوتترا�� ادقائ� 

  .االكثر، و�تم حساب مقدار المشاهد �الثواني والدقائ� التي �شغلها في هذه المدة

�اطًا وث�قًا، ارت�� مفهوم الزمن �اإلنسان ارت،  �Kantان� في فلسفة و وفي العصر الحدیث،       

�ین المعرفة الحس�ة والمعرفة العقل�ة، وأ�عد و الزمن المتعالي، و  بین الزمن المیتافیز�قي فرق  حیث

مابین المحسوس والمعقول، وقید العقل �ما تقدمه الحواس، وأعتقد أن الفهم ال �م�ن أن �صل إال 

ذاته، إذ  إلى الظواهر الخارج�ة، أما الشعور فهو األداة المعرف�ة الحقة التي توصلنا إلى الشيء في

، ولذا �ص�ح أننا ال نصل إل�ه إال �ما یتبد� لنا، وهذا العالم الذ� تخلقه مشاعرنا هو العالم الح�

ل�س شیئًا موجودًا في ذاته، و ن ال واقع له خارج الذات فالزما ،خالقًا للموضوعيالذاتي عند �ان� 

آخر غیر ش�ل الحس  ل�س شیئاً  هوش�اء �تعیین موضوعي لها، و أو أنه داخل في تر�یب األ

له خارج الذات، و�التالي فإنه  ال واقع حیث تنا ال�اطن�ةألنفسنا ولحال تعیینناش�ل  �ال�اطني، أ

اكثر في الروا�ة الن  هذا المفهوم النفسي للزمن مظهرو�ت  )1(.منه م�اني سي أكثرإدراك نف

مساحات الوصف والتعلی�  التي یتخذ فیها السارد موقع الراصد لكل تحر�ات الشخص�ات ودواخلها 

         .  ع من دائرة تمظهر الوعي فیها فیتالزم ذلك مع التف�یر في الزمن مض�ه وانقضائهوسِّ تُ 

مادیته جوهر ائر في له دلفالسفة في الزمان وتفسیرهم اصل �حث أن ونستنتج مما سب� أ

ساعات ء معناها ومقدارها، وفي معناه االنثرو�ولوجي الكامن في تعاقب المرت�� �الحر�ة و�األش�ا

وفي غموض مفهومه في النفس وأحساسها �ه،  وعلى ذلك فإن الزمان  یتسم �سمات  اللیل والنهار،

  :یتم التف�یر ف�ه من خاللها في األدب عامة وفي  السرد خاصة وهي 

السمة الفیز�ولوج�ة الحر��ة للزمان المرتب�طة �الحر�ة و�االش�اء و�مقدار السرعة وال��ء : أوال -

 في مرور الزمن،   

                                                           
 156، صلیونان�ةالفلسفة ا، دراسات في حمادة حسین صالح -  1
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   السمة النفس�ة للزمان :ثان�ا -

 ثرو�ولوج�ة للزمان   السمة األ: ثالثا -

الثنائ�ات مجموعة من عبر  التف�یر في الزمن وتتجلى هذه السمات في األدب من خالل

�الوجود والعدم، والث�ات والحر�ة، والحضور والغ�اب، والزوال  متناقضة المتعلقة �الكون والح�اةال

 مض�ه �حتم�ة انقضاء الوجودوالتف�یر من خالل  .والد�مومة، واإل�مان والكفر، والح�اة والموت

 ب من حیث أن مختلف�األدوطیدة ة عالقذو مفهوم الزمن الفلسفي لذلك فإن .  ولغز الموت

  .االش�ال االدب�ة تتخذ هذه الثنائ�ات موضوعا لها

أفالطون یر�� حیث   من خالل نظر�ة المحاكاةفي الفلسفة اإلغر�ق�ة  ارت�� الزمن �األدبو  

عن العقل بل عن اإللهام اإللهي، وال ل�س الشاعر والناقد عن ا �صدر ماإللهام، و و بین األدب 

�م�ن للشاعر أن یبتكر دون أن یلهم، و�فقد في هذا اإللهام إحساسه وعقله، وٕاذا لم �صل إلى هذه 

�حاول �ل من الفیلسوف و  .غیر قادر على نظم الشعر أو استجالء الغیب�ظل الحالة، فإنه 

ت متفاوتة، فعندما �صور الفیلسوف واألدیب أن �حاكي الحق�قة الكامنة في عالم المثل بدرجا

الروح بتذ�رها لما سب� أن �انت على علم �ه في عالم  الفضیلة، یؤ�د على أنها إلهام تهتد� إل�ه

لنفس أ�عد ما األرواح، قبل أن ته�� إلى هذه األرض وتحل في الجسم، و�شتر� هنا أن تكون ا

فالنس�ان ذهاب  ،ماضيالزمن الفل�س تعلمنا غیر تذ�ر ما تعلمنا في  تكون عن الوضاعة، 

و�توسع أفالطون في المحاكاة،   ـ المعرفة، والتعلم تذ�ر لما عرفته النفس قبل أن تصیر إلى الجسد

اهر الخاصة و ل�ست في الظو هي موضوع العلم  عنده الحق�قة و و�فسر بها حقائ� الوجود ومظاهره، 

وهذه المثل لها وجود مستقل عن  .لوجودالعابرة، ولكن في المثل أو الصور الخالصة لكل أنواع ا

المحسوسات، وهو الوجود الحق�قي، ولكننا ال ندرك إال أش�الها الحس�ة التي هي في الواقع ل�ست 

  ) 1(.سو� خ�االت لعالم المثل

                                                           
حققها وعل� علیها عبد الرحمن بدو�، دار ، نصوص )�تاب أفالطون في اإلسالم(محاورة فیدون یراجع، أفالطون،   -1

    .124ـ 123، ص 1982، 3بیروت، � األندلس،
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و�ظل الفیلسوف واألدیب عاجز�ن عن تحقی� هذه المحاكاة، أو تظل الحقائ� الكامنة في عالم 

المثل أكمل من المحاكاة في اللحظة الزمن�ة الحاضرة، وٕاذا �ان الفیلسوف أقدر من األدیب في 

اضرة، االرتقاء إلى المعرفة �التدرج، فإن ذلك لم یتم إال �االنفالت من الواقع الماد� واللحظة الح

�بیرة،  أن �متلك قوة الذاكرة، وسرعة البدیهة، ونفساً : إلى الماضي، و�شتر� ف�من �حاكي والعودة

فالمحاكاة إذن انطالق من لحظة الحاضر  ،�قة وللعدالة وللشجاعة واالعتدالللحق رق�قة، و�ان مح�اً 

ة الموجودة في عالم المثل، وهنا ومن أسر الواقع إلى الماضي عبر الذاكرة، لتذ�ر المعرفة الصاف�

ضمن االنس�اب الزماني للحاضر الخداع أو : ینشأ الترا�� بین نواحي الزمان والذات في قر�نتین

وهنا تلتقي   )1( .ب الذاكرة، والماضي المشخص للفردالمموه، وضمن العالقات التي تش�ل تر�ی

نظرة بول ر��ور لبن�ة الزمان في السرد �ما تلتقي مع  الفلسفة �األدب في معالجتها لف�رة الزمان

ر�طه �المحاكاة وقد وضع في ثالثیته الزمان والسرد معبرا لهذه الرا�طة بینهما في السرد وهو  حیث

�ما أنه  د،حیث �عتبر الزمن والح��ة وجهین لك�ان واحد و�صعب الفصل بینهما في السر  ،الح��ة

�ما انها تحقیب  معرفة للزمن واستعادة له ها و�عتبر �ستلهم مما سب� مستو�ات للمحاكاة في السرد 

  .  للحظة الزمن�ة المع�شة

بین الزمان والوجود، وال �ف�ر HEDGER    MARTINو�دوره یر�� مارتن هیدجر   

اإلنسان في أحدهما دون أن �ف�ر في اآلخر، و�فسر هیدجر الوجود على أساس الزمان، �معنى أنه 

فالزمان، هذا الكائن  .المتعالي الذ� ننظر منه إلى السؤال عن الوجوداعتبر الزمان هو األف� 

أبدًا، وهذا التصور للزمن  یدومالس�ال المنقضي دائمًا، ماض لم �عد، ومستقبل لم �أِت وحاضر ال 

                                                           

مجلة أدب�ة شهر�ة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمش�  - مجلة الموقف األدبي ، إش�ال�ة الزمن الروائي، صالح ولعة -1

: ، منشورة على الموقع2002تموز     375العدد  -

http://www.4shared.com/office/qbSVp4a4/___online.html  
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هو الذ� جعل الفلسفة الوجود�ة تفسر مش�لة الزمن على أنها مش�لة المصیر اإلنساني؛ فالوجود 

و�ر�� هیدجر الزمان �الكینونة،  .و� الزمان، والح�اة اإلنسان�ة مأساة �طلها الزمنل�س شیئًا آخر س

وأنه ال �م�ن تأمل اإلنسان إال من خالل الزمان، �ما أنه ال �م�ن تأمل الزمان إال من خالل 

اإلنسان، واألدق أن یدرك اإلنسان انطالقًا من الزمان؛ ألن الزمان هو سر الكائن اإلنساني �له، 

إذا �ان الكائن ال�شر� موجودًا في الزمن �طر�قة خاصة جدًا، �حیث �م�ن فك لغز ما هو الزمن ف"

  )  1(.انطالقًا منه، یجب عندئٍذ أن �حدد هذا الكائن هنا، وفقًا للسمات األساس�ة لكینونته

 هذا الفهم الوجود� للزمان عند الشاعر الجاهلي، من خالل الوقفة الطلل�ة، إذ وقفوقد تجسد 

أمام الزمان خاشعًا مستسلمًا، �حاول استعادة لحظة الفرح الهار�ة دون جدو�، و�زداد اإلحساس 

�فج�عة الزمن �لما اقترب الشاعر من الموت، مع إحساسه �سیولة الزمن مع عدم القدرة على 

سیدة وهو نفس الفهم الذ� تبنته فرجین�ا وولف في �تا�اتها ف�انت رائعة السنین ورائعة ال .إ�قافه

داالوا� التي تعرضنا لها في هذا ال�حث والتي �انت قد وضعت لها عنوانا أوال هو الساعات لتعبر 

أن �طور مشروعي �ان� وهیدجر  بول ر��وراستطاع و  �ه عن مضي الزمن اإلنساني الیومي،

حول الخ�ال اإلبداعي والزمان�ة، و�ضفي علیهما �عدًا اجتماع�ًا، فإذا �ان �ان� �مثل مرحلة التف�یر 

�الوجود في الفلسفة الغر��ة وهیدجر �مثل مرحلة التف�یر �الوجود والزمان معًا، فإن ر��ور �مثل 

بد من الوقوف وقبل الخوض في طرح ر��و ال .اً مرحلة التف�یر بثالوث الوجود الزمان والسرد مع

  .مفهوم الزمن لد� أوغسطین النه مصدر نظر�ة بول ر��ور في التش�ل الزمني للسردعند 

  :الزمن األوغسطیني 1-1

التي ارتكزت على االخت�ار  في نظر�ته الفلسف�ة، Augustinأدرك القد�س أوغسطین       

أهم�ة الجمع بین الزمن والمقوالت النفس�ة للذاكرة والتوقع، أو  للزمن، momentalاللحظي 

من   أن الذهن هو الذ� یرتب العالقات بین أقسام الزمان الثالثة« للماضي والمستقبل، فیر� 

توقع �مر خالل الحاضر فالمستقبل الذ� یُ . التوقع، واالنت�اه، والذاكرة: هي ثالث وظائفخالل 

                                                           
انمي، غبول ر��ور، الهو�ة السرد�ة، ضمن �تاب الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ر��ور، ترجمة وتقد�م سعد ال یراجع،-1

 260، ص 1999، 1المر�ز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، �
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تذ�ر، وٕاذا �ان ال وجود للماضي وللمستقبل على مستو� الماضي الذ� یُ إلى  الذ� هو انت�اه

التوقع للمستقبل والتذ�ر للماضي،  هن من خالل المعا�شة الحق�ق�ة، فإنهما موجودان في الذ

والحاضر ل�س له مدة أو امتداد، ألنه ال وجود له إال في لحظة مروره ومع ذلك فإن انت�اه 

    )1( » ماهو موجود إلى الحالة التي �ص�ح فیها غیر موجودالذهن ی�قى، و�واسطته �مر 

) الماضي(هي الذاكرة و أوغسطین آنات الزمان الثالثة إلى أحوال النفس  وعندما یردّ     

، فهو یدل على أن الزمان متصل �النفس اتصاًال �امًال )المستقبل(، والتوقع )الحاضر(واالنت�اه 

و�ذلك یتمیز الزمن �السیولة، فهو ذاتي قائم �النفس اإلنسان�ة وحدها، ولذلك یتوزع االهتمام �الزمن 

الذ� �ان هذا األخیر �ش�ل المر�ز على األزمنة الثالثة، وال �قتصر على الزمن الحاضر، وٕان 

وات�اعا لهذه السیولة وهذا التف�ك الخاضع لت�ع�ة الزمن ألنات   .یتقاطع ف�ه الماضي والمستقبل

التف��ك السرد� على تف�ك الزمن في النفس عنده ر��ور و�تأسس بول  برأ� النفس یتف�ك السرد

  .عبر ما �سم�ه الحاضر الثالثي األ�عاد

الزمن  عامة، ومن المفهوم الفلسفي للزمن عند أوغسطین من المفهوم األدبي للزمن و�قترب

، حیث �ش�ل التذ�ر فیها ملمحًا �ارزًا، إذ �عد التذ�ر أحد خاصة الروائي لروا�ة ت�ار الوعي

  .المقومات الس�اق�ة الرئ�س�ة في تش�یل روا�ة ت�ار الوعي

مامًا �بیرًا عند الكتاب المعاصر�ن، فلجأوا إلى وقد وجد هذا المفهوم األوغسطیني للزمان اهت

تحط�م الخط�ة الزمن�ة التي �انت السمة ال�ارزة في الروا�ة الكالس���ة، وتوجهوا إلى تحط�م 

الجر�ان المنتظم للزمان وتكسیره، وانتقاله بین الماضي والحاضر والمستقبل �طر�قة غیر منتظمة 

فالزمن �ما �قول ر��ور �حدث في النفس و�عثر في  .نتعتمد أساسًا على التصور النفسي للزما

و�ستمد بول ر��ور نظرته للزمن السرد� من هذا التصور الذ� وضعه   .النفس على مبدأ ق�اسه

) الوجود�( نطولوجيالزمن في السرد نوع من التأمل األأوغوستین في االعترافات و�ر� أن بناء 

                                                           
1 voir  - St Augusin, les confessions,trad du latin par Louis de Mandadon et Pierre Horay, Ed du Seuil, 

Paris 1982, p. 317 
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تف��ه في ول�س تف��ه في السرد إّال مرآة ل .خاصةعامة وفي الحاضر  في الزمن والظاهراتي

  .النفس

  : من التعاقب الزمني إلى الالزمان�ة إلى التزمن-2

، الم�تو�ة والمرئ�ة على حد سواء ا في بناء الروا�ةبوجوهه المختلفة عامال أساس �عد الزمن  

تجاه والسینمائي ، وٕانما هو تعبیر عن رؤ�ا الروائي  حسبفبنائ�ة فهي فن زمني والزمن ل�س تقن�ة 

الكون والح�اة واإلنسان ، فإحساس الفرد بإ�قاع الزمن ومض�ه یختلف من عصر آلخر  ت�عا 

السر�ع،  ه�قاعزمن بخاصة في عصرنا الذ� یتمیز بإوٕاذا �ان ال «الختالف إ�قاع الح�اة نفسها، 

صص�ة بهذا الحس الزمني القل� تاثرا تتأثر األعمال القرة �ان البد ان أص�ح مش�لة نفس�ة خطی

�الغا، ولهذا فإننا �ثیرا ما نجد أن الروا�ة الحدیثة لم تعد تر�ز على تصو�ر الشخوص او 

نسان نتیجة إحساسه القل� االحداث �قدر ما تهتم بإبراز المتغیرات النفس�ة التي تحدث داخل اإل 

لذلك أص�ح الزمن في الروا�ة المعاصرة خاضعا لرؤ�ا العصر وفلسفته، رؤ�ا  ) 1( ».بإ�قاع الزمن

على �اقي الفنون اإلنسان�ة، و �سمها التسارع والتف�ك والتعدد وقد انع�س ذلك على الروا�ة 

�الموس�قى والسینما والمسرح وحتى العمارة، وفي أش�ال السرد عامة، أص�ح من الصعب مثلما 

ب االحداث �ش�ل متسلسل خطي �ما هي في الواقع، وذلك حتى في ترتی ،م�شال بوتور یر� 

العیب ما �التسلسل المنطقي، حیث یخضع ألالسرد الروائي التقلید� الذ� �عتبره النقاد أكثر التزا

الكتا�ة السرد�ة التي تقوم على تقن�ات الحذف والوقفة والتلخ�ص وغیرها من التقن�ات التي تحق� 

حیث لم تعد الح��ة قائمة على السبب�ة المغلقة والتسلسل الزمني  ) 2(.مسألة اإلیهام الزمني

انفتحت الح��ة الروائ�ة على أزمنة عّدة تتداخل وتتكاثف، وتستغني عن «المنطقي، وٕانما 

وتجاوزت بذلك األش�ال ..... ِاستمرار�ة الحر�ة إلى األمام من خالل ت�ار الوعي ومراوحة الزمن

واالخت�ار والح��ة والسبب�ة، إلى ارتفاع وانخفاض إ�قاع روائي �مثل ت�ار الثابتة في البن�ة، 

                                                           
  31نبیلة إبراه�م، نقد الروا�ة، د�، م�ت�ة غر�ب، بیروت، دس، ص-  1
، 1982، منشورات عویدات، بروت، 2یراجع میشال بوتور،  بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، ط- 2

     99ص
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الزمن في الح�اة، لذلك �صعب القول إن للروا�ة بدا�ة ووس� ونها�ة، الن هذه التقس�مات ال 

�م�ن أن تتم لحاالت الوعي، وألن ت�ار الح�اة ال �م�ن تجزئته وترتی�ه، فالمشاعر والتداع�ات 

 )1(».لحظة آن�ة ال تقف عند نها�ة وال تخضع للترتیب النمطي ومراوحة الزمن في

  لذلك تحولت الروا�ة خاصة مع رواد روا�ة ت�ار الوعي من الح��ة المعقدة الطو�لة التي قد 

ترصد عمر الشخص�ات، إلى الح��ة القائمة على التكثیف اللحظي في نص مدته الزمن�ة ساعات 

أو أّ�ام، �غوص فیها السارد في دواخل الشخص�ات وأعماق الذات اإلنسان�ة، وعبر هذا الغوص 

إن : "، حیث �قول"یليالحاضر التخ"  ماندالوا �ما �سم�ه وهذا التكثیف یخل� لد� القار� إحساس

 )2(."هر الدراما في القصة ��من في خل� شعور �الحاضر التخیلي الذ� یتحرك إلى األمام جو 

الشعور الذ� �عتبره ماندالو جوهر الدراما یجعله بول ر��ور أساس ق�ام ظاهرة التف�ك في هذا 

السرد و�سم�ه تعم�قا للزمن وتكث�فا للحاضر الثالثي األ�عاد الذ� یجعل النفس ترتحل في أغوار 

الزمن النفسي عبر التذ�ر والتوقع واالنت�اه، هذا االحساس �الحاضر قدمته فرجین�ا وولف في روا�ة 

التي قام بول ر��ور بتحلیل الزمن فیها من خالل ثالثیته الزمان والسرد حیث   ،السیدة دولوا�

و�تب ما��ل �انینجهام هذه الروا�ة  یوم في ح�اة هذه السیدة، وقد ناصصسردت فیها تفاصیل 

انطالقا منها روایته الساعات واتخذ لها العنوان الذ� �انت ستطلقه فرجین�ا وولف على روایتها 

ساعات وعرض  ،السیدة داالوا� واستخدم أسلوب االحساس �الحاضر الزمني في ح�اة الشخص�ات

الضوء على أهم ما تقوم �ه هذه وسل�  ،�أكملهروایته وهي ساعات تلخص عمرا نساء  �اةیوم في ح

جعل هذه اللحظات الحاضرة �اف�ة لتقدم لنا وعي الشخص�ة وخ� سیرها في ساعات الیوم ماالنساء 

  .في ح�اتها �املة

خیرة من ح�اة فرجین�ا وولف، ورصدت تفاصیل روا�ة في مقدمتها الساعات األلحیث تتناول ا 

التي تر�تها لزوجها لیونارد، و�هذا النوع من  انتحارها في نهر أوزو وتفاصیل رسالة الوداع 

من طر�قة �تا�ة فرجین�ا وولف نفسها لروا�ة  ستعیرهاالمواض�ع السرد�ة التي یؤسلبها الراو� و�

                                                           
   41،  ص1997ن المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت 1مها حسن قصراو�، الزمن في الروا�ة العر��ة، �-  1
  154، ص1997ت، ن دار صادر، بیرو 1ماندالو، الزمن والروا�ة، �.أ-  2
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�قدم لنا ش�ال درام�ا قائما على التلخ�ص الزمني، حیث مثلما �تبت وولف في " السیدة دالوا�"

تحضر ف�ه حفل استق�ال، وتستعید �الموازاة ذ�ر�اتها روایتها عن یوم من أ�ام �الر�سا دالوا� 

وتتأمل ح�اتها، �ذلك یبني �انینجام روا�ة الساعات على تقد�م یوم في ح�اة ثالث نساء و�تخلل 

الروا�ة مقاطع مأخوذة من روا�ة السیدة دالوا� لفرجین�ا وولف، فیبنى السرد بذلك على التجاور 

  :بین حقب زمن�ة ثالث هي الزمني ول�س التنامي الزمني تجاور

وهو الیوم الذ� تست�ق� ف�ه على حلم یدفعها إلى 1923یوم في ح�اة فرجین�ا وولف سنة: أوال -

و��ثف السارد لحظات الكتا�ة في هذا الیوم لبین " السیدة دالوا�"خ� أول جملة في روایتها 

 .إحساس وولف العمی� �فعل الكتا�ة

وهو الیوم الذ� تستق� ف�ه لورا على رغ�ة في قراءة  1951 یوم في ح�اة لورا براون سنة: ثان�ا -

روا�ة السیدة دالوا� التي �تبتها فرجین�ا و�قدم لنا السارد ح�اتها الیوم�ة الرتی�ة المتأرجحة بین 

الذ� تح�ه وتعود  بین االهتمام �ابنها ر�شارد، وٕاعداد حلو� لعید م�الد زوجها، و�ین فعل القراءة

الیوم وفي مقارنة داخل�ة تقوم بها الشخصة مونولوج�ا بین هذه األفعال �قارن  إل�ه مرارا في هذا

السارد بین إحساس فرجین�ا وولف �الفشل في الكتا�ة الذ� قادها لالنتحار و�ین فشل لورا في 

ممارسة یوم�ة أكثر أهم�ة مما تقوم �ه الیوم، ورغبتها الدفینة في االنتحار هي أ�ضا مثل 

 .فرجین�ا وولف

لفرجین�ا وولف " السیدة دالوا�"یوم في ح�اة �الر�سا فوجان المدعوة دالوا� ت�منا بروا�ة : الثاث -

، وتتمحور أهم احداث هذا الیوم في است�قا� �الر�سا على هم مراجعة ما ستنشره 2001سنة 

ثم إعدادها لحفل تكر�م صد�قها الشاعر ر�شارد الفائز بجائزة أدب�ة عن دیوانه، وهو نفسه 

والذ� �عد مع أمه  1951شارد الطفل ابن لورا براون الشخص�ة الثان�ة في الروا�ة من سنة ر�

�ش�ه الحفل الذ� وهذا الحفل الذ� تعده �الر�سا فوجان . قالب حلو� لالحتفال �عید مولد والده

لوولف و�نتهي یوم �الر�سا دالوا� �انتحار " السیدة دالوا�"تعده �الر�سا دالوا� في روا�ة 

بتموس المصاب �اضطراب نفسي �عد عودته من الحرب، و�نتهي یوم �الر�سا فوجان سی

 �عان�ه جراء إصابته �مرض اإلیدز�انتحار ر�شارد �سبب اضطراب نفسي 
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وتقوم الروایتان معا على أسلوب التلخ�ص الزمني بتقد�م ساعات یوم في ح�اة الشخص�ة           

المتعمد من قبل الكاتب یجعل السرد في الروا�ة وفي الفیلم المنبث� هذا البناء الزمني و  ،الرئ�س�ة

، حیث یر� �عد ألغواره  اللزمن وصبر  اأو بتعبیر آخر لر��ور تعم�ق عنها سردا نفس�ا ظاهرات�ا

تحلیله ل�عض نماذج الروا�ة الحداث�ة وخاصة منها السیدة دالوا� لفرجین�ا وولف والجبل السحر� 

أن ما �سم�ه روا�ة الزمن قائمة ل�س على �سر خط�ة الزمن �ما نظر لذلك   )1(لتوماس مان 

أ� االستشعار  أو التزّمن هو تعمی� للزمن وٕانما )Anachronie )2الالزمان�ة أسموهو علماء السرد 

إن المیل الكبیر في نظر�ة السرد الحدیثة في �تا�ة التار�خ وفلسفة «:حیث �قولاللحظي للزمن، 

السرد فإن الصراع ضد التمثیل الخطي للزمن ال  نالسرد�ة هو نزع الزمان�ة ع التار�خ �ما في

نه �األحر� منط� بل إ ینطو� �الضرورة على حصیلة واحدة ال یتجاوزها هي تحو�ل السرد إلى

أو الكرونوغراف�ا، ل�س لها نق�ض واحد  �chronologieعم� زمانیته، فكتا�ة التعاقب الزمني 

ي القوانین والنماذج، بل إن نق�ضها الحق�قي هو الزمان�ة نفسها و�ان حقا فق� هو الالزمان�ة ف

من الضرور� االعتراف �ما هو غیر زمني من أجل اتخاذ موقع ینصف تماما الزمان�ة اإلنسان�ة 

والتقدم ال �اقتراح إلغائها بل �سبر غورها وتنضید تراتبها، و�سطها �متا�عة مستو�ات التحقیب 

إن التجر�ة الزمان�ة اإلنسان�ة تتسم في   )3(».وتزداد ث�اتا وسع�ال انتشارا وتبددا التي ما تبرح تق

وعمل�ة التحقیب الزمني في السرد ل�ست �ال�حث عن الالزمان�ة في السرد وٕانما هي ذاتها �التشتت 

حیث ان الزمان�ة اإلنسان�ة تتسم في ذاتها  ،�حث عن نس� للنظام ف�ما هو فوضو� في األصل

ن م�التشتت والت�عثر والتبدد بین انتشار النفس والتف�یر في األبد�ة والتأمل في التجر�ة النفس�ة 

إلن�سار� للزمن اإلنساني الم�عثر في التجر�ة اإلنسان�ة وفي امنظور الحاضر المع�ش، إنه الطا�ع 

   . لحظاتها الماض�ة واآلن�ة واآلت�ة

                                                           
دار الكتاب  1یراجع بول ر��ور، الزمان والسرد، التصو�ر في السرد القصصي، الجزء الثاني، ترجمة فالح رح�م، � -1

   194، ص 2006الجدیدة المتحدة، بیروت، 
   16 ص ،2003المجلس األعلى للثقافة، القاهرة،  1یراجع، جیرالد برانس المصطلح السرد�، ترجمة عابد خزندار، � -2

 62و 61بول ر��ور الزمان والسرد، الح��ة والسرد التار�خي، ص  -3
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هذا البناء الزمني المعتمد من قبل الكاتب، یجعل السرد في الروا�ة وفي الفیلم المنبث� عنها 

  .سرًدا نفسً�ا ظاهرات�ا فتنطب� هذه السمة على الزمن فینقسم في السرد و�تف�ك

  

  :السرد� النفسي الظاهراتيالزمن  1- 2

نفسي ال تح�مه معاییر زمن  «اتي بهذه التسم�ة ألنه قائم على نسمى السرد النفسي الظاهر 

) الماضي، الحاضر، المستقبل(محدودة سو� تحرك الشخص�ة عبر أ�عاد زمنها الخاص 

بإستخدام تقن�ات ت�ار الوعي والمونولوج، والتداعي، ومراوحة الزمن، ومنط� الصور والمونتاج 

المختلفة الرؤ� وتن�شف دالالت الزمن النفسي من خالل  )1( ».وغیرها من آل�ات الزمن النفسي

والتي تح�مها جدل�ة زمنین متصارعین األول منفتح وممتد وهو  ،الزمن والح�اة للشخص�ات تجاه

زمن الذات والثاني منغل� مح�وم �االنقضاء وهو الزمن الخارجي الواقعي المح�وم �منظومة الزمن 

الفن التي مأثرة  « :وتلك مثلما �قول عبد الرزاق عید ،الموضوعي من ماضي وحاضر ومستقبل

تستط�ع أن تتح�م �قانون�ة الزمن الماد� لتقد�م اللحظة او الفترة الم�ثفة عبر إلتقا� جوهرها ال 

  )2(.»ضع له الح�اة الخارج�ة لكل الناسعبر الخضوع لمنظومة تتا�عها الیومي الذ� تخ

تجر�ة سلب�ة مح�ومة  بول ر��ور الذ�  �عتبرهجدل التف�یر النفسي في الزمن  ومن 

راتي جوهرها، ینبث� المفهوم الظاه األبد�ة عبر تكثیف اللحظة الحاضرة فيفي التف�یر �و  إلنقضاء�ا

حول اإلحساس �الزمن، والتي إستمرت في عالم الظاهرات�ة إلى  سطینأوغللزمن المستمد من مقولة 

الوحید  وهي أن المفهوم" الزمن والسرد" ما قبل هوسیرل، وٕاستعادها �عد ذلك ر��ور في ثالثیته 

تقبل �حدث من خالله للزمن هو الحاضر أو اآلن و�ل ما�ستعاد من الماضي أو �ستشرف للمس

أّن الرصید الوحید    �Claud Simonلود س�مون ة إّال تمظهًرا لذلك، حیث یر� ول�ست الكتا�

لشيء للكاتب هو هذا المز�ج المعقد من العواطف والذ�ر�ات والصور مع اللغة، وأّن ما ن�ت�ه ل�س ا

                                                           
1
 .59مها حسن قصراو�، الزمن في الروا�ة العر��ة، ص   - 

.144ص – 1981ب، .، د4- 3عبد الرزاق عید، عطالة البناء وتخلخل البن�ة وانحطا� الق�م، مجلة الطر��، العدد    - 2 
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الذ� حدث قبل الشروع �عمل الكتا�ة، وٕاّنما ما �حدث أثناءها، فال یوجد أ� زمن للكتا�ة ف�ما عدا 

 )1( الزمن الحاضر، والزمن الروائي هو إندماج لزمن الح�ا�ة مع زمن الح�ي في لحظة الحاضر

فالزمن هنا داخلي  ،ة فن�ة تجر� في مخیلة الراو� عند إفراغ النص السرد�ما الماضي إّال خدعو 

تخییلي من صنع الخ�ال الفني للكاتب ول�س تف��ه في السرد إّال مرآة لتف��ه في المخیلة، وهو 

لفعل التأمل الذ� هو أساس تف�ك الزمن وهو �ذلك ما یجعل الزمن  ر��ور بول خاضع �ما �قول

عنها في هذا ال�حث  نفسً�ا �ما �فتح ال�اب للرؤ�ة السرد�ة ووجهات النظر، التي نفضل التعبیر

ثم لد�  واین بوثوالتي هي عماد �الغة السرد لد�  la focalisation أو التبئیر �مصطلح

مفهوم الزمن السرد� على نحو متالزم معه في  وغنى �كمفهوم الح ر��ور حیث یر� أن غنى

عائد إلى خاص�ة أساس�ة یتمیز بها هذا األخیر وهي انشطاره إلى تقر�ر وتلف��  ،السرد القصصي

إن  « :إلى أن فعل السرد فعل تأملي �الدرجة األولى و�قول في ذلكعائدتان وهاتان الخاصیتان 

خاص�ة السرد الالفتة للنظر في أنه ینشطر إلى تلف�� وتقر�ر، و��فى للتعرف على هذا التمایز 

، وٕان شئنا "إدراكا مًعا"الفعل التصور� الذ� �ح�م الح�ك هو فعل قضائي یتضمن  أن نتذ�ر أنّ 

مز�ًدا من الدقة فإنه ینتمي إلى فصیلة األح�ام التأمل�ة، وقد قادنا ذلك إلى القول إّنك إذ تسرد 

 السرد�، القدرة" اإلدراك معا"قصة فأنت إّنما تتأمل فعلً�ا الحدث الذ� ترو�ه، لهذا السبب �حمل 

   )2(».على النأ� بنفسه عن إنتاجه، فینقسم بهذه الطر�قة نفسه إلى إثنین

إّن تأمل�ة الفعل التصور� للسرد تفتح المجال لإلنتقال من التقر�ر السرد� إلى تلف�ظه فتنتج 

 ) 3(. � والتقر�ر و�ن�ع من ذلك تفاعل بین المستو�ات الزمن�ة المتنوعة�حالة من اإلنشطار بین التلف

  :و�م�ننا تمثیل هذه المستو�ات حسب تصور بول ر��ور �ما یلي

                                                           
: ، منشور على الموقع االلكترونيحسیب ال�اس حدید، مفهوم الزمن، ترجمة م�شیلي جان �ام�فر ورافائیلبراجع  - 1

http://www.alnoor.se/article.asp?id=117066، 2013- 03-29: تار�خ االطالع 2011- 06-11: تار�خ االنزال 

     :، ولالطالع على المرجع األصلي العودة إلى14:00: على الساعة

Jean Kaempfer et Raphael Micheli: Méthodes et problèmes de la temporalité narrative,Université de 
Lausanne,2005 
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  تعمی� الزمن السرد� أو التزمن   :الثانيالم�حث 

  

       : الح�اة وسلب�ة الموت لحظات انشطار الزمن بین تكثیف-1 

الجهد التأملي الذ� شغل من في السرد ر��ور تحدیده لسمات الزمن بول �ستوحي        

أوغسطین وهو یتساءل ما الزمن، وٕاذ �میل البرهان الش�ي عنده نحو الالوجود ما دام المستقبل 

إن اللغة هي التي توجد  ر��وریجیب  ،ل�س �عد، والماضي لم �عد موجودا، والحاضر ال �م�ث

أمرا ذلك ی�ق�ه إّال أن  الروائيوٕان �ان الزمن یتواجد عبر اللغة التي تعبر عنه في النص  الزمن

ل إلى مادة مجسدة المصور أو في السینما  تحوّ  الفیلم نه فيأغیر . مجردا ال �م�ن أدراك مادته

 la machine à" سفر عبر الزمنآلة ال"مثلما في فیلم الصورة البلور�ة أو الكر�ستال�ة،  عبر

explorer le temps )1( س�مون والس د المخرجسحیث یج  Simon Wells صورة االنتقال

ب�ض ممثال لط�قات الزمن المعبرة عن السنین ون الكر�ستال األفي الزمن عبر أمواج ضوئ�ة بل

  .والقرون �حقب زمن�ة

هو الذ� �ضفي  أوغسطین المستمدة من محاججة ر��ورإن االستعمال اللغو� في محاججة 

غة في حد ذاتها تضع نفسها موضع المقاومة مؤقتا على قض�ة ال وجود الزمان، حیث أن الل

إذ �یف �م�ن التوفی� بین الخاص�ة اإلیجاب�ة لألفعال �حدث و�قع  ،نطولوجيالسؤال والتناقض األ

إن أهم ما �ستخلصه من هذا  .و��ون، و�ین سلب�ة ظروف الزمان لم �عد، ول�س �عد، ول�س دائما

متین تتسب�ان بتف��ك الزمن في السرد الطرح الذ� بدأ �ه رسم معالم الزمن هو اتسامه �سمتین مه

ه انسراب تكثیف اللحظة الراهنة أو ما �سم� حیث �قوم السرد �مجمله غلى، والسلب�ة التكثیفوهما 

في مقابل األبد�ة،  وه�ذا �قوم الزمن  وعلى سلب�ة تفرضها ف�رة االنتهاء )2(الحاضر الثالثي األ�عاد

   و�تخذ سمته الوجود�ة وخاص�ة التدمیر الذاتي  التبددو التمددو االنتشارالسرد� على أفعال 

  .والتف�ك الماثل في طب�عته

                                                           
1

    2002مارس  27سیمون والس، تاریخ الخروج إلى دور العرض : فیلم من إخراج -
 53ص،ن والسرد الح��ة والسرد التار�خياالزمبول ر��ور،  یراجع،-2
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إننا ال  .....إن مفارقة الق�اس هي نتیجة م�اشرة لمفارقة وجود الزمان وال وجوده« :�قول

نقول عن المستقبل إنه �قصر فالمستقبل  أوأن نصف �الطول أو �القصر إّال الماضي  نستط�ع

وعن الماضي إّنه �طول لكن �یف ألّ� شيء ال یوجد أن ��ون إّما طو�ال أو قصیرا وفي ذلك 

�قین�ة إلى أّن الماضي والمستقبل هما ما نق�سهما و�وضعهما في الحاضر عن طر�� 

ا قائما على �قین استحضارهما في الذاكرة والتوقع فإننا نقوم �استعادتهما بتحو�لهما تحو�ال عم�ق

              )1(».طب�عة الزمن بهذا الطرح هي الض�اع الذ� ُ�ستعاد �اللغة �اللغة والتجر�ة والفعل، إن 

في PROUST  بروست إلىوممتد  أوغسطین وف�رة ض�اع الزمن طرح متأصل في اعترافات

واستنتجها من تحلیله لهذه جیرار جینیت ومحیل لمفارقات الزمن التي أقامها  ،لزمن الضائعروایته ا

لذلك فإن اإلستعادة اللغو�ة لما هو مفقود هي صم�م شعر�ة السرد القائمة هلى تخییلیته  .الروا�ة

وهي تستمد وجودها من الذاكرة التي تتغذ� بها ومن التصور الذ� ما ینفك یلتص� بها في عمل�ة 

   .التوقعو اإلدراكو التذ�ر ذهن�ة مترافقة �عبر عنها ثالثة أفعال

تقف �الر�سا شاعرة :" قائالو�ر�ز عل فعل التوقع و�عبر السارد عن ذلك في روا�ة الساعات 

تامل ان تظهر النجمة نفسها ثان�ة مرت��ة �اهتمامها، فهي ل�ست ممن  أزهارها تحضن ،�الذنب

 وأكثر من–ی�ص�ص للنجوم ل�س أكثر من معظم الناس لكن ال تقاوم انجذابها لنطاق الشهرة 

متظمنا وجود نجمة سینما في شاحنة على زاو�ة الماكدوجال وشارع  -الشهرة الخلود الفعلي

   سبرنج جنب �الر�سا تقف الفتاتان في العشر�ن إن لم تكونا اصغر ضخمتان جر�ئتان تم�الن 

نحو �عضهما �عضا تحمالن حقیبتین �ألوان فاقعة من محالت تخف�ض ستكبر الفتاتان إلى 

منتصف العمر ثم تطعنان سنا تص�حان ذابلتین أو منتفختین وستدفنان �ق�اسات ته�� بهما 

اخیرا إلى الدمار س��بر العشب وحش�ا وترعاهما الكالب ل�ال �ل ما یت�قى منهما مجرد حشوتین 

أم فان�سا ان تحت األرض على مشهد إمراة �شاحنة، هل �انت میر�ل ستر�ب فضیتین تختلف

، س��ون صوتها المسجل في ر�دجر�ف أم حتى سوزان سارندون وستعرفان الجواب حینئذ

أرشیف أو في �تب ، مخزونا بین أش�اء أخر� ثمینة مبجلة تواصل �الر�سا الوقوف حمقاء �أ� 

                                                           
   28و27، ص م ن -  1
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ان تر� النجمة حین تطل نعم دقائ� أخر� قلیلة قبل أن معج�ة ، دقائ� أخر� قلیلة على أمل 

   )1(."�صعب علیها احتمال الخز� ب�ساطة

ساس�ة التي یتسم بها الزمان في السرد حیث تتجلى لنا من خالل القول الساب� هذه السمات األ

حیث ��ثف السارد هذه اللحظة التي تقف فیها �الر�سا على ، والسلب�ةالتكثیف والتمدد وهي 

وتتحول هاتان  ،مّلها فتاتین واقفتین �الشارع و�توقع عمرهما اآلتيأالرصیف و�رصد من خالل ت

یرصد من خالله ض�اع العمر وانقضاءه  ،نموذج إنساني مهم ن في الروا�ة إلىاالشخصیتان العابرت

لزمن �ض�اع ا نه إحساس، إنه قدر النساء جم�عاأ إلىیوحي في تعبیر مجاز�  ،في السلب�ة والتوهم

ندر�ه �لما تمعنا في التف�یر بلحظة الحاضر المنسرب والمنتهي في حسرة تعبر عنها فرجین�ا 

        . الروا�ة �رثاءوولف بتسم�ة 

إّن صورة الزمن لد� ر��ور تتجسد في ��ان واحد هو الحاضر هذا الذ� ال �م�ن تحدیده إال 

�اآلن أو �اللحظة الحاضرة، وما قبلها �النس�ة لها زمن مستعاد وما �عدها زمن مستشرف متوقع 

وهاتان الص�غتان ال تحضران إّال عبر هذه اللحظة الراهنة، لذلك فص�غ الزمن الثالث الماضي 

إنه راهن الكتا�ة التي تستعید اضر والمستقبل ل�ست في الحق�قة إال حاضرا ثالثي األ�عاد، الح

و�عمل�ات مقارنتها �الماضي والمستقبل  ،زمنة عبر اآلن الذ� �ستشعر اللحظة الراهنة �الكتا�ةاأل

   .�ما أن الزمن مجرد عمل�ة عقل�ة ،واستخالص التجارب المتعلقة بها لبناء اللحظة الراهنة

�ذلك  �ان والمستمد من طرح أغوستین القد�م، إن الحاضر في طرح ر��ور الما�عد حداثي 

ورفقائه من رواد روا�ة ت�ار الوعي الحدیثة  ج�مس جو�سفي �تا�ات  امتمظهر  احداث� انشغاال

الزمان نفسه �غیر وجود موضوعي له مقای�س في الخارج هي األحداث وٕانما " حیث �عتبرون 

فأبدعوا نوعا من الكتا�ة الروائ�ة التي  )2(."ذاتي �اطني داخل نفس اإلنسان وعقلهمجرد شعور 

نسان�ة الیوم�ة والفلسف�ة ، ومن أهم انشغاالته اإلتحتفل �ال�اطن االنساني وتجعله فحو� السرد وهدفه

نقلت هذه انتوقد  .ض�ه وتراكمه وانقضائه وال أبدیتهفي آن واحد، موضوع التف�یر في الزمن م

                                                           
   66ما��ل �ننجهام، روا�ة الساعات،  ص  -  1
 10، ص1996الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،  1أحمد عمر شاهین، �: وم، ترجمةیمالكوم برادر�، الروا�ة ال -  2
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السمة إلى أسلوب الكتا�ة فعبرت عنها مجموعة من التقن�ات االسلو��ة السرد�ة  الملخصة في 

وأهم هذه المظاهر التي �قوم علیها السرد �أكمله هو تكثیف  ،أسالیب التعدد والتف�ك والتكثیف

ا�ة و�م�ن االستشهاد هنا بلحظة الكتا�ة في رو  لم، أو استشعار القزمن الكتا�ةلاللحظة الحاضرة 

، و�ذلك تكثیف زمن القراءة أ�ضا مع الساعات مع فرجین�ا وولف و�تابتها لروا�ة السیدة دولووا�

وتمدده ما ام�نها في هذا الیوم من  راءةشخص�ة لورا براون التي تقرأ نفس الروا�ة وتجتر فعل الق

بد�عة، من أ� شيء ... رائعة جدا، أكثر من. تتنهد عم�قا: " ، �قول السارد في ذلك 1949أ�ام 

هي اآلن لورا ":وفي موضع آخر �قول 1".ه وهي تقرأعالم آخر تقضي عمرها �ل في. حقا. تقر��ا

.                                         براون، اما لورا ز�لس�ي، الفتاة المنعزلة، القارئة النهمة فقد راحت، وهنا بدال منها لورا براون 

صفحة إضاف�ة، مجرد صفحة إضاف�ة، ل�ست مستعدة �عد للمهام التي تقع على عاتقها . تقرر

تسمح لنفسها بدق�قة . ال تزال �س�طة، مراوغة) تذهب إلى المطبخ  ترتد� رو�ها، تمش� شعرها(

فهي مأخوذة . أخر� هنا �الفراش، قبل دخول النهار تسمح لنفسها �قلیل من الوقت اإلضافي

ما، یجعلها تطفو بنعومة، �مخلوق  �موجة إحساس من �حر �علو، ناهضا من تحت صدرها ف�عوِّ

�أنها عادت من عالم جاذب�ة طاحنة  –�حر� أعید ثان�ة من الرمل �عد أن سحب نفسه للش� 

یخل� هذا التكثیف للحظات  )2( ."عد�م الوزن  ، امتصاص وطرح ماء مالح، بر��لوس�طها الح�

وزمن  القارئة لورا ز�ل�س�يحالة من االنقسام لد� الذات بین  زمنین زمن ولى �انت ف�ه  القراءة

وتفشل في إعداد قالب حلو� لعید  الیوم�ة هاحاضر هي ف�ه لورا براون الزوجة التي تقوم �مهام

إنهاء ح�اتها فیتسم اإلحساس �الزمن �السلب�ة والتفجع الذ� یدفع �الذات إلى التف�یر ب ،م�الد زوجها

، فیبدو اإلحساس �الحاضر ثالثي األ�عاد مثلما فعلت فرجین�ا وولف �ات�ة الروا�ة التي تقرأها

تتأسس سلبیته على االنقسام بین التحسر على ما فات واالنت�اه إلى سلب�ة اآلن والتوقع لحتم�ة 

       .الموت

                                                           
1
  53روایة الساعات، ص  
 54روا�ة الساعات، ض -  2
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  : الكتا�ة حظاتل تكثیفو التمط�� الزمني -2 

في رائعته  مارسیل بروستبلغ �ه القمة حداثي  أسلوب ،الزمن �موضوع سرد� إن التف�یر في

جینیت دراسته عن الزمن ومفارقاته وشعر�ة  وهي الروا�ة التي صاغ منها جیرار ،الزمن الضائع

اللذان  وفرجین�ا وولف ج�مس جو�س، و�ذلك “  “figures أو صور "محسنات" السرد في �تا�ه

وخی�ة انقضائه وانقضاء  ،�ف�رة الحاضر التي تس�طر على الكائن المف�ر ،مزجا موضوع الزمن

أو " أول�س"روایته المشهورة  جو�س ف�تب ،حساس �الزمن إلى السردمعه، ونقال ذلك اإل الح�اة

التي دّونها في مدة أر�ع سنوات وصّور فیها على مد� الصفحات أر�عا وعشر�ن ساعة من " ُعل�س"

ح�اة ال�طل �قدم من خاللها ح�اة فتى إرلند� �ع�ش في دبلن، وهذه الروا�ة ل�ست إّال ملحمة روح�ة 

عالقات وقوام هذه السیرة الروح�ة ل�س  نفس�ة تدور حول السیرة ال�اطن�ة لل�طل ومن دخل معه في

أحداثا تحدث في الخارج وأّنما تسلسل أف�ار وعواطف مترا�طة وال مترا�طة في نفس الشخص�ة 

وعلى هذا المنوال �تبت فرجین�ا وولف الكثیر من األعمال التي ) 1(.الرئ�س�ة والشخص�ات المساعدة

  .تحتفل �الیوم�ات أو �اللحظة الراهنة

ي �تا�اتها بین أسلوب استرسال األف�ار بین الحاضر والماضي والمستقبل وقد مزجت ف

" لوا�السیدة د"نة، حیث تقدم في روا�ة وأسلوب الوصف وااللتقا� اآلني لما �حدث في اللحظة الراه

في سهرة ذلك الیوم، ولقد  هم، وما یتخلله من ترتی�ات لحفل تق�لوحة عن یوم في ح�اة هذه السیدة

هم المحطات التار�خ�ة في ش�اب السیدة زمن�ة �اف�ا للروائ�ة الستعراض أ  وم �مساحة�ان هذا الی

حساس عمی� �المدة الزمن�ة ومضي التي خابت فیها، فیراف� الكتا�ة إوآمالها التي تحققت و  ،وا�دال

�انة ولغتها الراق�ة موتحتل روا�ة وولف لذك ولتمیز قلمها  ،الزمن وتراكمه ف�شتد اإلیهام �الواقع�ة

دب اإلنجلیز� الحدیث، ما أهلها ألن تكون من أهم روا�ات القرن العشر�ن وأهلها ألن مهمة في األ

،  وأهلها ذلك لتكون قاعدة للتعالي النصي �اعت�ارها روا�ة حداث�ة 1997تتحول إلى فیلم  سنة 

نها، و�ذلك ف�تب ما��ل �انینغهام روایته الساعات المستوحاة م ،تتمیز �سمات ما �عد الحداثة
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ن التف�یر حیث یر� بول ر��ور أ .تحول موضوع الزمن إلى سمة للكتا�ة الحداث�ة وما �عد الحداث�ة

�االنسراب في و ها �التفتت هو الذ� �عم� التجر�ة السرد�ة و�سمُ في الزمن �موضوع سرد�، 

  .الحاضر الثالثي األ�عاد

عن اآلن�ة والحاضر وهو أبلغ تقد�م والیوم وما �قع ف�ه هو أكثر الص�اغات الزمن�ة تعبیرا 

وتعتبر روا�ة الساعات مثاال عن �ثافة  ،للعم� اإلنساني وقد أكدت فرجین�ا وولف ذلك في یوم�اتها

اللحظة الراهنة، حیث ��في یوم واحد في ح�اة ثالث شخص�ات الستنتاج ورسم صورة عن تكو�ن 

تعمی� التف�یر في اللحظة الراهنة شخص�اتهن وعن مسار ح�اتهن وعن رؤاهن المستقبل�ة، عبر 

إنها  .ن النفس تنتشر عبر اللحظة الراهنةة أو �تحفیز لتوقعات مستقبل�ة، أل�نتاج للحظات ماض�

�متد بها نطاق السرد ��ل ما ینطو� عل�ه من إم�انات، "انتشار النفس �ما یر� ر��ور حالة من 

، )تار�خ اإلنسان�ة(م إلى تار�خ �وني ث) ح�اة اإلنسان(من قصیدة �س�طة إلى قصة ح�اة �املة 

   )1(."و�هذه االستنتاجات ُ�عنى العمل الحاضر

آفاق التف�یر في حاضر هذه النساء �حیوات إنسان�ة خاصة و�م�ن روا�ة الساعات تفتح  

توقع �عض المسارات المستقبل�ة المتعلقة بهن بر�طها ب�عض الوقائع الماض�ة المنقض�ة المنته�ة 

ت�ة اإلنجلیز�ة أوشخص�ة السیدة الشخص�ات الحق�ق�ة فیها �شخص�ة فرجین�ا وولف الكال�عض 

وا� لنفس الكات�ة، وهي حوافز او روا�� عقل�ة الستنتاج أ�عاد الا� وهي �طلة روا�ة السیدة دو الد

  الشخص�ات النسائ�ة األخر� في الروا�ة التي تعتبر تش��ال تخییل�ا ناتجا عنهما ومتعال�ا أ�ضا

وهي تحاول مجتمعة تقد�م واقع إنساني یخص المرأة عموما من وجهة نظر �اتبها ما��ل �انینجام 

وواقع  تار�خي للكتا�ة النسو�ة وللفعل التحرر� للمرأة عبر العصور المحددة زمن�ا في النص �حق�ة 

ث تصور وا�، حیال�ة فرجین�ا وولف لروا�ة السیدة دتمتد من عشر�ن�ات القرن العشر�ن، زمن �تا

فرجین�ا وولف الروا�ة و�رصد یوما من  روا�ة الساعات یوما من تلك الحق�ة التي �انت تكتب فیها
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، زمن 2000یوم�اتها ��ات�ة و�التحدید أول یوم خطت ف�ه أول جملة إلى غا�ة نها�ة القرن سنة 

   )1(.تواجد �الر�سا وهي من الشخص�ات المتخیلة في الروا�ة

فعن تكثیف اللحظة الزمن�ة الحاضرة والساعة والیوم ل��ون اختصارا لح�اة إنسان�ة ��املها  

یورد �انینجام في بدا�ة روا�ة الساعات قوال افتتاح�ا ثان�ا لفرجین�ا وولف �عد قول افتتاحي أول 

صیف ل�س عند� وقت لتو  «: لبورخ�س، أوردته في مذ�راتها التي نشرها زوجها �عد موتها قائلة

 قول الكثیر عن الساعات واكتشافي
ّ
�یف أحفر �هوفا بد�عة خلف شخص�اتي أظن : غا�اتي علي

فكرتي عن هذه الكهوف تتواصل ثم یهّل النهار .اإلنسان�ة والضحك والعم�: هذا �منحها ما أر�د

  ) 2( ».�اللحظة الحاضرة

فاللحظة الراهنة لد� وولف هي السبیل إلى إضاءة �هوف شخص�اتها في صورة تعبیر الجزء    

عن الكل الذ� هو الروح اإلنسان�ة بجم�ع تناقضاتها واختالفاتها الكامنة في اختالف ال�شر �عضهم 

عن �عض حیث یبرز هذا الموضوع في �ثیر من المواقع في الروا�ة حیث یورد السارد مثال على 

تصلبت قل�ال على حاجز : " لورا براون  مقطعا �تبته فرجین�ا وولف في روا�ة السیدة ولووا� لسان

�عرفها �واحدة تعرف من (حجر� تنتظر شاحنة دیرتنال لتعبر، امرأة ساحرة، ظنها س�روب بیرفي 

بلمسة طائر، بنور ازرق مخضر �الزر�اب مرحة رغم أنها ) �ع�شون قرب واحدة من واستمنستر

هنالك جلست، لم تكن تنظر إل�ه، تنتظره ل�عبر .الخمسین، وقد شحبت جدا منذ مرضهاتعدت 

�حس المرأ حتى  -�م مّر من سنوات اآلن؟ فوق العشر�ن–�انت تع�ش في واستمنستر .منتص�ا

وس� زحمة مرور أو �االست�قا� ل�ال، أن �الر�سا ایجاب�ة، ساكنة �ش�ل خاص أو مهی�ة؛ 

قبل ان تدق ساعة بج ) �ون قلبها مصا�ا، �ما قالو، �االنفلونزاقد �(صمت ال �فسر؛ حدس 

�انذار موس�قى في البدا�ة ثم الساعة في النها�ة، تنحل دوائر نحاس�ة .هناك انفجرت هناك.بن

فكرت �م نحن حمقى حین نعبر شارع ف��تور�ا فوحدها السماء تعلم لماذا �حب المرء .�الهواء

ه، �حشده حول امرئ، �صادفه، یبدعه �ل لحظة جدیدة؛ لكن ذلكن �یف یر� المرء ذلك، یتصور 
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�فعلون الشيء نفسه ) �حتسون سقوطهم(المحافظین فعال، البؤساء الجالسین على الدرج العام 

في عیون .ال تتعامل معهم فهي تحس بنفسها ایجاب�ة، �مراس�م برلمان، هاذا �عشقون الح�اة

ر وضجیج حافالت وس�ارات و�اصات وشاحنات الناس �ا�قاع مطرد، تشرد ومشي مجهد؛ بخوا

رجال إعالنات یراوغون ملوحین؛ فوق نحاس؛ متسولون �أرغن، احتفال وأغاني مصلصلة 

ووصداح عال غر�ب من طائرة فوق الرؤوس هي ما تعشقه؛ الح�اة ؛ لندن؛ في هذه اللحظة 

                                      )        1(."من یونیو

ثان تسعى إلى تحق�قه عبر الكتا�ة إضافة ذا القول لفرجین�ا وولف هم سرد� لنا من هو�تضح 

إلى االنشغال األول الذ� هو تكثیف اللحظة الحاضرة للكتا�ة وللشخص�ات، هو انشغال �ظهر من 

�ضا هم شغل وهذا أ ،أو رحلة ال�حث عن الذات "�هوف الشخص�ات"خالل تعبیرها المجاز� 

القدم حیث �حضرنا نموذج �هف افالطون �صورة مجاز�ة موحى إلیها عبر هذا الفالسفة منذ 

  ة ما هما وجهان لعملة واحد، إنّ وال ینفصل التف�یر في الزمن عن التف�یر في الذات ،التعبیر

ال �م�ن فصل التف�یر في الزمن وفي اللحظة الراهنة  ،ومثلما ال �م�ن الفصل بین الم�ان والزمان

وهذا  ،الوجود اآلني للذات المف�رة ومغز� وجودها في العالم وحتم�ة انقضاء ح�اتها عن التف�یر في

في  ر��وربول ح�اه وأ أوغسطینغز االبد�ة �ما أسماه االمر �أخذ �الضرورة إلى حتم�ة الموت ول

ثالثیته ور�طه �مغز� تف��ك السرد المرت�� �مغز� الح�اة والتف�یر فیها وفي الموت وفي انقضاء 

فمثلما الزمن مف�ك في أصله النه نتاج الذات المف�رة التي تتقاسم نفسها بین الحاضر  ،الزمن

    .والماضي والمستقبل �ذلك الذات �سمها التف�ك واالنقسام في محاولة إدراك ذاتها

ضر اارها في الزمن بین الماضي والحللحظة الراهنة في النفس إلى انتشتؤد� �ثافة او 

والمستقبل، وهذا ما یجعل الزمن في السرد الذ� هو مرىة لهذه النفس لد� ر��ور زمنا نفس�ا ینتشر 

 .في السرد �انتشار النفس
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�ون الزمان في أّن أطروحة « ر��وربول وعن ق�اس الزمن في ارت�اطه �انتشار النفس یر� 

النفس و�عثر في النفس على مبدأ ق�اسه، هي أطروحة �اف�ة في ذاتها �قدر ما تجیب عن 

االلت�اسات الكامنة في قلب فكرة الزمن، وال تتطلب منا فكرة انتشار النفس لكي نلم بها سو� أن 

 )1(»نقابلها �القصد الكامن في فعل العقل
 

  

الثالثي األ�عاد بد�ال لتقن�ات الالحقة والسا�قة التي وضعها یتقترح بول ر��ور مقولة الحاضر 

علم السرد حیث یر� أن الماضي والمستقبل في السرد یتمظهران عبر التذ�ر والتوقع وهما صورتان 

ذهنیتان فالتذ�ر �عني أن نملك صورة عن الماضي وهذه الصورة هي االنط�اع الذ� تتر�ه 

توقع نظیر الذاكرة إذ ��من في صورة توجد سلفا �معنى أنها االحداث و�ظل عالقا في الذهن، وال

انط�اعا ولكن عالمة أو أمارة على أش�اء مستقبل�ة یتم  تتسب� الحدث الذ� لم یوجد �عد وهذه ل�س

الذاكرة إذا هي وس�� نأتمنه  .على هذا النحو است�اقها أو التنبؤ بها أو تصورها أو توقعها أو تخیلها

�ة �ما نأتمن التوقع على األش�اء اآلت�ة و�ذلك حصرنا حسب ر��ور الذاكرة على األش�اء الماض

والتوقع في حاضر ممتد وجدلي حیث انهما ل�س من الماضي وال من المستقبل وال من الحاضر 

إن هناك ثالثة : " الشب�ه �النقطة وال حتى من انقضاء الحاضر ولحل هذا االلت�اس �قول ر��ور

لماض�ة وحاضر األش�اء الحاضرة وحاضر األش�اء المستقبل�ة، وتوجد مثل أزمنة حاضر األش�اء ا

  ) 2(."هذه األزمنة المختلفة في العقل ال في أ� م�ان آخر �م�ن أن نراه

لزمن عبر تعمی� التف�یر ف�ه والولوج إلى الكهوف هو تعمی� لاالحتفال �اللحظة الحاضرة  

، الذ� ال یتواجد والعم� األنساني وعم� التف�یر في الزمنالتي تراها فرجین�ا أبلغ تشب�ه لهذا السر 

ل�س التف�یر في الزمن لد� ر��ور إال تعم�قا و  .حساس �ه إال عبر اللحظة الحاضرةوال یتثبت اإل

حاضر األش�اء «: للحظة الحاضرة، حیث �عتمد الحاضر الثالثي األ�عاد على موازنة ثالث�ة هي

ء الحاضرة وهو اإلدراك الم�اشر وستتحول هذه التسم�ة  إلى الماض�ة هو الذاكرة حاضر االش�ا
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مصطلح االنت�اه التي تتطاب� مطا�قة فضلى مع االنتشار والتبدد، ثم حاضر األش�اء المستقبل�ة 

   1».وهو التوقع

وفي سبیل توض�ح مقولة الحاضر الثالثي األ�عاد یبین طب�عة الماضي والمستقبل قائال أنهما 

هران عبر التذ�ر والتوقع وهما صورتان ذهنیتان، فالتذ�ر �عني أن نملك صورة في الحق�قة یتمظ

 عن الماضي هي صورة االنط�اع الذ� تتر�ه األحداث، االنط�اع الذ� �ظّل عالقا في الذهن 

والتوقع نظیر الذاكرة إذ ��من في صورة توجد سلفا �معنى أنها تسب� الحدث الذ� لم یوجد �عد لكّن 

�ست انط�اعا تر�ته األش�اء الماض�ة بل هي عالمة أو أمارة  على أش�اء مستقبل�ة هذه الصورة ل

  )2(.یتم على هذا النحو است�اقها أو التنبؤ بها أو تصّورها أو توّقعها أو تخّیلها

والذاكرة وس�� نأتمنه على األش�اء الماض�ة �ما نأتمن «الزمن إذا ال یوجد خارج أدراكنا له 

األش�اء اآلت�ة وٕاننا بذلك حصرنا الذاكرة والتوقع في حاضر ممتد وجدلي بل إنهما ل�سا التوقع على 

من الماضي وال من المستقبل وال من الحاضر الشب�ه �النقطة وال حتى من انقضاء الحاضر ولحل 

حاضر األش�اء الماض�ة : إن هناك ثالثة أزمنة"هذا االلت�اس ر�ما صّح القول حسب ر��ور 

ش�اء الحاضرة، وحاضر االش�اء المستقبل�ة، وتوجد مثل هذه األزمنة المختلفة في العقل وحاضر األ

   )3(.ال في أ� م�ان آخر �م�ن ان نراه

  :بین اإلنقضاء واألبد�ة �دالزمن السر جدل  -3

إن فعل الح�ي المتش�ل من ترصیف للزمن عبر التذ�ر والتوقع للوقائع والحوادث فعل عقلي  

فالفعل السرد� ل�س إّال رؤ�ا  ،على التأمل في األش�اء الماض�ة والحاضرة والمستقبل�ةوفلسفي قائم 

   .عن الح�اة ومتعلقاتها الفلسف�ة وأسئلة الوجود والموت والزمن والقل� والغضب والحیرة
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ما یجعل السرد مرهونا �ف�رة االنتشار والتبدد أو االنقضاء ووهو بذلك و�االعتماد على وهذا   

إن  ‹‹ :في االعترافات تف�یر في الزمن ونتاج للتأمل في األبد�ة حیث �قول ر��وروغسطین أرؤ�ا 

تكتسب من خالل  (intentio ) والقصد والسعي ) (distentioموضوعة التبدد واالنتشار 

��من هذا التكثیف في �ون  وال....وضعها في داخل التأمل �األبد�ة والزمن تكث�فا سیتردد صداه

بل یهدف ...الزمن یتم التف�یر ف�ه بوصفه ملغ�ا �الف�رة المحددة ألبد�ة تضرب الزمن �العدم

وعلى نحو أكثر عمقا، إلى أن ینتزع من تجر�ة الزمن نفسها المصادر الخارج�ة الخاصة بتراتب 

    )1(››.داخلي ال تكمن فائدته في إلغاء الزمن بل في تعم�قه

اعت�اره نتاج التأمل في األبد�ة و�م�ننا أن نضع  و�تم تعمی� التف�یر في الزمن من خالل   

مرادفا لذلك تعبیر التمدد الزمني في مواجهة اإلنقضاء او النها�ة، و�میز بول ر��ور ثالث طرق 

  :رئ�س�ة لهذا التأثیر الذ� �مارسه التأمل في األبد�ة على الزمن أو ثالث وظائف وهي

 .الزمن داخل أف� ف�رة محددة تكرهنا على التف�یر �الزمن و�ما ل�س زمنا أن �ضع   - أ

 أن ��ثف تجر�ة االنتشار على المستو� الوجود�   - ب

 .ان تدعو هذه التجر�ة إلى تجاوز نفسها �التحرك نحو األبد�ة �معارضة الزمن الخطي  - ت

أملي في تش�یل التجر�ة وٕاذا �ان بول ر��ور قد اعتمد على طرح أوغسطین القائل بتأثیر الفعل الت

الزمن�ة واستنتج هذه الوظائف الثالث التي �فتعلها التامل لتش�یل الزمن في السرد فإننا إذا ر�طناها 

�الوظ�فة السرد�ة القائمة على الترتیب الزمني سنالح� أنها وظائف مرحل�ة مرت�طة �العمل�ات 

ر النفس وهي التذ�ر والتوقع واالنت�اه، وهذا العقل�ة السا�قة التي أشار إلیها في مسؤولیتها عن انتشا

معبرا عن انتشار الزمن فیها و�م�ننا أن نعید تفسیر هذه ما یجعل انتشار النفس في السرد 

  :الوظائف التامل�ة �ما یلي

ر �الزمن داخل أف� ف�رة أو موضوع، سواء �ان هذا الموضوع المف�ر ف�ه إن وضع التف�ی  - أ

ي ومن ثم و أول مرحلة لتش�یل المسار الزمنغیره، ه هو موضوع الزمن ذاته أو آخر
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سلو�ي عرف ذلك �اخت�ار  مؤطر لفعل الح�ي، وفي المجال األ د� �اعت�اره أولر الس

و�تمظهر الزمن �موضوع في السرد یتأسس ما �سم�ه النقاد �مفهوم الزمن  .الموضوع

 1. الموضوعاتي

مرحلة ثان�ة في التش�یل یوسع  إن تكثیف تجر�ة االنتشار على المستو� الوجود� هو  - ب

فیها المضوع بإكسا�ه ق�مة وجود�ة أو بتناوله في المطل� أو في العم� وهي على المستو� 

 . نساني العامع ونشر للف�رة ور�طها �المقصد اإلاألسلو�ي توس�ع للموضو 

أن تتحرك تجر�ة الزمن في عمومها نحو التجاوز وهذا التجاوز الزمني عند أوغسطین   - ت

أّما عند ر��ور فهو تكّشف عن تراتب�ة زمن�ة داخل�ة تتعارض مع التمثیل الزمني ألبد�ة هو ا

هي الترتیب �مخالفة المع�اروفي السرد مخالفة الخطي، وهذه المرحلة على مستو� االسلوب 

 .الزمن الكرونولوجي إلنشاء مبنى ح�ائي مخالف

لموضوع، ثم مرحلة تف��ك البناء الزمني مرحلة اخت�ار الموضوع، مرحلة نشر ا: واختصارا لما سب�

، وهذا ما یجعل صورة التمثیل الزمني غیر الخطي تا�عة لتصور الح��ة القائمة على الموضوعات 

و�ر�ز ر��ور على هذه المرحلة  .وهذه االخیرة ترت�� �اإلحساس السلبي للتجر�ة الزمن�ة في النفس

في �التجاوز الزمني و�ر�ز على سبب التف��ك في الثالثة �اعت�ارها جوهر هذه المراحل النها تحت

السرد �ال�حث في طب�عة الزمن االنطولوج�ة  من خالل ر�طه �مفهوم االبد�ة متسائال عن بدا�ة 

�صیب هذا العدم : ونها�ة الزمن وأهم سمات الزمن �ستمدها من ف�رة الخل� من العدم ف�قول

وهذا السلب المف�ر ف�ه  التجر�ة الزمن�ة �السلب�ةفتتسم   )2("األصلي الزمن �النقص األنطولوجي 

الزمن المختلفة  یؤد� إلى انقسام الزمن في النفس فتقوم �الترج�ع الزمني عن طر�� الكتا�ة �ص�غ 

     .التي ترتحل في الماضي والمستقبل أو في التذ�ر والتوقع واالنت�اه
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   :الترج�ع الزمني السلبي للموضوعات -3-1

استنادا إلى أراء  le retentissement �ما �سمیها عمل�ة الترج�ع الزمني أو ر��ور�عرف بول 

یوجین ومن�وفس�ي، �أنها السلب المف�ر ف�ه حول التجر�ة الح�ة للزمان�ة، أ� تأكید لغ�اب األبد�ة 

على المستو�  النفس انتشارالسلب�ة واألسى، و�تكثیف تجر�ة وهو نقص �حس في الزمان�ة و�سمها �

فتنتشر النفس عبر االنقسام الوجود� یرتفع مستو� االحساس �السلب�ة نحو مستو� النحیب والتفجع 

ى وزمن آخر س�أتي �ش�ل مجراه إنني منقسم بین زمن ولّ «: الزمني المستمد من قول أوغسطین

 
ّ
مرت�طة  موضوعات�ة للزمان�ةأر�ع صور ر�یب�ة  وعلى ذلك �ستنتج بول ر��ور )1(».لغزا �النس�ة إلي

  :�حالة االسى المتناهي الناتج عن اإلحساس �غ�اب االبد�ة، والتغني �المطل� وهي �ما یلي

وترت�� �صور الدمار واإلع�اء والغرق ال�طيء والغرض الذ� لم یتحق�  :الزمان�ة �انحالل  - أ

 .والتبدل والعوز المدقعواالنتشار والتشتت 

وٕاذا ما �حثنا عن الشخص�ات التي تف�ر في الزمن من هذا المنطل� أ� �إنحالل              

ودمار یؤد� بها في النها�ة إلى االنتحار وتوقیف جر�ان الزمن في ح�اتها النه تجر�ة سلب�ة في 

 النفس نجد أوال شخص�ة فرجین�ا وولف التي تنظر إلى فعل الكتا�ة الذ� تقوم �ه �تجر�ة فاشلة

�حّد من نجاحها ما  تع�شه من اضطرا�ات نفس�ة وانه�ار عصبي مرارا  لى االنتحار،تؤد� بها إ

  : لنهر لالنتحاره نحو اوهي تتجفي ح�اتها حیث تقول على لسان السارد في روا�ة الساعات 

لجار� �حوض ا مصرفالرجل نش�� برأس صغیر یرتد� قم�صا بلون ال�طاطس ینظف  «

تجاوزته في طر�قها إلى النهر فكرت �م هو ناجح �م هو محظو� أن  و�ینما...الصفصاف 

ینظف مصرف الصفصاف هي بنفسها فشلت ل�ست �ات�ة على اإلطالق، حقا، بل مجرد غر��ة 

و�ذلك شخص�ة ر�شارد الشاعر   )2(»....�قع من السماء تلمع في برك صغیرة. األطوار موهو�ة
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ها وأنهم أكرموه رأفة �ه ألنه مصاب �اإلیدز وألن �حس أنه ال �ستح� الجائزة التي حصل علی

    .ا الزمن �عذاب�وضوع الثاني وهو رؤ مال في  المرض �عذ�ه فإننا نصنفه

وترت�� �صور حراسة الموت والمرض والضعف والحرب واألسر : الزمان�ة �عذاب  - ب

و�م�ننا أن نصنف في هذه الصورة شخص�ة ر�شارد �ما قلنا سا�قا  .الموجع والشیخوخة والعقم

، وموضوع المرض �شمله و�شمل فرجین�ا وولف ناتج عن المرضالتي تنظر إلى الح�اة �عذاب 

و �ایت جارة لورا التي تظهر �شخص�ة ثانو�ة تأتي لتودع لورا ذاه�ة إلى المستشفى لمعالجة 

 . ة سیبتموس في روا�ة السیدة داالوا�العقم ، وتذ�رنا هذه الحاالت �شخص�

والمنفى والسقو� بید االعداء والتشرد  وترت�� �صور االبتالء: الزمان�ة بوصفها عقو�ة  - ت

وأهم الصور الحاضرة في الروا�ة من هذا النوع هي صورة الرغ�ة  .والحنین والرغ�ة المح�طة

في لبث دائم بین زمن ولى  المح�طة وهي الحالة التي تسم جم�ع شخص�ات الروا�ة ما یجعلها

 وزمن آت �ش�ل لغزا �ما �قل ر��ور نقال عن إوغسطین 

و في روا�ة  .وترت�� �صور العمى والظلمة والعتمة: الزمان�ة وموضوعة اللیل  - ث

الساعات و�ذلك الفیلم یرمز اللیل للنها�ة و یتحول اللیل الموعود في روا�ة الساعات إلقامة 

رد في ساو�ة �انتحار ر�شاا�ة السیددة داالوا� إلى نها�ة مأحفل ر�شارد ولحفلة �الر�سا في رو 

ا�ة حتم�ة للح�اة األولى وسیبتموس في الثان�ة، فترت�� الظلمة واللیل في رمز�تهما �الموت �نه

 . ولمضي الزمن

قوتها من تناقضها الضمني مع دعائم مفهوم األبد�ة ر�عة ر األو وتستمد هذه الص        

الوجود في المنزل األلیف واِالكتمال الحي و االستذ�ارالمقابل لها جم�عا، والذ� تمثله صور 

تحتهما، وهما  المواض�ع وجدل القطبین اللذان تتصنف حیث و�ین جدل هذه  .النورو

ول�س  ،النفس لتق�م التجر�ة الزمن�ة وتراتب التحقیب الزمني فیهافي تنتشر اإلنقضاء والتماهي 

   )1( .تحاال یرسل النفس في مسالك الزمنِار القص عند ر��ور إال 
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 و�انشغاله مقترنة بوجود اإلنسان الیومي هانستنتج أنّ معننا جیدا في هذه المواض�ع فوٕاذا ما ت

قطبي الشقاء والسعادة، لذلك تبدو الشخص�ات في روا�ة الساعات و�ذلك  الدائر بین المع�ش

�الر�سا داالوا� في روا�ة فجین�ا وولف تارة سعیدة وتارة أخر� حز�نة �اك�ة عندما تتأمل مضي 

  .الساعات في ح�اتها الىیلة إلى االنتهاء فتتشتت بین الماضي والحاضر والمستقبل

   :ة في الرسم التاليو�م�ننا تمثیل المواض�ع السا�ق

  

  

  انقسام الزمن                         

  أسى المتناهي                                

  

  

  

  االنحالل         العذاب          العقو�ة                 اللیل       

   ≠                   ≠                    ≠                         ≠  

  النور ود في المنزل األلیف      االستذ�ار     االكتمال الحي      الوج

  

  

                              

  التغني �األبد�ة                              

  



 رؤ� تفكيك الزمن                   الثاين الفصل

 

  117 
 

  

  

  :ن الكونيان الظاهراتي  والزماإنشطار التأمل بین الزم 3-2

التنو�عات الخ�ال�ة  في القصص و�ین الزمن الثابت والتقابل بین  ن التواز� یر� بول ر��ور أ     

الذ� ش�له إعادة تسجیل الزمان المع�ش على زمان العالم على مستو� التار�خ، ناتج حس�ما �شفته 

الظاهرات�ة عن التف�یر التأملي بین الزمان الظاهراتي والزمان الكوني، وعلى أساس هذا اإلنشطار 

�ع�س  بین التخییل والتار�خ وهذا الصراع القائم  )1(لتار�خ،�فرق ر��ور بین القصص الخ�الي وا

ونمثل ذلك . صراع الذات وجدلها وانقسامها وتأرجحها، بین المتناقضات التي تش�ل موضوع األدب

  :�ما یلي
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  التار�خ                                     التخییل         

  

  وتف��ها انقسام الذات                          

            

  الزمان المع�ش                             زمان العالم        

                              

  وتف��ها انقسام الذات                         

       

  التنو�عات الخ�ال�ة للقصص                      الزمان الثاب         

      

، و�م�ن أن نضیف إلى هذا الرسم مرحلة أخر� �اإلعتماد على رؤ�ا فرجین�ا وولف لهذا الصراع

) الواقع(الذ� یدخل في صم�م تجر�ة الكتا�ة وهو التقابل بین السیرة الذات�ة والتار�خ  و�ین الحق�قة 

  :یلي ، ونتمم الرسم الساب� �ما)التخییل(�ف والز 
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  الواقع                               التخییل              

  انقسام الذات وتف��ها                              

   

  التار�ــــــــــــــــخ                         السیرة الذات�ة           

حیث تعتبر فرجین�ا وولف هذا االنقسام بین الواقع والخ�ال أثناء الكتا�ة حالة ملت�سة لإلبداع     

والتخییل، في مقابل �تا�ة جادة مزودة بتوار�خ، حیث تورد في یوم�اتها وهي �صدد �تا�ة سیرة 

 أن أكتب عن الجنون والحب في نثر : "  roger fray  روجر فرا�
ّ
صاح �ا للش�طان �یف علي

    )1( ."بتوار�خ دوفوق هذا مزو 

�النس�ة لر��ور فهو العناء والعذاب الذ� �ذلك إّنه مأزق عسیر �النس�ة لفرجین�ا وولف و         

إقامة عالم  ن مشروعأحیث "  )2(یجترعه الخل� الفني وال س�ما السیر والمراسالت والیوم�ات،

سرد� عمل�ة إبداع�ة معقدة ر�ما ال تقل شعورا �الدین عن عمل المؤرخ في إعادة البناء، 

ومش�لة الحر�ة اإلبداع�ة ل�ست �المش�لة ال�س�طة وال �ش�ل تحر�ر السرد من قیود التار�خ 

تش�ل  الكلمة األخیرة حول حر�ة السرد بل -وهي قیود تختصر في البرهان التوث�قي-وٕاكراهاته، 

                                                           

:                                                                                                                            ، مقال على الموقع االلكتروني"ما قالتھ فرجینیا وولف"دون مؤلف،  -  1

http://www.alimbaratur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1254:2011-
10-14-11-46-00&catid=13:2010-08-07-22-47-34&Itemid=15   
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اللحظة الد��ارت�ة فق�، االخت�ار الحر في عالم المخ�ال ، لكن الخدمة التي تؤدیها لرؤ�ة العالم 

   )1(."التي ��افح المؤلف الضمني لتوصیلها للقارئ 

بین الواقع الخ�الي والواقع الحق�قي تتأسس في النص  الجدل�ة ونتیجة  لهذه المواجهة              

ف�قام جدل  ،العالقة المحاكت�ة بین أزمنة الفعل النحو� والزمن المع�شالسرد� ما �سم�ه ر��ور 

بین الماضي الواقعي والماضي القصصي و�ین الحاضر النحو� للحظة الخطاب والحاضر 

�ما سنوضح ذلك في فصل تف��ك –تعارة سرد�ة محاكاة الواقع �النس�ة لر��ور اس وألن .المع�ش

زمنة هي أ�ضا استعارة سرد�ة وص�غ تلف�� األنستنتج ان هذه العالقة المحاكات�ة بین  - الح��ة

القائم على  الزمن السرد� في الروا�ة أو الفیلم هي مدخل مهم من مداخل جمال�ة القول السرد�

  .التف��ك
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  تلف�ظات الزمن المع�ش : لثالم�حث الثا                                

�ستمد  الزمن أن André Le R. G غورهان-أندر�ه لوروایر� ال�احث األنثرو�ولوجي 

أما تعاقب .�منح تعاقب النوم وال�قظة للوقت جوهره النسقي حیث .جذوره من عم� الح�اة الحس�ة

اإلنسان  ولیتحسس .الحارة وال�اردة فإنها تمنح الزمن النسقّ�ة المعقدة والمرنةاللیل والنهار والفصول 

 لزمن والم�انلالحق�قة اإلنسان�ة هي ترو�ض ف ضمن منطوق رمز�  ن �مسك �هأمن  له الزمن البد

وٕان �ان التف�یر �الزمن في الح�اة �ما في السرد �مر عبر اللحظة الراهنة المع�شة حسب  )1(.�اللغة

ف�ذلك بنفن�ست یراه على مستو� اللغة تلف�ظا ال تتعین مستو�اته الزمن�ة إال عبر الحاضر ر��ور 

   . رع اللغو� اأو المض

  :وتجر�ة تلف�� الكتا�ة اللغو�  السرد� الزمن-1

�عّد الزمن اللغو� و  .أن التجر�ة اإلنسان�ة للزمن تتجلى �اللغة Benvenisteأكد بینفینست  

و�رت��  .ترت�� بتجر�ة الكتا�ة تجر�ة �حد ذاتهالقامة إنطاق اللغة الذ� ال �م�ن تعر�فه خارج 

�تمحور حول الحاضر ، و للخطابمنظمة �وظ�فة  ممارسة الكالم و�ّعرفهي رة عضو�ة �صو 

اللحظة  �عبر عن" اآلن " ظرف الزمان و   .اللحظة التي یتحدث فیها المتكلمالمّعرف والمحّدد مثل 

حیث قال عن ذلك بنفینست  عّبرو  .الفعلمع الم أ� یتزامن الك" اآلن " التي �قول فیها المتحدث 

ن الحاضر یتّجدد أو �عید خل� نفسه من جدید في �ل مرة �قوم فیها الفرد �فعل الكالم أ� یتزامن إ

  .الحدث والكالم 

ن تضع أوفي الحق�قة ال �م�ن أل�ة لغة  .و�عّد الحاضر اللغو� أساس �ل التناقضات الزمن�ة

فالحاضر  .لحاضرل اإّال �مواجهتها ومقابلتهاألزمنة غیر الحاضرة حسب الموقع الذ� �الئمهما 

الذ� �عتبر معرفًا ومحددًا متزامنا مع لحظة قول الجملة �قتفي آثار خ� التقس�م بین اللحظة التي 
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 .من جهة أخر�  )المستقبل(  من جهة واللحظة التي ل�ست له �عد) الماضي(لم تعد معاصرة له 

ولهذا السبب ر�ّز بینفینست  .والمستقبل الح� لهاالخطاب للحظة  او�هذا المعنى �عّد الماضي سا�ق

وفي السرد تنتظم  )1( ر محّدد یتمثل عادة بلحظة الكالمعلى أن اللغة تنظم الزمن ابتداًء من محو 

أولي للحظة الصفر السرد�ة  السواب� واللواح� بهذا االعت�ار أ�ضا حیث ال یتم تحدیدها إّال بتعیین

  .للسارد الشخص�ةة الرئ�س�ة أو �صن السرد� �النس�ة للشخأو اآل

  : �الغة الحاضر المشهد� والت�اساته-2

�حاضر "إن ق�م الحاضر عدیدة فبإم�ان الحاضر أن �عبِّر عن الماضي الذ� �سمى أ�ضا       

السرد و�م�ن أن �عبر أ�ضا عن الحاضر العام أو المطل� أوما �سمى أ�ضا الالزمن، و�تناسب 

في تحدیداته،  «: عن ذلك birnard falitلیت برنار فاالحاضر أكثر مع الوصف حیث �قول 

موزعه م�اه تتش�ل، من مرأب �قع على ضفة "یلجأ الوصف �طواع�ة للحاضر، �قول ستندال 

�اإلضافة إلى ذلك ..." مجر� مائي، یدعم السقف ه��ل مرفوع على أر�ع ر�ائز ضخمة من خشب

وصف الذ� /التمیز الكالس��ي قصةالحاضر، ماح�ة بذلك  إستخدام تتجه الروا�ة المعاصرة إلى

  )2(»...�ستند جزئ��ا على تضاد زمني

و�قصد �التضاد الزمني المزاوجة بین الماضي والحاضر في موقف واحد ونستنتج ذلك من 

 :  Simone de beauvoirإعطائه مثاال عن تنظ�م إستخدام الحاضر في قول س�مون دو�وفران 

جیزال دوفران، یوافقون، یبتسون حرارة صیف نزلت من إنه شهر أكتو�ر غیر عاد�، تقول  «

إلى صورة ما �عتبره ملمًحا �الس���ا یزاوج بین  و�حّول هذا القول ."السماء الرماد�ة الزرقاء

جیزال ) في الماضي ال�س��(إنه شهر أكتو�ر غیر عاد�، قالت "- : الماضي والحاضر ف�قول

و�ستبدل  »صیف نزلت من السماء الرماد�ة الزرقاءحرارة ) أوٕابتسموا(د�فر، یوافقون، یبتسمون 

في هذا المقطع أفعال الحاضر �الماضي ل�قدم لنا صورة السرد الكالس��ي المعبر عن قصة 

                                                           
 ، مفهوم الزمنجان �ام�فر ورافائیل م�شیلي: یراجع -1
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في تلم�ح إلى أن هذا ما �حی�ه السرد  شيء/ذاتخالصة ووصف، و�قابلها بثنائ�ة أخر� هي 

�م�ن ر�طها ) 1( شي/ذاتألش�اء، وثنائ�ة المعاصر القائم على ق�م الحاضر، فهناك معا�شة آن�ة لل

سرد الحاضر وهو إمتزاج إشارات الوصف  لحساب �عالقة منطق�ة مع ملمح آخر، �سجله فالیت

�أفعال الحر�ة، و�قصد بها مسایرة فعل الوصف الذ� �قوم �ه السارد أو الشخص�ة نفسها ألفعال 

الشخص�ات، وهي مزاوجة للوصف والحر�ة في نفس الوقت مستمدة من طب�عة �تا�ة سینار�و 

 الفیلمي ا، حیث �قوم العرض أو السرداألفالم وهو من التقن�ات التي إستمددتها الروا�ة من السینم

على زمن واحد هو المضارع أو الحاضر وال �م�ن الفصل ف�ه بین صورة األش�اء والشخص�ات 

و�ین الحر�ة ف�ل العناصر الفیلم�ة المش�لة للفیلم متزامنة مع �عضها، وٕاذ تستعیر الروا�ة 

إّن إشارات : " حیث �قول فالیتهد�ة المشالمعاصرة هذه التقن�ة فإن ذلك �ق�م فیها صفة أو أسلوب 

جمد إلى  �ظهر أن النص...الوصف تمتزج �أفعال الحر�ة وهي من خواص قصة األحداث 

فالزمن المستعمل قر�ب من ذلك الذ� �م�ن أن نعثر عل�ه في  النها�ة صورِة �صفها أو �ح�یها

  )2( ". سینار�و فیلم ، له ق�مة حاضر �ه من المم�ن أن �عطي صفة المشهد�ة

�الوصف حاًضرا مشهدً�ا، وٕاذا ما عدنا إلى  الممتزج لذلك �م�ن أن نسمي هذا الحاضر

فإننا نستنتج إح�اء هذا الملمح أ� الحاضر  وصف/قصةالمقابلة لثنائ�ة  شيء/ذات السا�قة الثنائ�ة 

وجهات  للع�ة المشهد� إلرت�ا� الذات �اإلش�اء و�نظرتها إلیها وٕاحساسها بها �ما �فتح المجال

من الحاضر " الصور الجمیلة"في روا�ة  د� بوفوارعلى تحو�له لقول  "فالیت"النظر   حیث �عقب 

إّن لع�ة وجهات النظر واضحة، نفس الشيء �النس�ة للتقس�م إلى ذات «: إلى الماضي ال�س�� قائالً 

  )3(».وصفو�الغة الروا�ة مع وجهات النظر شيء وقصة خالصة و  ر�� هذه الف�رة �شعر�ة السرد

وتقوم �تا�ة روا�ة الساعات على التقط�ع أو التقس�م المشهد� المستمد من طب�عة السینار�و 

ومن التش�یل الفیلمي القائم على التناوب في المشاهد المتعلقة �الشخص�ات، وما �میز بدا�ة �ل 

                                                           
 41ص  الروا�ة، مدخل إلى المناهج والتقن�ات المعاصرة للتحلیل األدبي، -برنارد فالیتیراجع،  - 1
 - الذ� �قدم منه مثاالً �قصد نص الشاطئ ألالن روب غر��ه  
 41، ص الروا�ة، مدخل إلى المناهج والتقن�ات المعاصرة للتحلیل األدبي-برنارد فالیت - 2
 م ن ، ص نفسھا - 3



 رؤ� تفكيك الزمن                   الثاين الفصل

 

  124 
 

خص�ات، مقطع هو إتخاذه أسلوب المضارع أو الحاضر المشهد� الذ� �متزج �الوصف، اآلني للش

 :وحر�اتها من ذلك مثًال هذه المقاطع التي نقدمها في هذا الجدول

 

  الصفحة  الشخص�ة  عنوان المقطع  المشهد/المقطع

تسرع من البیت ترتد� مغطًفا ثق�ًال �حمیها من -

 »  ....الطقس

بدا�ة مقطع 

  برولوج

  فرجن�ا

  وولف

17  

تحاول لورا براون أّن تخسر نفسها ال، ل�س �الض�� -

  .تحاول أن تحتف� لنفسها �مدخل إلى عالم موازفهي 

  بدا�ة مقطع

  مسز براون 

  لورا

  براون 

51  

تمأل �الر�سا المزهر�ة بدستة ورود صفراء      -

............  

  بدا�ة مقطع

  مسز داالوا�

  143  �الر�سا

بینما تقود س�ارتها الشوفرول�ة �طر�� �اسادینا  -

  » ...السر�ع بین تالل ال تزال مدخنة

 

  بدا�ة مقطع 

  مسز براون 

  161  لورا

تتنهد جول�ا بخل�� من صبر نادم منهك �عجوز �ش�ل 

مدهش، تبدو صورة الحتجاج أمو� قد�م جزًءا من 

صف نساء یتنهدن منذ قرون قد�مة �صبر نادم منهك 

  .من عواطف الرجال الغر��ة

  بدا�ة مقطع

  مسز داالوا�

  177  جول�ا

شموع مضاءة أغن�ة منشدة �طفئ دان الشموع یرش  -

قل�ًال من لعا�ه الصافي على الط�قة المجلدة الناعمة، 

عید  و�عد لحظة �فعل مثله ر�شي تقول. تمتدح لورا

   ...م�الد سعید حبیبي

  بدا�ة مقطع 

  مسز براون 

  دان

  ور�شى

  ولورا

227  

تحاول التر�یز �الكتاب في حجرها ستترك ولیوناردو  -

  .نزل هوجارت فورا منتقلین إلى لندنم

  بدا�ة مقطع 

  مسز وولف

  231  فرجین�ا
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فقه وصف لحر�ات الشخص�ة وأفعالها وهو تقر��ا انالح� بدا�ة �ل مشهد �فعل المضارع و�ر 

الذ� یرصد حر�ات الشخص�ات ل�عطي صورة واضحة عن المشهد �ي  ،نفس أسلوب السینار�و

الروائي  هالذ� �عط�نفسه  و الدور هو  ،�حسن الممثل أداء الموقف �ما یتصوره �اتب السینار�و

 التي تدعو القار� إلى المشار�ة ،سلوب وهو من أسالیب الكتا�ة المعاصرةا األللقار� �اتخاذه هذ

الموقف في ذهنه، لیتأسس المفهوم الجدید لالستعارة التصور�ة أو  في بناء المعنى و�ناء صورة

  . الذهن�ة

  :الماض�ةالق�م السرد�ة -3

فالماضي ، الناح�ة الظاهر�ةوالماضي ال�س�� من  )المستمر( یتعارض الماضي الناقص          

أما .وانتهى ��لیتهال�س�� �عد زمنًا متكامًال وتامًا ومنجزًا حیث یدل على حدث ما وقع في الماضي 

فأنه على الع�س من ذلك �عد زمنًا غیر منجز وغیر تام وغیر ) المستمر(الماضي الناقص 

زمن�ة  امتكامل فهو �قدم لنا الحدث من الداخل أ� انه ال یزال قائمًا دون أن نضع له حدود

تحدید نقطة  فعندما نستعمل الماضي المستمر �عني أن الحدث ال یزال مستمرًا و�إم�اننا .واضحة

فإذا �ان الماضي ال�س�� محددًا فأن الماضي  .انطالقه لكنه ل�س بوسعنا تحدید نقطة انجازه

   )1(.المستمر ل�س محدداً 

�عتبر المجال  �2001فضاء �الر�سا سنة  روا�ة الساعات یتعین الحاضر السرد� في          

النه بدأ سرد قصتها من النها�ة أ� من واقعة انتحارها  الزمني لفرجین�ا وولف ماض�ا �س�طا منته�ا

الماضي ال�س��  في إطار  1923وأتت �ل األحداث المستعادة من ح�اتها في یوم من أ�ام سنة 

عرض السارد تف�یرها �عد فراون ف�عتبر زمنا ماض�ا مستمرا المنتهي، أما المجال السرد� للورا ب

نهایتها تظل  ،ثلما فعلت فرجین�ا وولففي االنتحارم 1951الطو�ل خالل ساعات یوم من ا�ام 

را في ن تظهر لورا في نها�ة روا�ة الساعات في مأتم ر�شارد الذ� مات منتحمعلقة وغامضة إلى أ

الذ� قدمه ن ر�شارد الشاعر هو نفسه ر�شارد الطفل ابن لورا براون دور والدته ل��تشف القار� أ

           .2001وتظهر لورا في جنازته سنة  .1951ه في سنة السارد �شخص�ة في الخامسة من عمر 
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�متاز التناوب بین الماضي المستمر والماضي ال�س�� �أن له وظ�فة تقابل�ة ومقارنة و�سمح 

حداث التي تتعاقب ماضي ال�س�� إلى الصعید األول لألحیث تستند ص�غ ال .بتعارض أرضیتین

لذلك  .المستمر فإنها ترسم الخلف�ة لهذه الح��ة السرد�ةأما ص�غ الماضي ، وتعمل على تقدم السرد

ألن فان الماضي المستمر یلعب دورا �الغ�ا مهما في الروا�ة عبر تأس�س التشو�� لد� المتلقي 

فعال والمواض�ع لطا�ع المقارنة بین الشخص�ات واألنه یؤسس اث �ظل معلقا �ما أحدجان�ا من األ

واالستعارة في السرد �ما سنر� ذلك الحقا في م�حث الح��ة أساس التشب�ه  السرد�ة  وهو

ن یتقدم أإذ �م�ن ، خلف�ة للحدثظ�فة الماضي المستمر التار�خي �و  �ستعمل و .االستعارة

   .الماضي المستمر �ص�غ تامة لكي �عمل على تقدم السرد

اختتام السرد ما اختتام حادثة أو مشهد أو فصل معین أو إ ،االختتام هو�متاز بدور خاص و 

وغال�ًا ما �صاح�ه جملة تا�عة تضمن تحدیده الزمني وهذا هو الماضي المستمر التار�خي  .نفسه

الذ� �ان شائع االستعمال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في ح�ا�ات مو�اسان 

� ولكن ال السردحیث أننا نالح� في نها�ة الح�ا�ة أن الماضي المستمر �شیر إلى اختتام الحادث 

وهذا هو الدور الذ� تقوم �ه واقعة انتحار فرجین�ا وولف في بدا�ة روا�ة  �شیر إلى اختتام السرد

الساعات و�ذلك الفیلم  حیث تعتبر اختتاما لح�اة فرجین�ا وولف ولكنها تعتبر أضا بدا�ة للسرد في 

عال الشخص�ات إلى مثل هذه  تعتبر الواقعة حافزا ح�ائ�ا مهما في توج�ه الح�ي وأف الروا�ة و

التي ترو� روا�ة -الخاتمة وتنتهي الروا�ة فعال �انتحار ر�شارد �ما انتهت روا�ة السیدة دالوا� 

لذلك و�اعت�ار روا�ة السیدة داالوا� ماض�ا تار�خ�ا . �انتحار سیبتموس -الساعات تفاصیل �تابتها

ز في روا�ة الساعات على لسان شخص�ة �النس�ة لروا�ة الساعات  و�درج مقطوعات منها بخ� �ار 

   . لورا براون وهي تعمل عمل الموجه لها وألفعالها في الحاضر السرد� للورا براون 

ص�غة التي �تبت بها في روا�ة السیدة داالوا� أ� �ص�غة وتظهر هذه المقطوعات بنفس ال

 �تا�ة المقطوعات بخ�إضافة إلى الواردة بهذه الص�غ في الروا�ة  ةالسمة الوحید يالماضي وه

�ارز أما خطاب السارد المتعل� بلورا براون التي تقرأ هذه المقطوعات فهو بلسان السارد الذ� یتلف� 
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 وحتى عندما �عود السارد إلى ماضي الشخص�ات من خالل الذ�ر�  )1(.السرد �الحاضر المشهد�

تبدو الذ�ر� حالة حاضرة التي تخص �الر�سا في ش�ابها مع ر�شارد �ستخدم المضارع السرد� ف

ول�س ماض�ة فتبدو ل�س �ذ�ر� وٕانما مثلما �قول ر��ور �استذ�ار وهو استحضار للماضي في 

  .الحاضر

  الزمن الفیلميتحوالت : الرا�عالم�حث                           

 :في السینماعمی� الم�ان تو تعمی� الزمن بین -1

وأت�اع الروا�ة الجدیدة أن العالم الخارجي هو المادة األساس�ة للروا�ة ر��ه یر� أالن روب غ     

�مق�اس لمغز� الح�اة  و�حلون الم�ان محّله، ألن وجود األش�اء في الم�ان فهم �حطمون الزمان 

نحو "ونقل غر��ه هذا الطرح الذ� �عرضه في �تا�ه   )2(.أوضح وأرسخ من وجودها في الزمان

،  1968سنة  l’homme qui ment" الرجل الذ� ��ذب"فأخرج فیلم إلى أفالمه " روا�ة جدیدة

عدل ف�ه السارد خطا�ه �استمرار مار� تیر�ز جورنو إّنه خطاب عسیر السرد � عنه الفیلم تقول ذاه

 )3(ثغرات في الخطاب وغ�اب تتا�ع األفعال ومنطقها،نه قائم على أسلوب اضطراب السرد مع أل

. رد الذ� یتواله السارد في الروا�ة الم�تو�ةحیث تحل الصورة واألش�اء التي تع�سها محل فعل الس

فیتح�م في تش�ل الح��ة الفیلم�ة  و�حل محل التتا�ع الزمني لألحداث فیها تتا�ع للصور المر��ة،

عمال غر��ه تبدو استجا�ة ومع ان أ . ن بدل انتقال في الزمانتتا�ع ناتج عن انتقال في الم�ا

إال أنه �سم�ه طا�ع لهاجس الزمن والت�اساته السرد�ة الذ� شغل النقاد الحداثیین و �عدهم البنیو�ین 

الروا�ة الم�ان�ة أو الواقع�ة الخاصة ، التي ال تعبر عن الهم االجتماعي فق� وٕانما ت�حث عن 

جسام وعناصر الح�اة �صفة عامة واأل ش�اءلأل للواقع عبر التواجد الماد�تمثیل حي وملموس 

وقد  .رایوم�ة ال�س�طة التي تلتقطها عدسة الكامالمح�طة �اإلنسان، وهي فلسفة تهتم �التفاصیل الی

                                                           
 ، مفهوم الزمنجان �ام�فر ورافائیل م�شیليبراجع  -  1
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وفي مقابل ذلك اعطت  .انتقل هذا االسلوب إلى الروا�ة ما �عد الحداث�ة و�سمى �العین الفوتوغراف�ة

تكثیف للحظات وحاضر مشهد�  عنهما ینتجلة للسینما العین المتأملة فتتزاوج التقن�اتان الروا�

  .سنتعرض له الحقاتر�یز بؤر� حاد  نتجی�ما وتعرضنا لذلك سا�قا 

دولوز نقلة وثورة علم�ة قامت على إرجاع ما حسب رأ� بیرغسون الذ� �قت�سه إن السین      

حظات الواقع، و�لتقي مفضلة فحسب وٕانما إلى أ� لحظة من لالحر�ة ل�س إلى لحظات �ارزة أو 

وفرجین�ا وولف التي عرفته معرفة شخص�ة وتأثرت �فلسفته، في �ون اللحظات رأ� برغسون 

الح�اة في عیون  «: اإلنسان�ة الیوم�ة مهمة في ذاتها وتعبر عن العم� اإلنساني حیث تقول

والصخب والعر�ات والس�ارت والحافالت  والشاحنات  الناس في البخترة والتشرد والخ�� في الجئیر

وجملة لوحات اإلعالن على الصدور والظهور وهم �شحطون أقدامهم و�تمایلون والفرق 

النحاس�ة األرغن الیدو� الدّوار وفي الرنة والنشید الغر�ب العالي لطائرة ما فوق الرؤوس هي ما 

          )1(».تحب، لندن؛ هذه اللحظة من حز�ران

 ن التر�یز على اللحظة الزمن�ة وتكث�فها یتم عبر التر�یز العقلي والتأملي في األش�اء المح�طةإ   

�الشخص�ة في تواجدها اآلني وٕاحساسها �اللحظة الراهنة، والسینما هي إعادة لتألیف الحر�ة 

متصلة ع ساكنة، فمع اننا نسلم أن الحر�ة الواقع�ة الواقع�ة المش�لة من لحظات أو من أوضا

ب�عضها إّال أن السینما ومع أنها تعطینا الوهم �التتا�ع، قائمة على التف��ك بین اللحظات واللقطات 

عناصر مستقلة �سمیها  «، وهي حسب جیل دولوز )le montage(لتر�یب وال یجمعها إّال ا

ذاتها إلى الفعل عبر أو داخل مادة س�ال،  برغسون أش�اال أو �مونات تتحول من  الفعل في 

�منحها نظاما وق�اسا،  synthèseوتتش�ل الحر�ة عبر د�ال��ت�ك أش�ال متتا�عة في تر�یب مثالي 

واللحر�ة المتصورة ستكون انتقاال منتظما من ش�ل آلخر، أ� أنه نظام ألوضاع وللحظات ممتازة 

   )2(».ص الممیزة لدور زمني �التعبیر عن ماهیتهأو األف�ار تحدد الخصائهذه األش�ال  و�ارزة و

                                                           
   09و 08فرجین�ا وولف، روا�ة السیدة داالوا�، ص  -  1
 09جیل دولوز، الصورة الحر�ة، ص  -  2
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وهذا الدور الزمني في الفیلم السینمائي له صورة وحیدة هي المضارع الذ� �شاهد في المتلقي الفیلم 

فالفیلم �حدث أثناء مشاهدته حتى لو �ان یرو� أحداثا ماض�ة وهذه میزة السینما والمسرح عن �اقي 

      .الفنون التعبیر�ة األخر� 

  : المضارع الفیلمي-2

والخطو� العامة والمعالجات والسینار�وهات في و�ل الملخصات االفالم تتم �تا�ة جم�ع         

وهو تقلید لم یتم اخت�اره وٕانما هو انع�اس للطب�عة األساس�ة لوسیلة التعبیر  ،ضارعص�غة الم

  )1(.ع�ة ال�صر�ةالوسائل السم رالتمثیل�ة فال وجود للفیلم إال في ص�غة الحاضر مثله مثل سائ

أو العودة إلى  flashbackوحتى لو عاد سرد الفیلم إلى الماضى عبر تقن�ة الفالش �اك       

فإنه  flash-forwardفورورد -الفالش الوراء أو اإلسترجاع، أو حتى لو تقدم إلى األمام بتقن�ة

�االنتقال الم�اشر بین الَمَشاهد أو �مجرد تغییر الزمن في أقل من ثان�ة عبر القطع �السواد أو 

بتقد�م �طاقة تحمل التار�خ الزمني المنتقل إل�ه مثلما هو الحال في فیلم الساعات، فإن المشاهد 

  .یجد نفسه في مضارع أو في حاضر آخر تتولى ف�ه الشخص�ات الحدیث الم�اشر أو الحوار

طل� للسرد أو �ما �سم�ه هي المن 1943وٕاذا اعتبرنا زمن انتحار فرجین�ا وولف سنة 

السردیون نقطة الح�ي الصفر فإن ما�حدث في الفیلم قبل هذا الزمن هو في إطار الفالش�اك 

flashback وما �حدث �عد ذلك هو في إطار الفوروارد forward.  وتعتبر هذه الخاص�ة التي

الروائي ومع ذلك ت�قى نقطة اختالف جوهر�ة مع السرد تتمیز بها السینما و�اقي الفنون التمثیل�ة 

 .المؤشرات الزمن�ة متطا�قة تقر��ا بینهما

 

                                                           
، 1983الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،  ،اإلخراج السینمائي، ترجمة أحمد الحضر�، د� ،یراجع تیرنس سان جونمارنر -1

    78ص
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  :في روا�ة الساعات المؤشرات الزمن�ة 2-1

ظرف�ة وع�ارات ظرف�ة  -�شار إلى العالقات الزمن�ة �الص�غ الفعل�ة المختلفة و�مؤشرات زمن�ة     

  :ن نمّیز أو�ناء على ذلك �م�ن  .الخ...وجمل تا�عة ظرف�ة

الیوم واآلن وغدًا (التعابیر الحدوث�ة أ� استعمال ظروف زمان تدل على زمن الحدث مثل  -  

  .وتقترح عادة وجود �شف س�اقي...) واألسبوع القادم

هذا الیوم وٕالى تلك اللحظة واألسبوع (التعابیر التي تدل على المعاودة أو تكرار الحدث مثل  -

�حیث یتم تحدید نقطة انطالق زمن�ة وتعمل على ته�أة جدول س�اقي مع إشارة إلى عنصر ) التالي

  1.سب� وان ظهر في السلسلة الفعل�ة

�توار�خ الحروب العالم�ة والثورات واألحداث الس�اس�ة المهمة او توار�خ األحداث المعروفة    -

من ذلك مثال فیلم  �عت في الذاكرة اإلنسان�ةطُ غیرها من االحداث التار�خ�ة إجتماع�ة أو ثقاف�ة 

، حیث �حیل غارس�ا مار�یز لغابر�یل المأخوذ عن روا�ة بنفس العنوان" الحب في زمن الكولیرا"

ن�ة معروفة تار�خ�ا على الصعي العالمي انتشر ف�ه داء الكولیرا مع ان العنوان العنوان إلى فترة زم

  .في شقه االكبر رمز� وهي فترة نها�ة القرن التاسع عشر و�دا�ة القرن العشر�ن

 ومن المؤشرات الزمن�ة الواردة في روا�ة الساعات سنة انتحار فرجین�ا وولف في قول السارد

ترتد� معطفا ثق�ال �حمیها من  ،تسرع من البیت": النتحارهو �صف خطوات فرجن�ا نحو ا

بدأت حرب أخر�، تر�ت ورقة للیوناردو وأخر� لفین�سا سارت تقصد  1941العام  الطقس

                                                           
: ، منشور على الموقع االلكترونيحسیب ال�اس حدید، مفهوم الزمن، ترجمة جان �ام�فر ورافائیل م�شیليبراجع  -1

http://www.alnoor.se/article.asp?id=117066، 2013- 03-29: تار�خ االطالع 2011- 06-11: تار�خ االنزال 

     :، ولالطالع على المرجع األصلي العودة إلى14:00: على الساعة

Jean Kaempfer et Raphael Micheli: Méthodes et problèmes de la temporalité narrative,Université de 
Lausanne,2005 
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، شتات الغنم، محیرة من منظر التالل، الكن�سةناح�ةالنهر، متأكدة مما ستفعله، لكنها حتى اآلن 

   ) 1(."الكبر�ت، تس�م الماش�ة تحت سماء داكنةالسطوع بلون خفیف مع لمحة شاح�ة من 

زمان وقوع حدث بنالح� من خالل المقطع تمیز المؤشر الزمني �السمة الذات�ة التي تتعل� 

تي تنتمي إلى زمن لا خر� حداث والشخص�ات األ�ما �قوم �مهمة الفصل الزمني عن األ االنتحار

�زمن تواجد السیدة براون م�اشرة في  ،بتار�خیتحدد  زمني آخر خر� �مؤشرآخر وتتعین هي األ

  : "، �قول السارد1949سنة  "م�سیز براون "من الروا�ة المعنون �اسمها  الثالث بدا�ة الفصل

ل�س �الض�� فهي تحاول ان  ،ال.تحاول لورا براون أن تخسر نفسها .1949.لوس أنجلس"

     ) 2(."تحتف� لنفسها �مدخل إلى عالم مواز

من جدید إلى السیدة وولف �عد �عود ف�ه الثاني الذ� عنونه السارد �م�سیز وولف و  ا الفصلمّ أ

إلى حق�ة في فصل عنونه برولوج أ� مقدمة  49ان �ان قد تعرض لها ولواقعة انتحارها سنة 

زمن �تا�ة فرجین�ا وولف لروا�ة السیدة دولووا�  1923ماض�ة من ح�اة هذه الشخص�ة وهو سنة 

  : �قول السارد ،زمني هنا دور تعیین االسترجاع �عمل�ة سرد�ة استذ�ار�ةو�عمل المؤشر ال

   1923.�ضاح�ة في لندن .وتناولت األزهار بنفسها.)اذ؟م(قالت السیدة دولووا� شیئا "

مع �الرسا الذاه�ة لمهمة في یوم من یونیو بدال  ،تست�ق� فرجین�ا طر�قة أخر� للبدا�ة �التاكید

   )3(..".في هوایتلع إكلیل في من الجند السائر�ن لوض

  :المؤشرات الزمن�ة في فیلم الساعات 2-2

الساعات �قدم المخرج نفس المؤشرات الزمن�ة الفاصلة بین الحقب التار�خ�ة التي  فیلموفي 

وهي التي تق�م الحدود الفاصلة بین الشخص�ات ف�ل واحدة منها تنتمي  ،تنتمي إلیها الشخص�ات

                                                           
  17روا�ة الساعات، ص-1
 51ص ،روا�ة الساعات -2
 43نفسه ص  -3
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إلى زمان وم�ان مختلف، وهو عامل مهم في تأس�س الت�اعد الش�لي واالختالف بینها وهو ما یز�د 

 .من جمال�ة التشب�ه الذ� تبن�ه المقارنة بین هذه الشخص�ات

  :�مؤشر زمنيالواردة في الفیلم  ةوف�ما یلي صور ال�طاقات الزمن�

 

   1هذه الصورة هي مؤشر زمني وم�اني للفترة والم�ان الذ� انتحرت ف�ه فرجین�ا وولف

                                                           
�ارامونت للصور  ا نتاجstephen daldryللمخرج ست�فان دالدر�   les heuresمن فیلم الساعات   1284الصورة رقم  -1

  2001ومیراماكس لألفالم  سنة 
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ص�ات إحد� الشخ ،الفضاء الذ� تواجدت ف�ه لورا �مثل هذه الصورة هي مؤشر زم�اني

  1األساسس�ة في الروا�ة

  

         هذه الصورة هي مؤشر زمني �مثل الفترة االسترجاع�ة التي �عود فیها السارد إلى زمن 

  �1تا�ة روا�ة السیدة دولووا� لفرجین�ا وولف

                                                           
 5961فیلم الساعات، الصورة رقم  -1
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�لما تعمقنا في التف�یر مطوًال �مفهوم الزمن نصطدم عادة بوقائع مت�اعدة والتي أوجهها 

رأ� بور ر��ور ع�ارة عن اجترار للتف�یر الواسع فالتأمل حسب  .المتعددة غال�ًا ما تكون متناقضة

أنها النشا� السرد� .فهي عمل�ة سرد أحداث وهذه هي اإلجا�ة الوحیدة لالحراجات الزمن�ة .والدقی�

وحسب رأ� ر��ور  .وهنالك عالقة ضرور�ة بین نشا� سرد قصة ما والسمة الزمن�ة للتجر�ة ال�شر�ة

  . تم التعبیر عنه �طر�قة سرد�ة �اً �ص�ح الزمن في هذه الحالة زمنًا �شر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
 7313رقمنفسه الصورة  -1
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  في السرد والسینما التسر�ع الزمني: الم�حث الخامس                       

  : المتسارعالفیلمي التناوب المقطعي  -1

تناوب المقاطع الفیلم�ة الجزئ�ة التي لم تكتمل مشهد�ا وٕانما تناو�ها عبر االنتقال  �ه ونقصد 

مر مشهدا �ل�ا م�ونا من مجموعة ن في آخر األوم�ان�ة مختلفة هو الذ� ��وٍّ  ةفي فضاءات زمن�

یزداد مع التقدم ناء تقوم بدا�ة فیلم الساعات ثم من المقاطع المتقابلة في ش�ل حوار�  وعلى هذا الب

  في الفیلم طول هذه المقاطع المتقابلة في بناء �قوم على المقارنة بین الشخص�ات؛ حیث یبدأ الفیلم

جنر�ك الفیلم وعنوانه وهو مشهد  مستقل �عرض قبل عرض ،�اقي المقاطع �مقطع منفصل عن

 وتتحدد هو�ة المقطع الزمان�ة un pré récitانتحار فرجین�ا وولف الذ� �عتبر قصة متقدمة او 

   .ا وولفوالم�ان�ة بدمج �طاقة م�تو�ة تحمل تار�خ وم�ان انتحار فرجین�
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  )1(م�ان وزمان انتحار فرجین�ا وولف 1941الماء في نهر سو�ساس بإنجلترا سنة صورة عن تدف�  

ثالث فضاءات أو مشاهد  تقن�ة التناوب المقطعي المتسارع بتناوبباالنتحار مشهد و�نبني        

�قدم �التقطع واقعة خروج فرجین�ا وولف نحو النهر ووصولها إلى هناك وق�امها  ،ولالمشهد األ

وعثوره  ،وتقدم تفاصیل هذا المشهد �التناوب مع مشهد عودة زوجها إلى المنزل ،�فعل االنتحار

و�التناوب أ�ضا مع  ،وخروجه �سرعة لل�حث عنها والللحاق بها ،بتها لتود�عهتعلى الرسالة التي �

و�تزامن مع ذلك سرد للرسالة أثناء �تابتها  ،هد �تا�ة هذه الرسالة وارتجافها اثناء �تابتهامقاطع مش

؛ وتدوم مدة �صوت فرجین�ا وولف و�انتهاء سردها تنتهي المقاطع التي تش�ل هذا المشهد المر�ب

رج وذلك مقصود من المخ هذه المشاهد الجزئ�ة المتناو�ة من الدق�قة والنصف إلى الثالث ثواني

�ما ان الهدف الساسي  .ٕاقدامها إلى الموت بخطى ثا�ةو  لتأكید طا�ع الهدوء في شخص�ة فرجین�ا

تقني جمالي �سعى إلى إعالء ق�مة المونتاج الذ� �حق� إیهاما �التزامن بین واقعتي االنتحار وعودة 

لیونارد إلى المنزل وقراءته للرسالة أما واقعة الكتا�ة فقد حدثت قبل ذالك  في الزمن التار�خي 

 ن ومرافقته �صوت فرجین�ا وولف ساردةً أما عرضه �التزامن مع الواقعتین األخر�یوالسببي للفیلم 

اج على التعبیر عن �ثافة هذه اللحظة التي �عید المخرج تأسلو�ي یبین قدرة المون للرسالة فهو خ�ار

ونتخذ  .بهدف إقامة أسلوب تحر�ك الموضوع ،التصو�ر بلقطات مقر�ة مجتزءة ببراعة تخّیلها

   ومثاال للعنصر الذ� �عده والذ� ینبث� عنه �ش�ل الصور الموال�ة مثاال للتناوب المقطعي المتسارع 

      :منطقي وهو أسلوب تحر�ك الموضوع وتقن�ات اللقطات  المرافقة له و�ذلك ال�عد البؤر� لها

   

                                                           
�ارامونت للصور  ا نتاجstephen daldryللمخرج ست�فان دالدر�   les heures 1269الصورة رقم  فیلم الساعات، -1

  2001ومیراماكس لألفالم  سنة 
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  1الصورة رقم 

  2الصورة رقم
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  3الصورة رقم

  4الصورة رقم 
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  5الصورة رقم 

  6الصورة رقم 



 رؤ� تفكيك الزمن                   الثاين الفصل

 

  140 
 

  7الصورة رقم 

  8الصورة رقم 
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  9رقم الصورة 

  10الصورة رقم 
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  11الصورة رقم 

  

نة في العرض المتناوب وهي موقف متجمع الصور السا�قة في مشهد متداخل ثالث مواقف متزا

توجه فرجین�ا نحو النهر لالنتحار وموقف عودة زوجها إلى المنزل واكتشافه لرسالة الوداع التي 

، و�ان من المم�ن أن تقرأ الرسالة على ل واقعة الخروج بتر�تها له وموقف �تا�ة هذه الرسالة ق

، إّال أن المخرج یختار قراءتها المتزامنة للمشاهد المذ�ورة �صوت فرجیینا لسان لیونارد الذ� وجدها

لتنتهي ح�اتها  ،نتحار وغوص فرجین�ا عم�قا في النهروتنتهي من القراءة مع انتهاء موقف اال

حیث تتلف� �آخر �لمة من الرسالة مع رد� في الفیلم و�نتهي معها فعل الكتا�ة في نفس الزمن الس

فیتم تحر�ك موضوع الموت معضودا على موضوع الكتا�ة بتقن�ات . آخر نفس تلفظه تحت الماء

اللقطة األفق�ة والمقر�ة وتقن�ات التقر�ب والت�عید �ال�عد البؤر� للصورة، وسنوضح ذلك في العنصر 

  .اآلتي
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  :  لفعل االنتحار والتكثیف الزمني تا�ةالك موضوعاللقطة بین تحر�ك -2

      المرئي في أحسن حاالته عندما یتخذ �ل من آلة التصو�ر والممثل حالة الحر�ة  ��ون الواقع      

، ومع أن اللقطات التي تضم حر�ة سر�عة آللة التصو�ر ولس�ما في لقطة الحر�ة األفق�ة للمتا�عة

وطر�قة استخدامها، إال  ) الكامیرا( ألنها تجعله یدرك وجود آلة التصو�ر ،غال�ا ما تضای� المتفرج

�ع�س آلة التصو�ر الثا�ة ، على العنصر المصور وعلى الحدث، أنها تتسم بإضفاءالحیو�ة المرئ�ة 

والتر�یز على التسارع الزمني في الحر�ة التي  وتستخدم عادة عندما یراد تصعید الموقف الدرامي

  في المشهد أعاله ، و تستخدم شخص�ة ورغبتها الملحة في االنتهاء من العمل المنجزتقوم بها ال

لمتا�عة في رصده لمسیر ل ألفق�ةحیث �ستخدم المخرج الحر�ة ا )1(.بهدف التكثیف الزمني وٕایجازه

، وما 2بخطى متسارعة وهذا ما یبدو جل�ا في اللقطة الخاطفة �الصورة رقم  فرجین�ا نحو النهر

یجسد هذه السرعة هو ق�ام الممثلة ن��ول �یدمان �المشي سر�عا وق�ام المصور بإضعاف التر�یز 

البؤر� على الصورة فتبدو �اهتة غیر واضحة ل�ع�س رؤ�ة العین الخاطفة لموقف سر�ع ال تكاد 

  .تلتق� تفاصیله

ولكن على ع�س  11و 6و 3رقم  ورحتف� بنفس السرعة وهو یرصد حر�ة القلم في الصو�

�ع�س صفاء فعل الكتا�ة لتتجلى لنا المقابلة الرمز�ة  ،بؤر�ا واضحا وحادا ا�قدم تر�یز  2الصورة رقم 

صورة ّال ا�ة الذ� �سمه �الصفاء ول�س ذلك إتبین فعل االنتحار الذ� �سمه �الض�اب�ة وفعل الك

     .  ول وصفاءها وهي تقوم �الفعل الثانيتكدر النفس وهي تقوم �الفعل األن ع

التي  6 الصورة رقمو األر�ع األولى في الصور  ة مخرج الفیلم بین الحر�ة السر�ع ناوبو�       

 7و 5ة في الصورتیین رقم والحر�ة ال�طیئ بلقطة الكامرا األفق�ة   تصور توجه فرجین�ا نحو النهر

عودة زوجها لیونارد إلى البیت أثناء ق�امها التي تمثل ) cut-away(  اللقطة المقتطعة �استخدام

التي اهتمام «�فعل االنتحار و�عبر المخرج عن التزامن بین الموقفین �استخدام اللقطة المقتطعة 

لفترة وجیزة ر�ما إلى شخص یراقب الحدث الرئ�سي او إلى المتفرجین �عیدا عن الحدث الرئ�سي 
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و�م�ن لهذه اللقطة إذا ظهرت ... لقطة أخر� ترت�� �الحدث الرئ�سي ولكنها ل�ست جزءا منه 

في الوقت المناسب أن تز�د من إثارة المشهد �ما �م�ن أن تتضح فائدتها لمر�ب الفیلم لكي 

في وصل لقطتین ممتدتین إال إذا أدخل اللقطة  یبتعد عن الحدث األصلي، عندما یجد صعو�ة

لذلك فاللقطة المقتطعة هي من أسالیب الر�� التقني بین واقعتین مف��تین  )1(».المقتطعة بینهما

م�انا وزمانا ولكنهما مرت�طتان درام�ا عبر هذا االسلوب  القائم في األصل على االقتطاع ولكنه 

        · .�ق�م الرا�� الدرامي

 : وجمال�ة الصمتالزمني  القطعبین الوقفة -3

�ل من هاتین  وتعبر .الوقفة والقطع النقا� القصو� في سّلم أنواع السرعة السرد�ة تمثل

وفي الحق�قة ال تقدم الوقفة والقطع أ� شيء في السرد أ� انهما  .التناقضات السرد�ة التقنیتین عن

حیث  ،وٕانما تعبران أكثر عن التلف�� السرد� وعن الخ�ارات األسلو��ة للسارد ال �قدمان سرداً 

�ي یتمظهر جمال�ا ألن الوصف هو  یترك المجال أمام الوصف أو التعلی�لینقطع السرد مع الوقفة 

  .هم المساحات السرد�ة التي یتعدد القول من خاللها و�تكثف �الغ�اأ 

ن الملخص تسمح �القفز أو االنتقال من زمن غیر �م�ننا اعت�ار الوقفة ص�غة معینة مو 

 روا�ة ففي "الصمت یتكلم" ر� في الصمت أ� أن مجد� أو تهدف الوقفة إلى إظهار أهم�ة ما یج

ولكن من المم�ن ان الساعات یتخذ الصمت مساحات �بیرة من مقاطع شخص�ة فرجین�ا وولف 

�حیث یتولد الشعور لد�  ا أو عدوال إلى مواض�ع أخر�، تجعل القار� �شعر و�أنما هناك انز�اح

  .ال�عض أن ذلك �ش�ل خرقًا في المسار السرد�

التي تسمح للراو� �التدخل شخص�ًا أو " �الوقفة التعل�ق�ة " وهناك نوع من الوقفة التي تعرف 

من اجل �قدم ح�مًا على شخصیته أو ر�ما و وعلى سبیل المثال ل�عطي رأ�ه  .�شخصه في السرد

وهناك قسم من الروائیین �عمدون إلى مثل  .اقتراح او تقد�م معلومة حول عنصر حق�قي أو ثقافي
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تبدو  ،یبدو جیدا �فا�ة ":�قول السارد في روا�ة الساعات مثال .هذا االسلوب إلغراض نقد�ة �حتة

�النها�ة مع  لدیها ط�عا آمال مفرطة فهي تر�ده احسن �تبها �تاب یتواءمأجزاء من جیدة جدا، 

ذ تتعل� وإ  1"رأة عاد�ة مادة �اف�ة لروا�ة؟ل �صلح یوم واحد في ح�اة �ح�اة إمتوقعاتها، لكن ه

الوقفة في الروا�ة �ما یبدو من المقطع �مواقف التعلی� على فعل الكتا�ة الذ� تقوم �ه فرجین�ا 

جین�ا في الفیلم و�ذلك یتعل� القطع السینمائي �ذلك �مواقف فعل الكتا�ة الذ� تقوم �ه فر  ،وولف

مواقف القراءة مع لورا براون حیث  یخ�م الصمت على مشاهد الكتا�ة والقراءة وال نسمع إّال صوت 

  .خر� ألالقلم وهو �حتك �الورق أو صوت الصفحات وهي تقلب واحدة �عد ا

 تقن�ة القطعالمشاهد في الفیلم عبر مشهد� الكتا�ة والقراءة و�اقي بین  الزمني و�تم االنتقال 

ترد في سردان�ات الح�ي �صفة عامة مجموعة من المصطلحات المحیلة إلى تقن�ة القطع الزمني و

الحذف، اإلیجاز، اإلضمار، النقص : وقد انتقلت هذه المصطلحات إلى مجال السینما وهي 

ellipse  من  لحدیثنتقال في او�دل هذا التعبیر على قفزة في الزمن التخییلي للقصة و�تم ذلك �اال

ح�ان �ثیرة من م�ان إلى آخر، �انتظار أن �مأل المشاهد مل إلى آخر ومن زمن إلى آخر وفي أع

  )2.(الذ� ال ��ون دائما قا�ال للق�اسو  من مخیلته الخاصةهذا الفراغ او هذا النقص 

تحر��ها �سرعة لخل� و  لى اللص� بین الصورهذا ما �میز الح�ي السینمائي القائم أساسا عو  

النص  �قوم  «  حیث  LEFFET PHI �الفعل في"و ما �سمى في السینما أ إحساس �الحر�ة

صورة في  24مفصولة ف�ما بینها �سواد و�سرعة  الفیلمي على إسقا� صور جزئ�ة مثبتة

الثان�ة، والحال أننا نلمح حر�ة مستمرة ال متناه�ة من الصور وقد جر� زمنا طو�ال تفسیر هذه 

قبل ان �الحظوا أن  ،الظاهرة بخاص�ة ف�سیولوج�ة صرف هي فترة �قاء للصورة على ش��ة العین

بل �الع�س  ،ي ا� حال ان تنتج تأثیرا حر��االصور المختلفة �عد زوال المؤثر ال تستط�ع ف

هذا  école gestaltisteوقد اعتبر نفسانیو المدرسة الص�غ�ة .خل�طا مشوشا من الصور

المحرضات  نها ناجمة عنأ� "الفعل في"ر� الذ� یجعلنا نر� حر�ة ظاهرة سموها التأثیر ال�ص
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ه ذالدماغ ال�صر�ة أن تفسر هالذ� یت�ح لخال�ا قشرة  ال�صر�ة التي ینتجها تنقل الصور

  )1(».الفروقات �حر�ة

تمنح للمخرج حر�ة � طب�عة القطع التي تتسم بها السینما في ذاتها أوه�ذا فإن هذه المیزة 

ب في السینما أو التر�ی le montageسس لتقن�ة المونتاج ر�یب بین المشاهد �ما �شاء وهذا یؤ الت

�اللغة، التي و�ما أن السرد ف�ه غیر منقول فق�  ،ولكن ،السرد �ح�م تتا�ع �تتا�ع الزمن في الفیلمو 

تنبني �المفارقات الزمن�ة اللغو�ة الممثلة �اإلسترجاعات أو �السواب� واللواح�، التي تتمظهر لغة 

وعبر راو یتكلم و�سرد ح�ایته  ،عبر الماضي ال�س�� أو المر�ب أو الحاضر ال�س�� أو الممتد

الزمن�ة، فإن التتا�ع الزمني الفیلمي یرت�� �التكن�ك السینمائي للصورة  �التنو�ع في االنتقاالت

والبد له ان یتدف� �سالسة لكي ال یتحطم الوهم �له وهناك عدد من الوسائل التكن���ة «المدمجة 

و�تم  2»التي �م�ن للمخرج أن �ستخدمها لكي �حصل على زمن سلس أو على إنتقال في الم�ان

تقن�ة التدرج في الصورة أو تقن�ة مزج الصورة وتتح�م هذه الوسائل في  ماإ ذلك عبر تقنیتین،

ل�س للح�ي حیث أن المونتاج بإعت�اره و التتا�ع الحدثي في الفیلم وتنظمه لتخل� سردا تا�عا للعرض 

  .فن التر�یب ینظم وتیرة الح�ي �حسب ترتیب صور� �قرره المخرج تح�مه جمال�ة المشهد
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  :بین السواد والب�اض التدرج 3-1

من  لفصول في �تاب و�قدم المشهد جزء�ص�ح �ل منها مماثال الحد ا ینقسم الفیلم إلى مشاهد

إلى زمن  لاالحداث التي لها صفة معینة �املة في حّد ذاتها، و�م�ن في نها�ة �ل مشهد االنتقا

االعوام �سالسة إذا تفاد� و�م�ن للمتلقي أن ینتقل بین المشاهد مالیین ، آخر أو إلى م�ان آخر

و�تم ذلك تقن�ا  لظهور التدر�جيالمخرج طر�قة القطع المفاجئ واختار بدل ذلك االختفاء التدر�جي وا

، و�تم االختفاء التدر�جي في نها�ة في بدا�ة مشهد یبدأ من شاشة مظلمة تماما ن �أتي الظهور�أ

                                 )1(.سوداء تماما مشهد تبدأ ف�ه الشاشة �اإلظالم تدر�ج�ا حتى تص�ح

نها�ة مشهد انتحار فرجین�ا الذ� �مثل مقدمة للفیلم �ما �ان أ�ضا في  تقن�ة التدرجوتبرز 

یدخل  مقدمة فصل�ة للروا�ة معنونة ببرولوج وهي ترجمة حرف�ة من المترجم للف�  مقدمة، حیث

 التصو�ر على الید والقدم  ةالمخرج في السواد م�اشرة �عد وصول الجثة إلى قاع النهر و�ر�ز آل

وتسوّد الشاشة   THE HOURSالساعات: �عدها في السواد ل�ظهر عنوان  الفیلمالموقف و�دخل 

من جدید لتبدأ مرحلة سرد�ة جدیدة �ظهور الضوء من جدید �التدر�ج �مشهد خروج شاحنة من 

الظل وهو تقن�ة تصو�ر�ة تستخدم عادة للتعبیر عن االنتقال في الزمن نحو المستقبل ا� و�أن 

هو سنة المخرج �قول �عد ذلك �مدة وال تظهر هذه المدة إال �مؤشر زمني یبدو على الشاشة 

  :لذلك الصور اآلىت�ةوتمث�ال  ،مؤشرات الزمن�ةعنصر الي فسا�قا وأشرنا إل�ه  1951
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تمثل الصور السا�قة دخول الب�اض �التدرج وتبز هذه التقن�ة عادة في المشاهد االفتتاح�ة  لتحیل 

�مثل نها�ة المشهد الذ� وهذا ما �ط�قه المخرج في المشهد الساب�  .صاف�ة عاد�ة لالحداثإلى بدا�ة  

تاح�ا �ذلك في الروا�ة عنونه تاالفتتاحي للفیلم وهو مشهد انتحار فرجین�ا وولف الذ� �عتبر مشهدا اف

�التدرج في موقف إل�ه المخرج ونالح� انتهاء هذا المشهد �السواد الذ� �صل  ،الروائي ببرولوج أ� مقدمة

، و�تمثل هذا الموقف في في سواد النهر ااالنتحار وصوال إلى آخر لقطة ف�ه وهي غوص فرجین�ا عم�ق

الصور االر�ع األولى، حیث تبدو یدها التي ال تكاد تر� في ظالم النهر في الصورة الثان�ة و�ذلك تبدو 

 ف في الظالم النهائي في الصورة الرا�عة،  قدمها التي وصلت إلى القاع في الصورة الثالثة و�دخل الموق

ل�عود و�ختفي من جدید  the hoursب�اض عنوان الفیلم  الخامسة ومن هذا السواد یخرج في الصورة

فضاء زماني افتتاحي تعبیرا عن  الصور المت�ق�ة، ل�ظهر النور من جدید في في الصورة السا�عة  التدرج�

عن بدا�ة صاف�ة وعاد�ة  لالحداث في فضاء زم�اني جدید هو  تظهر ف�ه الحافلة من السواد تعبیرا

  .1951لوسانجلس في 

تمثل مشهد الطر�� نحو  وف�ما یلي نموذج عن دخول السواد على الب�اض �التدرج وهي صور    

 و�ستعین ف�ه المخرج �ظل شجرة لیدخل في حالة السواد ،النهر الذ� تنتحر ف�ه فرجین�ا وولف
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ثنائ�ة النور الظالم والح�اة ص�ة وهي متوجهة لالنتحار وابراز التي هي علیها الشخ ع�س حالة الحزن و�

   .الموت
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�عبر بذلك عن خروج فرجین�ا من الح�اة نحو  في السواد �التدرج وهوالمشهد یدخل المخرج 

 ن تخرج منه تارة وتدخل فه تارة أخر� بخطى متسارعة �أ والب�اض ثم یزاوج بین السواد ،الموت

نحو النهر ل�عبر عن هذا الموقف الدرامي شجار التي تصطف طو�ال على الطر�� مستعینا �األ

و�تخذ المخرج تقن�ة  .اج�ة الموت والح�اةو زدالذ� �ع�س صراع الشخص�ة الداخلي وتأرجحها بین إ
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وهي تضفي السالسة في االنتقال الزمني بین المشاهد  الر�� الزمني �التدرج أسلو�ا غال�ا على فیلمه

نظرا لعدم وجود را�� زمني بینها، فهي قصص من حقب مختلفة وال ترت�� االحداث ف�ما بینها إال 

لذلك تعتبر قن�ة  ي وه �شاهد الفیلم من �اب المقارنة أو المشابهة االستنتاج�ة التي ق�مها المتلق

الر�� الزمني �التدرج من اهم االسالیب الرا�طة بین عناصر الح��ة المف��ة في فیلم معین الن 

  . توفر عامل الر�� ال�صر� الذ� یخفي سمة التف�ك على مستو� الح��ة

  :بین الزمن الحق�قي والزمن التخییلي المزج  3-2

والزمن الحق�قي في  )  التخییلي( من تقن�ات الر�� بین الزمن الظاهر�  هيالصورة تقن�ة مزج      

الفیلم السینمائي، وهي ع�ارة عن الجمع بین اختفاء تدر�جي وظهور تدر�جي للصورة حیث یتم ط�ع 

االختفاء التدر�جي ثم الظهور التدر�جي للتعبیر عن تغییر في  إحداهما على األخر�، و�تم استخدام

وتقوم معامل التصو�ر الفوتوغرافي �ط�ع الصور المراد مزجها فوق ، یر في الم�انالزمان أو تغی

تنفیذ االنتقاالت بواسطة تغییر الوضوح البؤر� ثم إعادة الوضوح لنجد  «و�م�ن ا�ضا  )1(�عضهاـ

أننا د انتقلنا من منظر آلخر، وتقدم هذه الوسیلة عادة حالة ذهن�ة عند شخص معین، وغال�ا ما 

    )2(».لتقد�م مشهد من الرجوع إلى الماضي أو حالة من حاالت االضطراب الذهنيتستخدم 

ن �اتب الروا�ة مزج في فیلمه الساعات �الرغم من أست�فن دالدر� تقن�ة ال  وال �ستخدم المخرج

المقت�س عنها الفیلم،  �قت�س هو بدوره أسلوب فرجین�ا ووولف في روا�ة السیدة داالوا� وهو 

الحر للذاكرة الذ� تعود �ه �الر�سا فوجان من روا�ة الساعات إلى �ثیر من ذ�ر�ات التداعي 

وعلى الع�س منه استخدم مخرج فیلم السیدة . ش�ابها �ما فعلت �الر�سا داالوا� في روا�ة وولف

تقن�ة المزج �ش�ل متقن ، 1997المنتج سنة MARLEEN GORRIS مارلین غور�س  داالوا�

  : عمل هذا األسلوب في الصور الموال�ة نمثل له لنبین طر�قة
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تمزج الصور أعاله بین موقفین االول تتواجد ف�ه السیدة داالوا� وهي في الخمسین من العمر 

�متجر للزهور وهي تقتني �اقة ورود لحفلها تمس�ها بین یدیها ، و الثاني تتواجد ف�ه نفس 

طاولة علیها ورود �ألوان متطا�قة هي أبرزها الشخص�ة وهي �عمر الثامنة عشر جالسة إلى 

الورد� واألزرق، وتمثل �اقة الورود في الصورتین عامل الر�� بینهما الذ� �ق�م عل�ه المخرج تقن�ة 

التطاب� التي ینتقل بها بین الزمنین و�عبر بها عن عودة الشخص�ة إلى هذه الواقعة التي حدثت في 

      .ش�ابها عبر التذ�ر

تستخدم في ر�� ) أ� التدرج(ن نالح� �عد عرضنا للتقنیتین السا�قتین أن األولىو�م�ننا ا

تستخدم في أوضاع الر�� ) أ� المزج(األحداث الواقع�ة التي تكون مفصولة زمن�ا وحدث�ا والثان�ة 

بین زمنین مختلفین لذات الشخص�ة، وانتقال تخییلي نحو الماضي عبر التذ�ر أو المستقبل عبر 

من أهم مظاهر الرؤ�ة اإلدراك�ة للمخرج  ترنس جون مارنرالتوقع، لذلك فهما �ما یر�  التخیل أو

�ما أنهما من تقن�ات تكثیف الواقع في الفیلم ومن الوسائل التكن���ة للحصول على زمن سلس 
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التف�ك  �الرغم من تف��ه وتف�ك الح��ة وسنتعرض لهذا المظهر الثاني الذ� یبني صورة ومتجانس

   .السرد�  في الفصل اِآلتي

إح�ام آل�ات تف��ك الزمن  تتأسس على �الغة ظاهرة التف�ك السرد�نستنتج مما سب�، أن 

 مع �عضها ألنهاهذه اآلل�ات  وتنسجم التي ُتلّخص في تعمی� الزمن وتكث�فه وتمط�طه وتقط�عه،

بد�ة تف�یرها في لغز األعن  الناتجةاستجا�ة لسلب�ة تجر�ة الزمن في نفوس الشخص�ات  تأتي

وعذاب مرور الزمن في حاالت البؤس اإلنساني �الحرب واإلنقضاء أو لغز الح�اة والموت 

و�قابل ذلك إحساس �عم� والمرض والجنون والروتین والفشل في الكتا�ة والفشل في الح�اة عامة 

ا�ة الساعات مع الرؤ�ا التي لذلك تتناسب التقن�ات التف����ة في رو . الح�اة في �ساطتها وواقعیتها

نساني في ذاته فتجتمع في الروا�ة خاصیتان  ضوع تف�ك الزمن اإلتقدمها الروا�ة �موضوع، وهو مو 

وذلك یتناسب أ�ضا . هما تف��ك الزمن �تقن�ة سرد�ة وتف�ك الزمن �موضوع سرد� و�هم إنساني

مع طرح بول ر��ور القائل �انقسام الزمن السرد� الذ� أّولنا تسمیته الزمن السرد� النفسي 

وتندرج تحت االول سمت الزمن . الظاهراتي إلى مظهر�ن أوال الزمن �تقر�ر وثان�ا الزمن �تلف��

   . �موضوع  وتندرج تحت الثاني سمات الزمن �ممارسة خطاب�ة

فرجین�ا وولف لذلك �انت �لتقي فیها مع و  هذه الرؤ�ا أساس تف�ك السردر��ور بول  و�جعل   

وقد اتخذ الكاتب ما��ل �انینجهام هذا  ا السیدة داالوا� عنوان الساعات هستطل� على روایت

وات�ع فیها أسلوب الروا�ة الحداث�ة التي تتخذ  ،التي �تبها على منوال روا�ة وولف العنوان لروایته

   .وضوع سرد� واتخذ فیها أسلوب تف��ك الزمن القائم على اآلل�ات السا�قةالزمن �م
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  نافر الح��ةت: الم�حث األول                                     

  :الجنون والكتا�ة �عوامل تدمیر�ة  -1

�تا�ه الزمن والسرد نظر�ة أرسطو في الح��ة ل�ق�م دعائم نظر�ته یوظف بول ر��ور في 

على منط� مشا�ه لس�م�اء  �قوم رسطوأ یر� أن منط� السرد لد� ، حثفي التألیف السرد�

ل�ست محاكاة   ساة �نوع سرد�أالسرد والم يساس ف�ر� أن الفعل هو األو السرد المعاصرة 

وهي محاكاة لفعل نجد ف�ه السعادة او  ،لللشخصات وٕانما هي محاكاة لالفعال وللح�اة

و�وازن هذا  ،دون شخص�ات ا�م�ن وجودهساة ف�ما فمن دون الفعل ال وجود للمأ ،الشقاء

ومدرسته في إعادة بناء منط� سرد� ال یبدأ من الشخص�ات بل من  بروب الطرح �مساهمة

  )  1(.الوظائف، أ� من مقاطع الفعل المجردة

لیف السرد� حیث واستنادا إلى و�قر أن نظر�ة الح��ة هي المنطل� لنظر�ته في التأ

ها قادرا على یفنموذج النظام  إن �انر��ور  نظر�ة الح��ة المأساو�ة لد� أرسطو یتساءل

  التوسع والتحول إلى النقطة التي �صح فیها تعم�مه وتطب�قه على الحقل السرد� �أسره؟

 بر�� طرح الح��ة لد� أرسطو برؤ�ا أوغوسطین للزمن فینشئ عالقةر��ور بول �قوم 

تفتیت الح��ة في النموذج المأساو� األرسطي و  سطینياألوغبین انتشار الزمن في النفس 

 لمفارقة الزمن التأمل�ة � المأساو�ة تنشأ بوصفها الحل الشعر  إن الح��ة: "و�قول في ذلك

     2".حیث ال تقدم لنا هذه الح��ة نموذجا للتواف� فحسب بل لع�ة التنافر داخل التواف�

و�ؤ�د ر��ور وجود سمة التنافر في �ال نوعي الح��ة التي �صنفها ارسطو وهما الح��ة 

حیث �عرف أرسطو الح��ة بوصفها تنظ�ما  .المتتال�ةالسبب�ة والح��ة اإلبیزود�ة أو 

كتمال والكل�ة اال:  هي لألحداث على التواف� في البدا�ة، و�تسم هذا التواف� بثالث سمات

 م المنطق�ة وال یهتم�ما یر� ر��ور یؤ�د طب�عة التنظ�والطول المناسب، لكن هذا التعر�ف 

                                                           
 76بول ر��ور الزمان والسرد، الح��ة زالسرد التار�خي ص  -1
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�ما قلنا سا�قا هي المسؤولة عن تف�ك السرد و�ناء  ب�حث السمة الزمن�ة لهذا التنظ�م والتي

  .الح��ة السرد�ة على هذا التنافر

�شهد التحول  والكل�ة تعني أن ��ون للشيء بدا�ة ووس� ونها�ة والوس� هو الذ�

انقالب الح� من السعادة إلى الشقاء، �ما تتسم أجزاء الكل �التعاقب الخاضع  ،واالنقالب

والتواف� مع متطل�ات الضرورة  ،�اب المصادفةیوسم التعاقب �غ و�جب أن ،لرا�طة منطق�ة

  .واالحتمال

�م�ن القول إن الحد : "ن ��ون للشيء خ� �فاف معین �قول ر��ورول فهو أأما الط

من حال الشقاءإلى حال الصح�ح والكافي للح��ة هو الطول الذ� �سمح لل�طل �أن یتغیر 

الشقاء خالل متوال�ة من األحداث الحتم�ة أو السعادة ومن حال السعادة إلى حال 

وهذه الرا�طة الحتم�ة أو المحتملة بین األجزاء أو األحداث هو ما �ق�م الكل�ة ) 1(."المحتملة

واالكتمال وعلى أساس �ون هذه الرا�طة سبب�ة أو غیر ذلك �صنف أرسطو الح��ة إلى 

األولى یتتا�ع فیها الشيء �سبب �ة، والح��ة اإلبیزود�ة أو المتتالنوعین، الح��ة ال�س�طة 

الشيء في توال سببي و�التالي محتمل، والثان�ة یترتب فیها الشيء �عد الشيء في توال 

  .متوقع رإیبیزود� مجرد غی متتا�ع

�أن إیجادها  ،للفهم السرد� القائم على فهم الح��ة �ستقي ر��ور نظرتهومن خالل ذلك 

والعمومي من  - �طا حتم�او�قصد غیر المترا�� ترا–هو استخراج للمعقول من العرضي 

، وعلى اعت�ار ان الح��ة محاكاة )یبیزود�اإل(� أو المحتمل من المتتالي المفرد، والضرور 

�� السببي في الواقع الخارجي وتكمن فعال�ة االتحق� من الر  أفعال فإنه �م�ن حسب ر��ور

  .كتشافالمحاكاة في تألیف الفعل وفي لذة التعرف ولذة اال

اساس الح��ة هو محاكاة الفعل تكمن فعال�ة المحاكاة في فعال�ة تألیف الفعل وحیث أن 

تحلیله للنموذج المأساو� القائم حس�ه  لعناصر التنافر لد� أرسطو من خالو�رصد ر��ور 
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ل�س فق� على التواف� وٕانما على التواف� المتنافر، الذ� �عتبره نظیرا النتشار النفس؛ 

نفعالي الشفقة رض التدمیر�ة، حیث تثیر المأساة إفیرصد أول عناصر التنافر في العوا

نفعال�ة �ة المشاهد اإل تتش�ل استجا" ��ور �قول ر  )1(.والخوف و�نتج عنهما عامل التطهیر

في الدراما في نوع�ة العوارض التدمیر�ة أو المؤلمة التي تعانیها الشخص�ات 

تنافر هو العوارض المخ�فة أو المثیرة للشفقة وهي تكّون التهدید الرئ�س  ولوأ....نفسها

 ساس�ة في روا�ة الساعاتولنا تعداد العوارض التدمیر�ة األواذا ما حا 2."لتماسك الح��ة

والتي حاف� علیها المخرج ست�فن دالدر� في الفیلم، والتي تمثل أ�ضا مواض�ع الق�مة 

ترصده عمل�ة السرد  األساس�ة للشخص�ات والتي تعتبر حافزا لحر�تها في هذا الیوم الذ�

هي �النس�ة لفرجین�ا عامل اإلضطراب النفسي المقترن �فعل الكتا�ة أ� ثنائ�ة من ح�اتها،  ف

عز�ز�، أحس أني :"حیث تقول فرجین�ا في الرسالة التي تر�تها لزوجها ون الجن/الكتا�ة

شفى �د من هذه األوقات العصی�ة، فلن أسأجن ثان�ة، أحس اننا لن نحتمل م�ابدة المز 

سأفعل ما یبدو انه أفضل ما ت اسمع أصواتا، وال أستط�ع التر�یز، لذلك ، بدأهذه المرة

أفعله، لقد منحتني اكبر سعادة مم�نة، فعلت ��ل وسیلة ما �ستط�ع أ� إمرئ أن �فعله، 

 عد أستط�ع محار�ته،أعاشا معا أسعد منا حتى هل� هذا المرض اللعین لم ال أظن إثنین 

أعرفه، ، حتى أنه من دوني ستقدر على العمل أفضل، وأنت من عرف أنني أفسد ح�اتكأ

   )3( "...فتر� أنني ال أكتب هذا �ش�ل صح�ح

والدتها وهي في سن الثالثة  تعرضت فرجین�ا وولف ألول نو�ة انه�ار عصبي إثر وفاة

وتعرضت لكثیر من النو�ات خالل ح�اتها وأدخلت أر�ع مرات منها للمصح،  ومع  عشر،

عمدة أ ة التي نصبتها مع ذلك فقد استطاعت أن تترك الكثیر من األعمال األدب�ة والنقد�

نجلیز� الحدیث،  حیث عرفت برهافة حسها ومرحها و�سخر�تها من مظاهر دب اإلاأل

، وقد انع�س ذلك اة في رأیهتومن تقالیده المتزمالمجتمع الف��تور� الذ� �انت تنتمي إل�ه، 
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تفاصیل لتقا� أسلو�ها لكل إ و  في �تا�اتها عبر سخر�تها من �عض شخص�ات روا�اتها، 

  )1(.الح�اة الیوم�ة

فالجنون  ،في رسالتها بین الجنون وعدم القدرة على الكتا�ة فرجین�ا وولف  تر��  

إّال أن ما��ل  ،�النس�ة إلیها عامل تدمیر� یؤد� إلى عدم القدرة على الكتا�ة �ش�ل صح�ح

�قول حیث ، �انینجهام في روا�ة الساعات یجعل هذه الحالة تمظهرا مالزما لهاجس الكتا�ة

تضع فرجین�ا القلم جان�ا، علیها ان تكتب طوال الیوم، لملء ثالثین صفحة بدال  « :السارد

وتقل� من أنها لو اندفعت  ،من ثالث، لكن �عد الساعات األولى یتلعثم شيء في داخلها

الوقت  في.ستدعه یه�م في عالم مشوش قد ال تعود منه. وراء حدودها فستفسد مشروعها

تعمل دائما  خوف . نفسه تكره قضاء أ� من ساعاتها المقحمة في فعل شيء عدا الكتا�ة

ال یبدو الصداع مصطلحا مالئما لهذه النو�ات ولو ( االنتكاس تهل بدا�ة نو�ات الصداع

تستوطن أكثر من توجعها . فهي تجعلها ترشح) دعوناها �اسم آخر فس��ون میلودرام�ا

       2»......ن بها الفیروسات مض�فها�الطر�قة التي تستط

الروا�ة إلى فیلم الساعات �صر على تمثیل موقف  ست�فن دالدر� وهو ینقلو�ذلك 

مشاهد تكلم ��مظاهر االنفصام العصبي حیث �قدم فرجین�ا وولف تمازج ممارسة الكتا�ة 

        .تنزه في حد�قة عامةتنفسها وهي جالسة مع الضیوف أو وهي  افیه

لروتین الیومي الذ� �قودها إلى الملل عامل اإلح�ا� النفسي وا �النس�ة للورا براون وهي 

من ح�اتها ومقارنتها �ح�اة الشخص�ات في الروا�ات التي تقرأها وفي هذا الیوم الذ� یرصده 

 وا�الد ا� وتدخل في عالم مواز لشخص�ة �الر�ساو السارد من ح�اتها تقرأ روا�ة السیدة دال

یها عن من تحب تخلِّ بخت�ار لسیر ح�اتها ت اإلأالتي تحس هي أ�ضا في الروا�ة انها اخط

لم تنل من ذلك إّال وهي  ،من أجل رجل ارستقراطي �منحها الم�انة اإلجتماع�ة المرموقة

                                                           
1-voir, Pierre Nordon, une esthétique du fragment, Verginia Woolf, la collection nouveaux 
regards, du magazine litteraire, inprimé par hérissey, France, 2012, p99.  
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فیتأسس ��ان السرد في ح�ایتها على التنافر القائم على  ،اإلحساس �الخسارة وعدم الرضى

خوذة من روا�ة السیدة دولووا� أومقطوعات م ،ها بین التف�یر في ح�اتهاشتاتها وانقسام

ا� قي ح�اتها  ، فمثلما تفشل �الر�سا دالو م�تو�ة بخ� �ارز من قبیل التناص واالستشهاد

 في روا�ة فرجین�ا وولف، تحس لورا براون �ذلك �الفشل النها لم تحظى �ح�اة مهمة �ح�اة 

�یف لكات�ة مثلها  تي تتساءل حول انتحارها �استغراب،ف الالكتاب أو �ح�اة فرجین�ا وول

تمتلك موه�ة الكتا�ة و نالت ما نالته من شهرة أن تنتحر؟ حیث یورد السارد مقطعا من 

�انت تع�ش في وست منستر �م مّر من سنوات اآلن فوق العشر�ن :"روا�ة السیدة دولوا�

أن �الر�سا إیجا�ة ساكنة �ش�ل �حس المرء حتى وس� زحم مرور أو �االست�قا� ل�ال 

 قبل أن تدق) ا مصا�ا �االنفلونزاقد ��ون قلبه(خاص أو مهی�ة، صمت ال �فسر، حدس، 

. الساعة في النها�ة ، ثمهناك، انفجرت هناك، �إنذار موس�قي في البدا�ة. ساعة بج بن

تنحل دوائر نحاس�ة �الهواء، فكرت �م نحن حمقى حین نعبر شارع ف��تور�ا فوحدها 

السماء تعلم لماذا �حب المرء ذلك، �یف یر� المرء ذلك، یتصوره، �حشده حول امرئ 

�صادفه، یبدعه �ل لحظة جدیدة، لكن المحافظین فعال البؤساء األكثر غمّا الجالسین 

�فعلون الشيء نفسه، ال تتعامل معهم فهي تحس ) �حتسون سقوطهم(العام على الدرج 

في عیون الناس بإ�قاع مطرد، . لهذا �عشقون الح�اة: �مراس�م برلمان. بنفسها إیجاب�ة

تشرد ومشي مجهد، بخوار وضجیج حافالت وس�ارات و�اصات وشاحنات، رجال إعالنات، 

احتفال وأغاني مصلصلة وصداح عال  ، فرق نحاس، متسولون �ارغن،یراوغون ملوحین

غر�ب من طائرة فوق الرؤوس هي ماتعشقه، الح�اة، لندن، في هذه اللحظة من 

                   ) 1(."یونیو

على لسان " السیدة دولوا�"�عد ان تقرأ المقطوعة السا�قة من روا�ة ءل لورا اتتسو 

من �ستط�ع اإلحساس –تتعجب لورا، �یف قدر لشخص �تب جملة �هذه  «:السارد قائال

تقرأ ......مشموال في جملة �هذه أن �قتل نفسه؟ ما خطأ العالم مع الناس؟ ��ل شيء

                                                           
 56و55لما��ل �انینجام، ص" الساعات"ن�ا وولف ورد في روا�ة لفرجی" السیدة دولوا�"مقطع من روا�ة  1
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اآلن فرجین�ا وولف �له من فرجین�ا وولف، �تا�ا وراء �تاب تفتنها فكرة أن امرة بهذا 

الذ�اء هذه الغرا�ة بهذا األسى المفر�؛ أنى المرأة تملك هذه الع�قر�ة أن تمأل جیبها 

    )1(».�حجر وتخوض في نهر

في أو ما �سم�ه ر��ور �العوارض التدمیر�ة قف العوارض المثیرة  للخوف والشفقة ت

صدارة مولدات التنافر حیث تولد حسب ر��ور االنفعال العاطفي الذ� اسماه قبله إیل�س 

و�سمح ذلك حسب ر��ور   l’effet violantثر العنیف �األ�المعاناة ودو�ان روك واللو 

ا هو اإلدهاش الذ� �حق� على نحو م�اشر ذبتضمین المؤثر العاطفي داخل المعقول وه

الذ� ر�ز عل�ه المخرج ست�فن دالدر� في بنائه لفیلم  هو العنصر األساس، و التواف� المتنافر

یز على الساعات أ� المؤثر العاطفي الناتج عن ابراز عامل المعاناة لد� الشخص�ات والتر�

و�طفو موضوع الموت وال س�ما إذا �ان انتحارا على رأس المواض�ع التدمیر�ة التي  ،ألمها

اختار نفس  رتب عن هذا الفعل، لذلكتتحرك فضول المتلقي لمعرفة خیو� الح��ة التي ت

لیبدأ بها فیلمه وهي  )روا�ة الساعات(البدا�ة التي ابتدأت بها الروا�ة المأخوذ عنها الفیلم 

وولف  مع التر�یز في التصو�ر على عامل االصرار على الفعل الذ�  حدث انتحار فرجین�ا

 �علو وجه الشخص�ة، وث�ات خطاها نحو النهر، و�ع�س ذلك عزمها القو� على ما ستفعل

ء المحرك األساس لبناوتمثل هذه الواقعة  ،الذ� تع�شهإلى وعلى حتم�ة إنهاء هذا العذاب 

��و عارض ب بول ر طا�ع األلم والحزن وهو �حسإلى وا�ة والفیلم ر الشخص�ات ولنوج�ه ال

  .من عناصر الح�ا�ة ألنه �ط�ع منذ البدا�ة عامل التنافر  تدمیر� س�سم ما ت�قى 

  

  

                                                           
 56روا�ة الساعات، ص -  1
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  :المتواز�ات ح��ةتنافر -2

انتحار �قدم مخرج فیلم الساعا ت نفس البدا�ة التي قدمتها روا�ة لساعات وهي مشهد    

، وتعمل المؤشرات الزمن�ة عمل ترتیب الح��ة بإظهار �تا�ة وولف في نهر أوزو افرجین�

أ� - و�هذه التقن�ة  1923ا�ة سنة تعلى الشاشة ، ثم العودة إلى الوراء �� 1941سنة 

یوعز إلى أنه عبر فعل استرجاعي س�عود إلى الوراء �ي یبني مسب�ات  - العودة إلى الخلف

ذ� آلت إل�ه الشخص�ة، وهي استجا�ة ضرور�ة لفضول المشاهد الذ� هذا الدمار ال

لتي اسیتساءل منذ البدا�ة لماذا انتحرت؟ وتبرز من هنا ممیزات العارض التدمیر� األول 

تخلقها مثل هذه البدا�ات لد� المتلقي، وهي میزة التشو�� واإلدهاش التي  رسمها أرسطو 

حیث ینتظر المشاهد في اطار أسلوب العودة إلى  �أهم شرو� نجاح المحاكاة أو التمثیل،

سنة انطالق  1923الخلف أن تكون الح��ة سبب�ة أو �س�طة، یرتب فیها األحداث من سنة 

شيء ما أو وضع ما أد� إلى قرار االنتحار إال أنه یتفاجأ �ظهور زم�اني جدید وشخص�ة 

س أنجلس تظهر ف�ه بلو  1951جدیدة �عیدة عن فضاء فرجین�ا وولف ، هو فضاء سنة 

  .شخص�ة لور براون ر�ة البیت التي تؤد� دورها الممثلة االمر���ة جول�ان مور

بنیو�ورك، مع  �2001قتطع المشهد الساب� �فضاء زم�اني ثالث في الفیلم وهو فضاء     

فنشأ عامل اإلدهاش والمفاجأة لد� المشاهد . شخص�ة ثالثة هي �الر�سا فوجان الصحف�ة

الذ� یجد نفسه داخل ح��ة إی�سود�ة ال �ستط�ع أن �ستخرج منها المتوقع من العرضي، في 

ومن هنا ینشأ  االنتحار قد أوحى �ح��ة سبب�ة، الناتج ومن فعل  حین �انت البدا�ة من

و�قام مشروع المقارنة لد� المتلقي بین هذه الشخص�ات والفضاءات المختلفة، و�تساءل في 

أن تنجلي  ى�ل مرحلة عن طا�ع العالقة بینها، و�جد نفسه في حالة من الفضول التي یتمن

نتظار ولذة الر�� بین هذه امل التشو�� واال�االستمرار في المتا�عة فیخل� عنده ع

الفضاءات والمقارنة بین  بین هذه الشخص�ات الستخراج عوامل المشابهة أو االختالف او 

المعارضة فتتحق� بذلك ما �سم�ه بول ر��ور استخراج الضرور� أو المحتمل من المتتالي 
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 leو التواز� في المشاهدة فیبنى الفیلم على المتواز�ات أ )1( .اإلبیزود� غیر المتوقع

paralelisme  ،وٕاذ یتمظهر الفیلم �طر�قة العرض �التواز� بین المشاهد والشخص�ات ،

ینبني �ذلك النص األصلي المقت�س عنه على التواز� المقطعي المقدم عبر �طاقات معنونة 

ئ�ة �أسماء الشخص�ات، قد حاف� مخرج الفیلم على ذات األسلوب في تقد�م المادة الح�ا

لیؤسس هو بدوره لمظهر التشظي والتف�ك السرد� القائم على اسلوب ال�طاقات والتناوب 

  .المقطعي

أو  نفي الفیلم �ما في الروا�ة على عاملی الذ� یبني المحاكاة  وه�ذا �قوم مظهر التنافر

ومجموع  الموت �فعل تدمیر� یؤسس طا�ع المعاناةتبئیر موضوع   -  : عنصر�ن هما

  .المتعلقة �ه �الفشل في الكتا�ة والمرض ومظاهر اإلع�اء واالح�ا� النفسيالمواض�ع 

في والمشابهة على طا�ع التواز� عبر االبتداء من الناتج و ثم ترتیب الح��ة أو األحداث  - 

و�تأسس بذلك ه��ل ة، العرض المقطعي للشخص�ات یتبنى ح��ة إیبزود�ة تتا�ع�

   .المحاكاة القائم على الفعل وعلى ترتی�ه

ثم لمظاهر الترتیب  والفیلم  ف�ما �اتي إلى مظاهر هذا التبئیر في الروا�ة  وسنتطرق        

  .الحدثي القائمة على التمثیل االستعار� و�ن�ات المشابهة

  

  

  

  

  

                                                           
1
 86و 85یراجع بول ر��ور، الزمان والسرد ، الح��ة والسرد القصصي، ص  - 
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  :الكتا�ة والحلم والموت تبئیر-3

العشر�ن، ُعرف مفهوم التبئیر منذ أن تّم توظ�فه في الدراسات النقد�ة من بدا�ة القرن 

تحت مجموعة لفظ�ة تدور في فلكه، اعتبرت �مصطلحات مر�ز�ة في مجال تحلیل الخطاب 

وجهة النظر، الرؤ�ة السرد�ة، البؤرة السرد�ة، حصر المجال، المنظور : السرد� منها

ووضع قبله ألول مّرة في النقد األمر��ي  جیرار جینیت،الذ� هو مصطلح وضعه  )1(والتبئیر

 Robert" "رو�یرت بن وار�ن"و "Cleanth BROOKS" �لینت برو�سم مع 1943سنة 

Penn WAREN"  البؤرة السرد�ة"تحت ص�اغة" "Focus of narration)"2(  ومنه أخذ

والرؤ�ة " Perspective"ووازن بن�ه و�ین المنظور  )Focalisation ")3 "لف�  جینیت

"Vision" دون أن �عط�ه تعر�فا محّددا.  

والتبئیر المشت� منها معناه الحفر  )4(معنى البؤرة نجدها تعني الحفرةٕان �حثنا في و 

والحفر في المقام السرد� �عني االستمرار في �حث النقطة ذاتها مّدة طو�لة إلى أن تص�ح 

بؤرة سردّ�ة، وهذه النقطة هي الموضوع، فهو التواجد الوحید الذ� ُی�حث ف�ه أو �قع عل�ه 

لسردّ�ة، من هنا فإّن التبئیر خاصّ�ة لص�قة �المواض�ع لذلك الفعل من بین �ل العناصر ا

التبئیر « :قائال عبد القادر الفاسى الفهر� .د، من بینهم مثال "الموضعة"هناك من �سمیها 

Focalisation  ما �سم�ه ال�عض أو الموضعة�Topicalisation  ما �قول �عض آخر�

  .(5)»عملّ�ة صورّ�ة، یتم �مقتضاها نقل مقولة �بر� من م�ان داخلي إلى م�ان خارجي

أ�  ،هذا النقل �عني الكالم في ذات الموضوع من م�ان �عتبر مر�ز�ا إلى م�ان فرعي

جیرالد تناوله من جهات مختلفة ومن منظور آلخر، وفي مجال ر�طه �المنظور �قول 

                                                           
، 1997، المر�ز الثقافي العر�ي، بیروت، 3، �التبئیر-السرد - الزمن -تحلیل الخطاب الّروائي سعید �قطین: یراجع-1

 .284ص
 198، صخطاب الح�ا�ةجیرار جینیت، : یراجع -2
  .201، صن.م –3
 .20ص ،1974، دار المشرق، بیروت، �17 منجد الطالب، ،فؤاد أفرام ال�ستاني –4
  .114، ص2003دار تو�قال للنشر، دار الب�ضاء،  ،"الّلسان�ات والّلغة العر��ة عبد القادر الفاسي الفهر�، –5



  رؤ� تفكيك احلبكة                                         الثالث الفصل

  

169 
 

والوضع  ،ئیر هو المنظور الذ� من خالله تعرض الوقائع والمواقف المسرودةالتب« :برانس

التصّور� واإلدراكي الذ� یتم وفقا له التعبیر عنها، والتبئیر قد ��ون ثابتا حینما �ستخدم 

منظورا واحدا، أو متغیرا حینما تستخدم عّدة منظورات �التوالي لعرض وقائع ومواقف 

تعرض الحوادث والوقائع نفسها غیر مرة ولكن في �ل وقت من مختلفة، أو متعّددا حینما 

  .(1)»منظور مختلف

قائال إّنها الصوت الذ� " للبؤرة السرد�ة" في نفس العمل تعر�فا  جیرالد برانسو�عرض 

، وقد ��ون ذلك صوت السارد، �ما �م�ن أن ��ون صوت (2)یتح�م في الوقائع المعروضة

  .السرد الّشخص�ات التي قد تتولى وظ�فة

هي وقوف فرجین�ا وولف في مواجهة الموت وقرارها  روا�ة الساعات و�ؤرة السرد في

ت فیها تف�ر �الموت أالخلف إلى المرحلة التي بداالنتحار في آخر االمر و�عود السارد إلى 

في مرحلة �تا�ة روا�ة  جود من على طاولة الكتا�ةو جدو� الو  �موضوع و�الح�اة �انشغال

  .1923السیدة دولووا� سنة 

هذا الموقف یتكّرر التذ�یر �ه على طول الّروا�ة في مواقع متفرقة، إّال أّنه ل�س تصّورا 

أو قیدا إدراك�ا یتح�م في المادة المعروضة، ألّن المقاطع التي یرد فیها مت�اعدة �المقارنة 

قطع وآخر وعددها وعندما تتدّخل هذه المقاطع مع حجم الموضوعات الكثیرة المتخللة بین م

في السرد، ل�س �اعت�ارها منظمة للعرض، ولكن، �جمل اعتراض�ة وتذ�یر�ة �موقف أساس 

ففي طر�� فرجین�ا نحو النهر  ، الجزئ�ةمن الموضوعات  ��اد �محوه هذا العدد الهائل

قبیل الوصف ولكن من �عرض السارد مجموع االش�اء الحاضرة في فضاء الطر�� ل�س من 

هم ممارسات النوع الذ� تنتمي أل�ه �تا�ة فرجین�ا أ المالحظة االدراك�ة التي هي من  قبیل

ب الذ� یتبناه �انینجهام في روا�ة الساعات حیث و وولف وهي �تا�ة ت�ار الوعي وهو األسل

  :ل الساردو �ق

                                                           
  .87، صالمصطلح السرد� جیرالد برانس، – 1
  .89، صن.م – 2
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، بدات حرب 1941العام  سرتد� معطفا ثق�ال �حمیها من الطقمن  البیت ت تسرع"

وأخر� إلى فن�سا، سارت تقصد ناح�ة النهر، متاكدة مما  ،تر�ت ورقة إلى لیناردو ،أخر� 

شتات الغنم، السطوع بلون  ،ستفعله لكنها حتي اآلن محیرة ن منظر التالل، الكن�سة

تتوقف، ترقب الغنم  ،خفیف مع لمحة شاح�ة من الكبر�ت، ت�م الماش�ة تحت سماء داكنة

ن رغم السماء ثم تواصل المسیر، تدمدم االصوات من خلفها، قاذفات القنابل تئز �السماءو 

رجل نش�� برأس ) اسمه جون (ذلك ت�حث عن الطائرات وال تراها تمشي عمال احد المزارع 

ینظف المصرف الجار� �حوض الصفصاف، رفع إل�ه صغیر، یرتد� قم�صا بلون ال�طاطس

و�ینما تجاوزته في طر�قها إلى النهر فكرت �م هو .اء البني�صره ثم خفضه ثان�ة إلى الم

ل�ست �ات�ة على .هي بنفسها فشلت .�م هو محظو� ان ینظف مصرف الصفصاف ،ناجح

�قع من السماء تلمع في برك صغیرة .حقا؛ بل مجرد غر��ة االطوار موهو�ة اإلطالق؛

والىن عادت .تلقد فشل.�غطس حذاؤها خف�فا �أرض لینة.تخلفت عن مطر ال�ارحة

   )1( ....."االصوات تغمغم مبهمة خلف مستى رؤ�تها

نالح� من خالل المقطع تعدد المواض�ع الجزئ�ة التي تولیها فرجین�ا االهتمام وهي 

موضوع : ذا عددناها نجدإ تتجه نحو النهر و�ذ�رها السارد وتتحول عنها إلى غیرها، و 

اء، أصوات الكن�سة، شتات الغنم، سطوع السممنظر التالل، االنتحار وخروجها نحوه، 

وات التي تدمدم خلفها أو الجنون، نجاح المزارع جون ف�ما �فعله، القنابل أو الحرب، األص

  .إلخ....فشلها في الكتا�ة، وطأ حذائها الخفیف

هذه المواض�ع الجزئ�ة التي تظهر في المقطع �بؤرة اهتمام فرجین�ا، هي أ�ضا سمة 

ولف و�ؤسلب ما��ل �نینغام و ها �تاب ت�ار الوعي الذین تنتمي إلیهم فرجین�ا أسلو��ة یتسم ب

 ألش�اء �عم� و�رمز�ة  معبر� أسلو�هم في هذه الروا�ة من قبیل التناص، وهم ینظرون إلى ا

فالروا�ات التي تستخدم " جودو و�أهم�ة �ل شيء في الم ش�اء المح�طة بهعن وعیهم �األن

الشخص�ة أو  تكن�ك ت�ار الوعي هي الروا�ات التي �حتو� مضمونها الجوهر� على وعي
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و�دل الوعي على ....ر یخدمنا بوصفه شاشة تعرض علیها المادةو أكثر أ� أن الوعي المص

من منطقة ما قبل الوعي وتمر �مستو�ات الذهن، وتصعد  أمنطقة االنت�اه الذهني  التي تبد

مستو� التف�یر الذهني واالتصال  وأعلى مستو� في الذهن فتشمله وهحتى تصل إلى 

�اآلخر�ن، وهذه المنطقة األخیرة هي المنطقة التي تهتم بها �ل القصص الس��ولوج�ة 

أنه یهتم �مستو�ات  تقر��ا، و�ختلف قصص ت�ار الوعي، عن �ل القصص الس��ولوجي في

   )1(."التعبیر الذهني  وهي تلك المستو�ات التي تقع على هامش االنت�اه

هو �ونها ماد�ة وجزئ�ة إن أهم ما تتمیز �ه هذه المواض�ع من خالل القول الساب� 

وفي هذا األسلوب م�س�ان للكاتب الذ� ��تب �ه،  .وغیر مهمة أو على هامش االنت�اه

التي تحتفل �األش�اء ومحفال للف�ر  غةلالكتا�ة تتحول إلى محفل لالم�سب األول هو ان 

 ةالذ� له رأ� في �ل ما تقع عل�ه العین، فتتحول الكتا�ة بذلك إلى ممارسة جمال�ة ف�ر�

اصه فیورد مجموعة من المقاطع الماخوذة نب و�تو معرف�ة، لذلك �حاكي �انینجهام هذا االسل

من قبیل تناص  وولف و�وردها في روا�ة الساعاتمن روا�ة السیدة دولوا� لفرجین�ا 

ى اعت�ار ذلك ممارسة �الغ�ة النها إل رو�رت همفر� بل یذهب  .و��تا�ة �ارزة االستشهاد

�فید   ت�ار الوعي في الحق�قة مصطلح : "ر عن الممارسة المجاز�ة للعقل، حیث �قولتعبّ 

التعبیر أكثر ما ��ون فائدة علماء النفس، وقد ابتدعه ول�م ج�مس، ومن الواضح أن هذا 

عندما �طب� على العمل�ات الذهن�ة وذلك ألنه بوصفه مصطلحا �الغ�ا �ص�ح مجاز�ا من 

وجهین أ� أن �لمة وعي مثلها مثل �لمة ت�ار �لمة مجاز�ة ومن ثم فإنها �اختها تتسم 

 ، ومصطلح ت�ار الوعي سأستخدمه بوصفه رمزا أدب�ا�قدر قلیل من الدقة واالستقرار

         )2(..."�ستخدم للداللة على منهج في تقد�م الجوانب الذهن�ة للشخص�ة في القصص

و�عتبر الحفر في الجوانب الذهن�ة لللشخص�ة من أسالیب التبئیر أ�ضا و�اب من ابواب 

یر م�انات اللغة الالنهائ�ة في القول والتعب�ك السرد� الذ� تتمظهر من خالله إالتف�
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لسان  السارد وجهات نظر متعددة لموضوع الموت ومرارة الح�اة علىال�الغي حیث �عرض 

  . مختلف الشخص�ات

ة في ودسر مظم المادة الوولف بؤرة السرد الوحیدة التي تنوال �عتبر موقف انتحار فرجن�ا 

 و�ات�اعها أ�ضا وهي الحلم  اوٕانما هناك بؤرة اخر� تصاغ على منواله ،الروا�ة و�ذلك الفیلم

 هفرجین�ا وولف في صب�حة ذلك الیوم الذ� �صوره السارد وهو حلم مف�ك تر� ف�الذ� راود 

ن ما في الفیلم فإلحلم في الروا�ة أنفسها في حد�قة من الورود والزهور، وترد تفاصیل هذا ا

��ثیر من المواقف الواردة في الروا�ة و التي تعتبر یختار عدم إدراجه مع أنه إحتف�  المخرج

منها مثال �اقات ، 1923في ص�اح من یونیو عام أو الحلم الذ� راود فرجین�ا تبئیرا للرؤ�ا 

ا�ة وفضاءات الفیلم، ومنها أ�ضا الوررد والزهور المنتشرة في أنحاء �ثیرة من فضاءات الرو 

والتي یؤسلبها  ول جملة خطتها فرجین�ا وولف في روا�ة السیدة دولووا� المستوحاة من حلمهاأ

وقد وردت في االصل أ� في روا�ة السیدة داالوا�  ختلفة في الروا�ة و�حفر فیها �طرق م

ذلك ان لوسي حددت لها   .بنفسا شتر� الزهورها ستنإ وا�داال  السیدة قالت":  �ما یلي

أعمالها، األبواب ستخلع عن مفاصلها، عمال رامبیلمایر قادمون، وجال في خاطر �الر�سا 

داالوا� أن هذا، من ثم ص�اح ال مثیل له، ص�اح رائ� �أنه قد انبث� ألطفال یلعبون على 

      )1(." شاطئ ال�حر

تتكرر  ،تهایالتي بدات بها فرجین�ا روازهار ن جملة اقتناء األإأما في روا�ة الساعات ف      

األول فصل الحیث ترد في بدا�ة  ،في بدا�ة �ل فصل یتعل� ��ل شخص�ة ة�طرق مختلف

تتظاهر �الر�سا . ن تبتاع األزهار من هناك أعلیها : "المعنون مسز دالوا� �ما یلي 
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د �العودة تترك سالي تنظف الحمام وتسرع �الخروج تع) رغم حبها لمهام �هذه(�السخ� 

                      1".ةخالل نصف ساع

السارد �الجملة على  یبدأ رجین�ا والمعنون مسز وولففالثاني الخاص � وفي الفصل

 سطر تخطهها جزء من حلم فرجین�ا ذاك الص�اح و�نهي بها الفصل على أنها أول أن

وتناولت ) ماذا(قالت مسز دالوا� شیئا " :في الروا�ة حیث �قول في بدا�ة الفصل

ا�ة تست�ق� فرجین�ا طر�قة أخر� للبد .1923. �ضاح�ة في لندن. األزهار بنفسها

�التأكید، مع �الر�سا الذاه�ة إلى مهمة في یوم من یونیو، بدال من الجند السائر�ن 

لكن هل هذه بدا�ة صح�حة؟ متواضعة قل�ال؟ ترقد . لوضع إكلیل في هوایتهول

یجرفها النوم من جدید �سرعة حتى ال تعي مطلقا أنها غّطت فرجین�ا هادئة �فراشها، 

یبدو فجأة أنها لم تكن في فراشها بل في حد�قة مخضوضرة ، أخضر وراء . في نوم

لحد�قة مألوفة فورا �مقعد سر� ، تقتضي بداهة ما تفعله  رؤ�ة أفالطون�ة - أخضر

المضلع �شيء حي  الحدائ� بینما �غلب النعاس المرأة العجوز �الشال على المقعد

عتی�، ال طیب أو غیر طیب، متهلهل في د�مومة ترت�� �العالم األخضر للمزارع 

و تتحرك فرجین�ا في الحد�قة أن تسیر تحدیدا تطف. والمروج والغا�ات والحدائ�

تبین لها الحد�قة عن ضفاف الزنب� والفون�ا، �ممرات . �ر�شة إدراك غیر مجسدة

عذراء حتى منها الطقس على حرف بر�ة محص�ة ورد لون الكر�مة، تنتصب صخرة 

تتحرك فرجین�ا في الحد�قة �الم�رهة في وسادة هواء تفهم أن . صاف�ة وعرائس ماء

 الجذر .عاعالم سفلي أكثر منها روعا وفز  حد�قة أخر� تقع ما وراء الحد�قة حد�قة

. ، ال شيء أ�س� �الجمالفكرة حق�ق�ة لحد�قة .الذ� تطلع  منه المروج واألشجار

شیئا من العشب، فتاة صغیرة استطاعت رؤ�ة الناس اآلن ، صیني ینحني لیلق� 

  .أماما هناك، في دائرة أرض محروثة حدیثا ، تغني امرأة ترتقب،
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نور رماد� �مأل الحجرة . هوجارت تتن�ه فرجین�ا ثان�ة هنا في حجرة نومها في منزل

فضة . خفیف بدرجة معدن�ة، ترقد وح�اة سائلة ب�ضاء رماد�ة فوق مفرش سر�رها

ماذا �عني ذلك؟  - �حوائ� خضراء تحلم �حد�قة وهي تحلم �سطر في �تابها الجدید

أو شيء تفعله �حد�قة؟ هل �ان شيء �غني؟ السطر . أزهار؛ شيء تفعله �أزهار

فتعرف أنها تستط�ع . لك حقا فال تزال تحس �مونه من خلفهاضاع، وال یهم ذ

  ) 1(."النهوض والكتا�ة

ته فرجین�ا في ص�اح شروعها ��تا�ة رأالحلم الذ�   تمثل المقطوعة السا�قة       

روا�ة السیدة دالوا�، تر� نفسها في حد�قة مخضوضرة بها أزهار یرت�� هذا الحلم 

�موضوعین أساسیین في الروا�ة یتم تبئیرهما من خالل هذا الحلم وهما موضوع الموت 

�ة حیث الكتاالذ� یرمز له الكاتب في الحلم �الحد�قة السفل�ة األكثر روعا، ثم موضوع 

�شیر إلى أن فرجین�ا مهووسة �الكتا�ة إلى درجة انها تف�ر �مادة روایتها في الحلم 

تحلم �حد�قة وهي تحلم .... فكرة حق�ق�ة لحد�قة،: حیث یورد في نص الحلم الساب�

أو شيء . ماذا �عني ذلك؟ أزهار؛ شيء تفعله �أزهار - �سطر في �تابها الجدید

                                     ..... ني؟ السطر ضاعتفعله �حد�قة؟ هل �ان شيء �غ

قالت م�سز دالوا� أنها "ومن الحلم الساب� تستوحي أول جملة في الروا�ة      

وفي نها�ة فصل مسز وولف ترد الجملة دون تغییر عن أصلها .." ستشتر� األزهار

 وولف تشرعالتي أول مقتطف من روا�ة السیدة دالوا� ألنها في معرض اعت�ارها 

 :قائلة التي رأتها في الحلم، اءا وقد قررت البدا�ة �االزهار من مجمل االش���تابته
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قالت مسز دالوا� إنها ستبتاع االزهار . تلق� قلمها. �یف تبدأ وماذا تكتب"

   )1(."بنفسها

  :زهار متظافرة في ثالث تبئیرات هيالفصل الثالث ترد جملة اقتناء األوفي 

 تبئیر الجملة �ما �تبت على لسان السیدة براون وهي تقرأ  - 

وتبئیر الحلم �اعت�ار هذه الجملة في مخ�ال روا�ة الساعات �تبت نتیجة الحلم  - 

 الذ� راود وولف

 وتبئیر فعل الموت أو انتحار فرجین�ا وولف الذ� ورد في برولوج الروا�ة  - 

قالت مسز " :مسز براون �ما یليوتجتمع هذه التبئیرات الثالث في بدا�ة فصل      

البد . أما لوسي فهل �ان عملها مقطوعا لها. دالوا� إنها ستبتاع االزهار بنفسها

فكرت عندئذ �الر�سا . من نزع األبواب عن مفصالتها، فرجال رامبلمایر قادمون 

  .دالوا� أن �ا له من ص�اح طازج �أنه مطبوع ألطفال على الشاطئ

تحاول لورا أن تخسر نفسها، ال ل�س �الض�� فهي .  1949لوس أنجلس في 

بوجهه مقلو�ا على  تضع الكتاب. أن تحتف� لنفسها �مدخل إلى عالم موازتحاول 

في حجرة نومها �الفعل تحس أنها مس�ونة ��ثافة أكثر ، �فعال�ة أكبر ألن . صدرها

 تحدق لورا في المن�ه عبر. أزهارا شخصا یدعى مسز دالوا� في طر�قها لتبتاع

لماذا اشترت المن�ه، هذا الشيء الشن�ع بوجهه . الوقت �عد السا�عة. الحامل اللیلي

�یف ظنت أنه رقی�؟ لم ��ن  - األخضر المر�ع في ناووس أسود مار�ة �اكیلیت

من بین الص�احات  ضرور�ا أن تسمح لنفسها �القراءة ال هذا الص�اح

   )2(..."�انت ال تزال مس�ونة جزئ�ا �حلمها آل�ة نا�ضة من مسافة �عیدة......�لها
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ع مشا�ه لحالة فرجین�ا وهي تست�ق� وض يتبدو لورا براون في المقطوعة السا�قة ف    

اما لورا فمأخوذة �عالم القراءة مس�ونة بهوس الكتا�ة  فهذهمن نومها على وقع حلم 

و�ل ما عداه ال ق�مة له في نظرها، و�عبر السارد عن عالم لورا �انه مواز لعالم 

فرجین�ا و�التالي فالقراءة موازاة للكتا�ة لذلك �م�ن اعت�ار هذه المقطوعة السرد�ة تبئیرا 

                                                          .    آخر لمقطوعة حلم فرجین�االتي أوردناها سا�قا

    :التر�یز البؤر� على القلم والقدم ونها�ة سیرة �الغة -4

ع و عندما نتكلم عن التبئیر في السینما فإن األمر ال یتعل� فق� �الحفر في الموض

نما یتعل� الألمر بتر�یز الرؤ�ا على الصورة ��ل م�وناتها التقنی�ة من شخص �ات السرد� وٕا

نواع الكامیرات ودرجات الضوء ودرجات وأ وا�ا التصو�رد��ور ومح�� طب�عي مع ض�� ز 

 مجالطلح سین�مائي �شمل ذلك وهو عم� الصمالت�عید، و�م�ن اختصار ذلك في و التقر�ب 

la profandeure de champ de vision أو عم� مجال الرؤ�ا.  

�قصد �ه مد� الوضوح المقبول أمام وخلف و  ،تقن�اتهاو یرت�� مجال الرؤ�ا �العدسة 

رة و الذ� نحصل عل�ه في الصعلى األش�اء واألجسام في الصورة، و مستو� التر�یز البؤر� 

  :منها �عتمد عم� المجال على عدة عوامل مختلفةو النهائ�ة على الشاشة، 

  .رهال�عد البؤر� للعدسة وفتحة العدسة، والمسافة بین العدسة والجسم المراد تصو�" 

  :الواضحة عندمامجال الرؤ�ا  عم�  و�زداد

  تصغر فتحة العدسة و��قى ال�عد البؤر� �ما هو و�عد الجسم �ما هو  -  أ

تبتعد آلة التصو�ر هن الجسم مع عدم تغییر ال�عد البؤر� وعدم تغییر          -  ب

 الفتحة

 �قل ال�عد البؤر� للعدسة مع ث�ات الفتحة و�عد الجسم �ما هو  -  ت
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قاعدة عامة هي أنه �لما صغرت فتحة العدسة �لما زاد عم� مجال الرؤ�ة  وهناك    

تمد �عحیث   )1(.�لما قّل عم� مجال الوضوحالواضحة، و�الع�س �لما زادت فتحة العدسة 

 أو البؤر�ة والمسافة بینها و�ین االجسام المصورةوالمبئرة عم� المجال على فتحة السجاف 

ومن البؤر�ة سنز�د من عم� المجال ومن مساحة الوضوح فإذا انقصنا من فتحة السجاف 

جسام �عض األ إلى التر�یز على ذلك یؤد�سالتقن�ة  ناع�سٕاذا ما لتتحق� الرؤ�ة الواسعة، و 

عن غیرها وه�ذا و�اللعب على الوضوح، �م�ن إعطاء األهم�ة ل�عض العناصر عن �عضها 

اآلخر فیتحق� عامل التبئیر الذ� یتحول إلى عامل رمز� في الداللة التي یوحي إلیها عامل 

وفر للمصور و�ت" )2(.فیها الوضوح والنقاء يال�عد وحصر األجسام في الصورة  �عاملو القرب 

عم� مجال الوضوح إذا ما توفرت لد�ه إضاءة أقو�، ومن لمرونة في تحدید مز�د من ا

الواضحة في المم�ن أن تستجد مشاكل إذا �ان المخرج یر�د أقصى عم� لمجال الرؤ�ة 

  )3(."مواقف ال تتوفر فیها إال إضاءة قلیلة

  )4(،عم� مجال الرؤ�ة من أهم مصادر التر�یز الداللي في الفیلم أن دولوزو�ر�         

مدخال لتحقی� أهداف درام�ة وجمال�ة ال س�ما إذا استخدمت فتحة واسعة  مارنرواعتبرها 

للعدسة وقلل من عم� المجال، حیث �م�ن للمخرج بذلك عزل الممثل عن �اقي المنظر، 

 )5(أو القر��ة،ولهذا الوضع تأثیره المرئي الممتاز في حالة استخدام اللقطة المتوسطة 

أو تر�یز ال�عد البؤر� أو ما �سمى أ�ضا الوضوح  یرستنتج من ذلك أن أهم تقن�ات التبئون

  .البؤر� هي اإلضاءة والعدسات وأنواع القطات

عمل الهالة تاإلضاءة من العناصر التي تجذب االنت�اه في الصورة حیث تعتبر     

على تقر�ب او ت�عید الموضوع أو الشخص�ة    contraste يالضوئ�ة أو الت�این الضوئ

                                                           
 148یراجع تیرنس جون مارنر، اإلخراج السینمائي، ص  -  1

2-voir, la profondeur de champ au cinema , sur le site : devenir-realisateur .com /notions-
essentielles/laprofondeur-de-champ-au-cinemala-/ ,publié le 31 mai 2013.(     

  148تیرنس جون مارنر، اإلخراج السینمائي، ص  -3
 134یراجع جیل دولوز، الصورة الحر�ة، ص -  4
 151یراجع تیرنس جون مارنر، اإلخراج السینمائي، ص  -  5
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وتعرف مار� تیر�ز جورنو الت�این ، علیها دالل�ا أو تبئیرها ، أو إعطاؤها ق�مةالمراد التر�یز 

كثر واألالضوئي �أنه تضاد الكثافة الضوئ�ة الناتجة عن تقابل المناط� األكثر إضاءة 

لذلك �عتبر تقن�ة جمال�ة یراد منها التر�یز الداللي وتكث�فه  )1(.غماقة في صورة ضوئ�ة ما

  . في الصورة 

هو الضوء األساسي وهو مصدر قو� : نوعین، األولف اإلضاءة الجمال�ة إلى صنتو      

  .ورئ�سي للنور الساق� على جسم عند التصو�ر

هو الضوء التكمیلي و�وضع قرب الكامیرا على الجانب المقابل للضوء األساسي : الثاني

   )2(.لتحقی� الظالل التي �ضعها الضوء األساسي في تغییر عامل االنحسار

  :التال�ة �الصورونمثل لذلك 

  

  )عن الضوء التكمیلي  1ض صورةال (                

                                                           
 24مار� تیر�ز جورنو، المعجم الینمائي ص  1
 85و 84عقیل مهد� یوسف، جاذب�ة الصورة السینمائ�ة، ص -  2
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                                2الصورة ض                                           
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  3الصورة ض                         

  

وهو مسل� على القلم ة ال�مین ن الضوء التكمیلي آت من جهأ 1ضالصورة  نالح� في 

 3وض 2أمّا الصورتین ض .فعل الكتا�ة الهدف من ذلك تبئیرو صا�ع الممس�ة �ه واأل

فالضوء مسل� على الرسالة التي �تبتها فرجین�ا لتود�ع زوجها قبل االنتحار من جهة 

�ر� روالن �ارت أن اإلضاءة عندما تكون من جهة ال�مین  فإن الجسم  المضاء و  ال�سار،

والتقالید و�تسم �سمة معرفة الفعل أّما إذا �انت اإلضاءة من  األصول�الماضي و   ةفي عالق

وهاتان السمتان تظهران فعال في الصور   )1(.ال�سار فإن الموضوع المضاء یتسم �المستقبل�ة

فترمزان  3وض 2ض أماّ  ،وأصولها الكتا�ة المبئرة للقلم ترمز لتقالید 1السا�قة فالصورة ض

للق�مة المستقبل�ة التي ستتخذها هذه الرسالة التي ستنشر في یوم�ات فرجین�ا وولف �آخر 

�ما انها قد ر�طت الكتا�ة . ها التي وضعت لها االنتحار خاتمةماكتبت و�نها�ة لسیرت

ت �الح�اة والموت ور�طته �فعل الكینونة �ن ف��ون، لذلك خطت نهایتها بیدها و�قلمها �تب

    . نها�ة سیرتها

وقد اختار ما��ل �انینجهام هذه البدا�ة المأساو�ة لروایته �ما أسلب المخرج ست�فن      

ال تكون �اف�ة في السینما لخل� المأساو�ة من الناتج البدا�ة  دالدر� ذات البدا�ة لفیلمه، لكن

تأثیر درامي و جمالي ما لم تساهم اللقطة السینمائ�ة ��افة أنواعها قر��ة أم قر��ة متوسطة 

 travllingأو مبتعدة  travlling inأم لقطة عامة أو لقطة قر��ة جدا، أو لق� مقتر�ة جدا  

out تفضي على الصورة  ، في تأكید مصداق�ة ذلك التأثیر أو خصوص�ة اللقطة التي

وٕاذا ما تمعننا في فیلم الساعات فإننا  )2(.خصوص�ة التعبیر وف� أسلوب المصور وثقافته

نجد أكثر من ثمانین �المائة من اللقطات المش�لة لمونتاج الفیلم هي لقطات مقر�ة هدفها 

نح رمز�ة التزو�م على األش�اء في تواجدها المستقل عن الم�ان المح�� بها، وهذه الوسیلة تم

                                                           
1
 student.ibda3.orgt30 3-topic: على الموقع 2011فیفري  25: عند روالن بارت، مقال منشور بتاریخیراجع، بالغة الصورة - 
  
2
 182یراجع، جمالیات اإلخراج السینمائي، ص  - 
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نتحار أو الموت عم�قة لألش�اء بهدف التر�یز على مواض�ع سرد�ة معینة �موضوح اال

�حتم�ة �شر�ة و�ذلك موضوع الكتا�ة وتحدیدا المیتاروائي أو �تا�ة روا�ة السید داالوا� 

داخل روا�ة الساعات، ومن �الغة التصو�ر تر�یز الكامیرا على األفعال مع حر�تها ب��ء 

یجزء المخرج ست�فن دالدر� موقف دخول فرجین�ا  وولف في النهر إلى لقطات ، حیث شدید

االرتحال لقطة أو  travlling in: ال ةمقر�ة ومقر�ة جدا وتعبر هذه االخیرة أو لقط

 عن درام�ة الموقف حیث تنقل المشاهد إلى داخل المشهد - ا ترجمناها حرف�امإذ-  الداخلي

التي تدخل إلى النهر بتثاقل �ع�س  على القدم �التر�یز�حتّدعامل التشو�� لد�ه، و�تم ذلك ف

الذ� �عتبر تنفیذ فعل االنتحار  وعزمها على التقدم فيفرجین�ا وولف ث�اتدرام�ة الموقف و 

وهو قرار �قول ف�ه ما��ل �انینجهام �اتب روا�ة الساعات  ،شخص�النس�ة أل�  اقرارا خطیر 

إن انتحارها ل�س نتیجة لهوسها إنما هو :  "فرجین�ا وولف وأنا وأمي" :المعنون ب هفي مقال

وهو ما تدلي �ه في یوم�اتها وما تورده في  .الواع�ةالعقالن�ة عمال الشجاعة أ عمل من 

عز�ز� أحس أنني سأجن ثان�ة أحسس أننا لن « :التي تر�تها لزوجها لیونارد قائلة ةالرسال

المز�د من هذه األوقات العصی�ة، فلن اشفى هذه المرة، بدات اسمع نحتمل م�ابدة 

و�تزامن   )1(».....فضل ما افعلهأ فعل ما یبدو انهألذلك س. أصواتا، وال استط�ع التر�یز

سرد هذه الرسالة �صوت الممثلة ن��ول �یدمان في الفیلم  مع فعل الدخول في النهر من 

تضعه في جیبها لیثقل وزنها وتغوص خال ل التر�یز البؤر� الحاد على القدم والحجر الذ� 

  : عم�قا في النهر و�ظهر ذلك في الصور اآلت�ة

                                                           
 7روا�ة الساعات، ص -  1
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تیرنس جون حسب  الخاص�ة الرئ�س�ة للقطة القر��ةو�عتبر التر�یز البؤر� الحاد       

حیث تنقل المتفرجین لتقر�هم من الشخص او الشيء المطلوب التر�یز عل�ه مع  مارنر

جل ن أاست�عاد البیئة المح�طة �ه خارج حدود الصورة، و�م�ن استخدام هذا العزل المرئي م

لشخص�ة ونوا�اها  الدرامي ومن أجل الكشف عن تكو�ن ا تصعیدالالتأكید وذلك �

      )1(.ومواقفها
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  الح��ة والتمث�الت االستعار�ة :الثانيالم�حث ا                       

  :االستعارة في السرد/الح��ة-1

  �ةالح� ، فالسارد وهو �صوغ الزمن في السرد مثل أو عل�ا الح��ة بن�ة وظ�ف�ة �بر� 

 الفارق ال�ارز بینهما أنه ،بذلك عالما خ�ال�ا استعار�اف�ق�م از�ا للعالم الحق�قي و یخل� عالما م

ة حیث غة السرد�من أوجه ال�الوتعد الح��ة  .ح��ة مختلفة �غیر موقع الوظائف فیها �ضع

االستعارة الح�ة هي صلة ِاسناد :  في ذلك �قول حیثح�ة  استعارة �عتبرها بول ر��ور

  )1(في تنظ�م األحداث  جدیدة وفي السرد هي ح��ة مختلقة أ� انسجام جدید

ونستنتج من ذلك أنه �ماثل بین االستعارة والح��ة وٕاذا قبلنا هذا الطرح فعلینا أن نطرح 

سؤاال هو ما وجه هذه االستعارة ؟ إذا نظرنا إلى أطراف الح��ة �صورة جدیدة مقابلة لصورة 

و�ة لها قد تبتعد الح�ا�ة في المتن الح�ائي فإننا نحصل على صورة قارة للح�ا�ة وصورة ملت

قدر ما �م�ن عن الخ�� االساسي لها �ما یتمثل لنا مجموع الح��ات التقلید�ة منذ أرسطو 

  .إلى الیوم

إن واقع الح�ا�ة في الروا�ة أو في الفیلم هو واقع مشا�ه للواقع الفعلي الذ� انبث� منه 

على االختالف هو عماد وهو في ذات الوقت  واقع مخالف تماما له وٕاذا �ان التشب�ه القائم 

االستعارة �ما أسس لها الجرجاني في ال�الغة العر��ة فإنها تحمل نفس الداللة لد� بول 

ر��ور على اعت�ار أن الح��ة هي المر��  في اختالف الح�ا�ة المسرودة روائ�ا أو فیلم�ا 

ختلفة من عن الح�ا�ة الواقع�ة، إن الح��ة صلة إسناد جدیدة للواقع واقع مرو� �طر�قة م

أحداث مف��ة إنه تعبیر عن تشا�ك و  وجهات نظر متعددة و�جمل وأقوال شخص�ات م�عثرة

أ� - الح�اة �انقساماتها وتعقیداتها ول�س السرد إال صورة ح�ة لهذا التشا�ك لهذه الح�اة فهو 

وه�ذا تتخذ الح��ة أهم سمات التف���ة  ینقل الح�اة من واقعها إلى واقع الكتا�ة، - السرد

   .النأ� عن الواقع واالقتراب منه في نفس الوقت -  :هيو 
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 التف��ك المستمد من تف�ك الح�اة وانقسامها  - 

 الذ� �م�ن ان نعتبره مرادفا للغرا�ة واالنز�اح ثم االختالف  - 

  �موضوع الذ� یتالزم معه مفهوم األثر ثم واقع الكتا�ة - 

�طا وهنا تتحق� تف��ه مترا و�ل ذلك ینتظم في نظام الح�ك السرد� الذ� یبدو مع

ال�الغة التف����ة التي تجتمع فیها م�اد� الفوضى داخل النظام أ� فوضى الواقع داخل 

  .نظام الح��ة

هو المقوم  الحدث لقد تساءل تودوروف عن مقومات الح��ة في الروا�ة وأجاب �أن  

األساس لها وتساءل إذ ذاك �یف نقرر أن عمال ما أو حدثا ما �ش�ل أو ال �ش�ل جزءا من 

   .الح��ة؟

، وحین �حدث شيء ما فإن حداث وحدات م�ونة للقصة وهي �ل شيء �حدثألا

الوضع عادة ما یتغیر، لذلك ف�ل حدث هو تغییر من حالة إلى أخر�، و�م�ن عند تعیین 

النص القصصي في هذه الحالة إلى   متناه من الحاالت وال �حتاجلى عدد الالحدث تجز�ئه إ

جملة تقول حرف�ا أن هناك حدثا دینام�ا، فتتا�ع الحاالت �م�ن أن یدل على تتا�ع االحداث، 

قسم إلى سلسلة من األحداث المصغرة والحاالت، �ما �م�ن ن�ما �م�ن لحدث مفرد أن ی

والمفروض أن ��ون للحدث أهم�ة ) 1(.عنوان حدث مفردتصنیف عدد من االحداث تحت 

خاصة حتى یندمج في الح��ة لكن هذه األهم�ة ل�ست راجعة إلى مادة الح�ي بل هي 

عددا محدودا من األعمال و�ل هذه األعمال هي  ،)2( ترا�ط�ة خالصة حیث تصف التفاصیل

على مستو� واحد �النس�ة إلى شخص�ات الروا�ة، أما إذا ظهر فیها ت�این ف��ون ذلك 

فق� تندمج ف�ما ندعوه الح��ة �حسب أهمیتها في ح�اة الشخص�ات، إن �ضعة أعمال 

                                                           
دار الثقافة للنشر  1لحسن أحمامة، � : التخییل القصصي، الشعر�ة المعاصرة، ترجمة: یراجع شلومیت �نعان  -1

    31، ص 1995والتوز�ع، الدار الب�ضاء، 
الذ� تتقدم �ه  عوضنا بلفظة تفاصیل لفظة الرسائل الواردة في النص األصلي ألن الرسائل هي الم�ون البنائي السرد� -2

التفاصیل في الروا�ة التي �حللها تودوروف وهي روا�ة العالقات الخطرة فتفاصیل الحدث تقدم عبر الرسائل المت�ادلة بین 

 . الشخص�ات



  رؤ� تفكيك احلبكة                                         الثالث الفصل

  

186 
 

ل�ست الح��ة إذا ول�ست �الضرورة تلك األعمال التي تبدو هامة �النس�ة إلى الشخص�ات ف

مقولة سا�قة على العالم الممثل وال تلمحها الشخص�ات التي تدرك �تلة من أحداث الح�اة 

و�المقابل یدرك القار�ء الح��ة ألنه �علم أن �عض األحداث المعروضة هامة لفهمها على 

حین أن ل�س لل�عض اآلخر سو� وظائف ثانو�ة �النس�ة للح�ا�ة وأنها تستخدم لتحدید 

   )1(.مح الشخص�ة أو ذلك الموقفمال

للح��ة إال داخل إدراكنا للعالم الممثل وٕاذا توصلت إحد� الشخص�ات إلى  وجود فال

 المتلقيإدراك الح��ة في لحظة من زمن العمل فذلك ألنها تتماهى في تلك اللحظة مع 

الح��ة  فیتحدد إذن مفهوم.وتراقب الح�ا�ة من خارجها ال �مشارك فیها بل �شاهد علیها

الح�اة ال ح��ة فیها وعلینا نحن أن نس�غها .�أنه طر�قة إدراك الحدث ول�س الحدث نفسه

      )2(".علیها

إن ال�الغة في السرد قائمة على الصورة العامة والشاملة وهي ل�ست �الغة الجملة بل 

البناء  �الغة الك�ان الروائي الذ� یتجاوز الك�ان النصي و�تجاوز الشخص�ات والحدث إلى

وال عالقة من مجمل األحداث حتى لو �انت متشظ�ة الكلي الذ� �قدم الح��ة �املة مش�لة 

الع�ارة إلى - فتمر االستعارة بذلك حسب ر��ور من مستو� الخطاب زمن�ة أو م�ان�ة بینها

الح��ة الخدعة التي تؤد� التواز� بین  � إلى مستو الح��ة  - المقطع إلى الخطاب- الخطاب

  )3(االستعارة - ��ي واالستعارة و�التالي المح�يالصوغ الح

شدة شبهها وقر�ها من الح�اة اإلنسان�ة و�تولد المعنى فیها من تتا�ع تنشأ فاعل�ة السینما من و 

وتترتب هذه العناصر حسب منظور  ،وفاعل�ة اللقطاتو توالي األحداث  أو العالمات الدوال

فإن لعالم الفیلم ذا �ان العالم هو اإلطار المرجعي وإ د الفنان ان �فرضه على حواسنا، یر� إدراكي

�ضـع العالمـات �شـ�ل یخـدم أغراضـه حیث  .رؤ�ا المخرج ووجهة نظره لهذا العالم هذا األخیر �مثل
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وهـو �عتمـد فـي ذلـك  .وجهـة نظـره لهـذا العـالم لتعبـر عـن ،التـي یر�ـد أن �قـدمها لنـا �متلقـینه ومرامیـ

مطا�قـة  ن�حث عالبإحالتـه للعـالم الخـارجي، وفـي  علـى قـدراتنا العقلیـة التـي تضـ�� عـالم الفـیلم

 �النس�ة للثاني un Modeleاألول مـود�ال  و�اعت�اراالمـألوف،  العـالم الحق�قـي ضـاءفل عـالم الشاشـة

تكبیـر أو تصـغیر أ�عـاد شـيء مـا  و�ل على أ�عتمد الت، هذه المرجع�ة و�فقـد معنـاه �الكامـل بـدون 

ز�ادة أو نقصان �عد الشيء عن المراقب، أ� عـن ب أو  نتیجـة تغیـر مسـافة اللقطـة علـى الشاشـة 

إدراكیتـه لمـا یـدور علـى الشاشـة، �حیـل هـذه المـدر�ات وتلـك التفاصـیل الخاصـة  وعبـر ،المتفـرج

اللقطــات العامــة، و مقدمــة الكــادر والخلفیــة، و ت یاوعالقاتــه �الموضــوعات والشخصــ بـالمنظور

العالم الواقعي األكبر الذ� �ح�ا ف�ه خارج حـدود شاشـة العـرض، إال أن إلى ة الكبیر  اللقطــاتو 

   .مجـال الرؤ�ــة لـد� المتلقــيتمثل ت �حیزهـا المحـدود أصــ�ح الشاشـة

سواء �ان هذا تنشأ عبر هذه المقارنة التي �قوم بها المتلقي مع العالم المرجعي لللروا�ة والفیلم 

 ،سرد�ا آخر صاغ عل�ه الكاتب او المخرج عالمه االعالم هو العالم الحق�قي الذ� نح�اه أو عالم

لك فیلم الساعات و�ذ ،�ما هو الحال مع روا�ة الساعات التي تعتبر متاسردا لروا�ة السیدة دالوا�

المأخوذ عنها والذ� �عتبر أ�ضا میتاسردا أو میتافلما لفیلم السیدة دالوا� ، تنشأ مستو�ات المحاكاة 

وموضوع  .إلخ..... 3والمحاكاة  2والمحاكاة  1التي وضعها بول ر��ور وأسماها المحاكاة 

الذ� تغط�ه االخالق إلى  المحاكاة هو التمثیل وتنظ�م االحداث أ� االنتقال من العالم الواقعي

العالم الخ�الي الذ� تغط�ه الشعر�ة وهي بذلك تؤد� وظ�فة تغط�ة ثغرة موجودة في الواقع أنها 

تؤسس نقلة استعار�ة للمیدان العملي عن طر�� الح��ة، فح��ة جدیدة تعني رؤ�ا جدیدة للواقع و 

   )1(.تمثیل ونقلة ستعار�ة له

  

  

                                                           
 90القصصي، ص یراجع بول ر��ور، الح��ة والسرد    -  1
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  :التمثیل االستعار� السرد�-2

وهي �حس�ه   2إلى المحاكاة  �1أنها انتقال من المحاكاة لنقلة االستعار�ة ا�عرف بول ر��ور     

و إذ �عتبرها أ�ضا  .ء الح��ةاو�حسب أرسطو قبله، التقلید الخالق أو التمثیل الخالق عبر إرس

  )1(. فعالمین عن طر�� عالقة المشابهة عالقة تتضمن الهو�ة واالختالاستعارة فهي انتقال بین 

وهي ثمرة  «وتبنى المحاكاة عن طر�� المشابهة عالما قا�ال للتصدی� وتتحق� بذلك متعة التعرف 

المتعة التي یجدها القارئ في التألیف من حیث هو ضرور� أو محتمل وهذه المعاییر المنطق�ة 

ولكي یتحق� عامل التصدی�   )2(».هد معاانفسها تتش�ل في القطعة التمثیل�ة و�مارسها المش

ء التي ُتحاكي الذ� هو شر� هذه المتعة یذّ�ر ر��ور �األوضاع الثالثة التي صنفها أرسطو لألش�ا

  ما �انت أو �ما هي اآلن �أش�اء  -: وهي

 ما �ح�ى عنها أو �ظن أن تكون �أش�اء  -

 أش�اء �ما یجب أن تكون  -

وتوحي هذه األوضاع إلى عالم قابل للتصی� و�نوه ر��ور إلى أنها أهم شرو� متعة التعرف 

    )3(. وهي مع�ار المقنع أو حدود المقنع أو ما �سم�ه أ�ضا حدود الش�ل االجتماعي للخ�ال

و�عتبر المقنع شرطا وصفة من صفات صورة المحتمل الماثلة في الواقع الخ�الي للعالم 

 ي�عنوالمحتمل هومق�اس المم�ن في عالقته �ما هو موجود في العالم الحق�قي و القصصي، 

الناتجة عن وجوه الش�ه القائمة بین عناصر العالم الحق�قي والعالم م�ان قابل�ة التصدی� اإل

وتعتبر فیرجین�ا في روا�ة وفیلم الساعات نقلة اسعار�ة لذات موجودة فعال هي . القصصي الخ�الي

س��ون  2ة نجلیز�ة فرجین�ا وولف وغذا ما صنفنا فرجین�ا الشخص�ة السرد�ة �محاكاالكات�ة اإل

مستو� خارج نص�ا نعثر علي في سیرة فرجین�ا وولف الكات�ة،  1االمستو� االول وهو المحاكاة

وتأخذ هذه الشخص�ة السرد�ة صفاتها و��انها مما تح��ه السیر والصور عن ولف الحق�ق�ة، أمّا 

�النس�ة لللشخص�ات  1فإن فرجین�ا  الشخص�ة السرد�ة تعتبر ه��ال للمحاكاة  في متن النص

                                                           
1
  88ص بول ر��ور، الح��ة والسرد القصصي،  - 
2
   91م   ن، ص   - 
3
 یراجع م ن، ص ن  - 
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األخر� التي ینع�س علیها شعاعها، فهي ترمز للمرأة المثقفة المتعذ�ة في هذا العالم التي تع�ش 

االحساس �الفشل و�حتم�ة النها�ة والموت، وتعرض �طاقات الشخص�ات �التواز� فتقترب أو تبتعد 

و�عمل الماك�اج في السینما دورا مهما شخص�ة فرجین�ا وولف الحق�ق�ة والسرد�ة،  �ش�ل ما عن

إلى وجه �قترب �ثیرا من  مثال حولت ن��ول �یدمانتالنجاح فعل المحاكاة والتمثیل االسعار� فقد 

  :اآلت�ة الوجه الحق�قي لفرجین�ا وولف نعرضه في الصور

  

     

  

  الصورة الحق�ق�ة لفر�ن�ا وولف                      
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  الصورة الحق�ق�ة للممثلة ن��ول �یدمان                         

 

  

  ماك�اج في دور فرجین�ا وولفصورة ن��ول �یدمان �عد ال           

  

بین شخص�ة �الر�سا داالوا� في روا�ة وفیلم  السیدة  2والمحاكاة 1و�تأسس مستو� آخر للمحاكاة 

داالوا� وشخص�ة �الر�سا فوجان في روا�ة وفیلم الساعات، وتلتقي هاتان الشخصیتان في صفات 

حساس اإلعداد لحفل استق�ال ثم التأرجح بین حال المرح والفرح واإلو �ثیرة أهمها اقتناء الزهور 

  .    �السعادة وحال االحساس �الفشل والتعاسة

في ح��ة  وتقوم حالة اإلم�ان التي  �عتبرها ر��ور وجوها للش�ه بین مستو�ات المحاكاة       

على مجموع الصفات التي تلتقي فیها الشخص�ات  من قبیل المشابهة والهو�ة روا�ة وفیلم الساعات 

لمذ�ور أخیرا  �فتح مجاال لما اسماه أرسطو المستحیل و�عتبره اولس من قبیل االختالف ألن هذا 

وهذه الصورة صنفت في  ر��ور من أقصى أش�ال التنافر في الح��ة و�سم�ه هو �التواف� المتنافر

أو ِائتالف  التراث العر�ي من قبیل صور المشابهة أ�ضا حیث أسماها الجرجاني الشب�ه المختلف

�ذا إذا استقر�ت التشبیهات وجدت الت�اعد بین الشیئین �لما �ان أشد وه «: المت�اینین و�قول ف�ه

حدث األر�ح�ة أقرب، �انت إلى النفوس أعجب و�انت النفوس لها أطرب وان م�انها إلى أن تُ 
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وذلك أن موضع االستحسان وم�ان االستظراف والمثیر إلى الدفین من االرت�اح والمتألف للنافر 

ألطراف البهجة أنك تر� بها الشیئین مثلین مت�اینین، ومؤتلفین مختلفین ، ن المسرة، والمؤلف م

، وفي خلقة اإلنسان وخالل الروض وه�ذا طرائف لسماء واألرضاالصورة الواحدة في  وتر� 

    )1(».تنثال عل�ك إذا فصلت هذه الجملة وتت�عت هذه اللمحة

اب في المتلقي الذ� �قوم �عمل�ة طالخهذا المخاطب الذ� یوجه له الجرجاني ل و�تمث          

لینشئ في تصوره ما �سم�ه بول ر��ور مستو� المقارنة والموازنة بین أوجه التشا�ه واالختالف 

ور�طهما ب�اقي أجزاء  2والمحاكاة 1المحاكاةالذ� ینتج عن الجمع بین الصورتین أ�  3لمحاكاةا

الساعات �شخص�ة لورا براون التي تنصب و�م�ن أن نمثل لهذا المستو� في روا�ة وفیلم . العمل

�طلة الروا�ة التي سلو�اتها في مز�ج مستمد من تأثرها �فرجین�ا وولف و�شخص�ة �الر�سا دولوا� 

تقرأها، فتبدو تارة مرحة مقبلة على الح�اة أو خائ�ة تحس �الفشل وروتین الح�اة الیوم�ة التافهة مثل 

وولف فتقدم على االنتحار في غرفة �فندق لكنها تتوانى عن السیدة دالوا� وتارة اخر� مثل فرجین�ا 

فرجین�ا وولف وروایتها  ةوهذه الشخص�ة التي تعتبر ناتج قراء. ذلك لتختلف عنها في آخر األمر

جالسا أمام الكمبیوتر، تساءلت؛ إن  « :السیدة داالوا� �قول فیها ما��ل �انینجهام �اتب الروا�ة

�النس�ة المرأة ��ون روا�ة، و�النس�ة ألخر� ��ون منزال نظمته جیدا  –محوت الهدف األعظم 

فأنت تقوم فى الحالتین بنفس  –وحافظت عل�ه �حیث منعت التلوث والحزن من الوجود ف�ه 

الرغ�ة فى إدراك المثل األعلى، فى لمس المتعالى، فى خل� شىء أعظم . هذا هو األمر. الجهد

بدا . تخلقانه، �غض النظر عن مد� موه�ة تلك األ�اد� والعقولمما �م�ن لید وعقل اإلنسان أن 

�ش�ل أساسى أن أمى ووولف مرت�طتان �مهمتین متشابهتین؛ اإلثنتان تسع�ان نحو مثل 

مستحیلة، واالثنتان لم تشعرا �الرضا، سواء ��تاب أو ��ع�ة، فى الحالتین لم یرض�ا رغبتهما فى 

هذا التشا�ه یبدو حق�ق�ا من خالل مضمون أعمال  .ولالكمال، هذا المعل� �عیدا عن المتنا

وولف، التى أصرت على أنه ال توجد ح�اة �م�ن أن تهجر، وأن حیوات النساء تكون عرضة 

لمقال  وفقا(عدت تسم�ة أمى بلورا براون وه�ذا أ. للرغ�ة فى الهجران أكثر من حیوات الرجال

                                                           
   130، ص 1988، دار الكتب العلم�ة، لبنان،  1عبد القاهر الجرجاني ، أسرار ال�الغة في علم الب�ان، � -  1



  رؤ� تفكيك احلبكة                                         الثالث الفصل

  

192 
 

أص�ح الكتاب ذا ح��ة ثالث�ة، وانطلقت من ، ")السید بینیت والسیدة براون "لوولف معنون بـ 

    1».هنا

لورا براون مستمد من مقال طرف آخر تحاك�ه شخص�ة من القول الساب� �تضح لنا و       

بدال من  4وقد نرفع المحاكاة هنا إلى المحاكاة " السید بینیت والسیدة براون "لفرجین�ا وولف �عنوان 

مع شخص�ة ر�شارد عندما ن�تشف في نها�ة روا�ة  5بول ر��ور وقد نرفعها إلى المحاكاة 

إال أن بول ر��ور یتوقف عند  ،عندما تحضر جنازته في دور امه أنه ابن لورا براون  الساعات

لالستعارة المرشحة التي تقدم  لعر�ي صورةالمستو� الثالث من المحاكاة و�ع�سه �قدم التراث ا

    .إم�ان�ة النهائ�ة للصور التي تحاكى وللقرائن التي ترافقها

  :ةبن�ات المشابهة في الح��ة السرد� -3

منفصـــل انفصـــال تتقابـــل  مواقـــف الشخصـــ�ات فـــي روا�ـــة الســـاعات �شـــ�ل تنـــاظر�                

الشخص�ات عن �عضها في الفضاء الزم�اني لیتأكد وجه المقارنة الخفي بینها، و�قـ�م السـارد 

وتتقابــل . أوجهــا للتشــا�ه بینهــا مــن خــالل رصــد احــداث یــوم واحــد فــي ح�ــاة هــذه الشخصــ�ات

  الوقائع والتفاصیل الیوم�ة لكل امرأة منهن فتتقارب شخصـ�اتهن وتتشـا�ه لیبـدو الحـدث موحـدا

مـــع انـــه مت�اعـــد زمانـــا وم�انـــا، وذلـــك عائـــد �مـــا أســـلفنا لعمـــ� تجر�ـــة الحاضـــر الزمنـــي الـــذ� 

      .    تع�شه الشخص�ات ولعم� موضوع الزمن الُمفّ�ر ف�ه

ولمـا �ـان الحـدث متشـ�ًال  ،الحدث لـّب العمـل الروائـي فهـو الفعـل المقتـرن �ـالزمن�عد و       

 ،لمرت�طـة علـى نحـو خـاص تتجـه إلـى  نها�ـة محـدودةمن مجموعة االفعال السرد�ة والوقـائع ا

الموجـودة فـي  المتوافقـةفالبد ان تكـون لـه أهم�ـة تكمـن فـي �ونـه تضـارب للقـو� المتعارضـة او 

  .2)(تتخالف او تتجا�ه ،للنزاع تتالح� ف�ه الشخص�ات اتؤلف �ل لحظة موقف حیثاثر معین 

                                                           
1
 مایكل كانینجھام، فرجینیا وولف وأمي وأنا - 
ص  1991  دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غـداد، ،�1 ونال بورونوف ور�ال اونل�ه، ترجمة نهاد التكرلي،عالم الروا�ة، ر  -2
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المؤلــف  التــي یت�عهــا أرســطو أول مــن أشــار إلــى الحــدث وأهمیتــه إذ شــبهه �الخطــة  و�ــان    

  وف� حیث اخت�ار االلوان اعت�اط�ًا اوور�� بینه و�ین فن الرسم من  ،في ترتی�ه لالفعال

وشــب�ه بهــذا مــا �قــع فــي ": وتأثیرهـا فــي انتــاج اللوحــة اذ قـال ،وخطــة مســ�قةمعـاییر محــدودة 

فلــو ان رســامًا افــاض فــي التلــو�ن �أجمــل االلــوان �غیــر خطــة مرســومة لجــاء عملــه  ،الرســم

والحـدث یتـأتى مـن افعـال الشخصـ�ات  ،أدنى منزلة وجماًال من رسـاٍم یرسـم صـورة تخط�طـه

وهذه االخیرة البد أن توجد في زمن ما وم�ان مـا لتـؤد� افعالهـا لتصـب اخیـرًا مجتمعـة فـي 

و�تش�ل الحدث في روا�ـة السـاعات مـن مجموعـة مـن االفعـال     (1)".قالب النص الذ� تش�له

ت الروا�ـة وفـي فـیلم السـاعاه فـي �التي تتقابل في نس� من المقارنة التي تؤسس ل�الغة التشـب

  . �ضاأ

وفي محاولة منا العطاء طر�قة لتحلیـل التشـب�ه فـي السـرد نسـتفید مـن دراسـة الشـ�النیین 

وضعه في ذلك تدوروف الذ� طور ف�ما �عد ما اتى �ه الشـ�النیون  لنس� بناء االحداث ولما

إذ میــزوا بــین  ،فــي الســرد ابنســ� بنــاء االحــداث وطر�قــة انتظامهــ حیــث �ــانوا أول مــن اهــتم 

اعت�ـار زمنـي � الح�ـائي هـو نظـام عـرض األحـداث  فـالمتن ،المتن الح�ـائي والمبنـى الح�ـائي

وال یخضع لص�اغة الكاتب او الراو� امـا المبنـى منطق�ة یراعي سبب�ة في ش�ل تتا�ع طب�عي 

 ،الداخل�ة التـي یرتبهـا الـراو� الح�ائي فهو عرض االحداث على وف� خضوعها لمبدأ السـبب�ة

د صـ�اغة فن�ـة للمـتن الح�ـائي قـد �شـفت و  ،ا� مراعاة نظام ظهورهـا فـي العمـل وعلـى هـذا ُ�ّعـ

التـواز� والتتـا�ع و التـأطیرو التضـمین :تلك الدراسة عن وجـود انسـاق متعـددة لألحـداث منهـا

  .(2) الخل�و النضدواالستدارة و التحفیزو

المحـاوالت التـي حاولـت وضـع ضـوا�� دق�قـة  هـمّ مـن أ  ولقد عـدت دراسـة فالدمیـر بـروب 

اطلــ� علیهــا و قــدم أنواعــًا أر�عــة دون تســمیتها حیــث  ،لدراســة االنســاق التــي تتخــذها االحــداث

  :  اآلت�ةالبنیو�ون ف�ما �عد المصطلحات 
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  .الي او التتا�عتالت - 1

  .التداخل او التناوب - 2

  .التضمین - 3

 .النضد او النظم - 4

حیــث لالنســاق جــاءت اختــزاًال لدراســة الــروس  دراســةتــودوروف  و�نــاء علــى مــا ســب� قــدم     

  :نما� هيأحددها بثالثة 

االحـداث للقصـة االولـى ثـم الشـروع �سـرد وهو تتا�ع سرد : التتا�ع او التسلسل  - 1

  .احداث القصص االخر� 

�عنــي ســرد قصــتین فــي آن واحــد أ� ا�قــاف ســرد أحــدهما الســتئناف : التنــاوب  - 2

 (1).سرد االخر� أو تنازع قصتین على السرد

بــما فـوق و�طلـ� علـى هـذا النسـ�  أدخال قصـة فـي قصـة أخـر�  وهو التضمین - 3

و�نشـأ هـذا النـوع فـي محاولـة للبرهنـة  ، وهي قصة الدرجة الثان�ة عند جینیت  ،الح�ائ�ة 

وأقدم مثال على هذا النوع هـو قصـة  ،على ف�رة ما أو لغا�ة في تأجیل نها�ة القصة األم

ففــي �عــض الح�ا�ــات تتطلــب وحــدة العمــل والتــأثیر فــي القصــة تــداخل  ،ألــف لیلــة ولیلــة

 (2) .رال�عض اآلخ واندماجها في ،الح�ا�ات المختلفة

�قوم أسلوب روا�ة الساعات على نس� السرد المتتالي او المتتا�ع حیث ومـع ان السـارد و 

لســـرد فـــي نســـ� التنـــاوب وهـــذا مـــا یبـــد� ا �قتطـــع الح�ا�ـــة األولـــى ل�ســـتكمل الح�ا�ـــة الموال�ـــة

إال أن الســـارد یلتفـــت  إضـــافة إلـــى ان التتـــالي �فتـــرض اإلنتهـــاء مـــن قصـــة للشـــروع فـــي أخـــر� 

   .بینها دون االنتهاء و�انه في حالة مقارنة أو تضمین

                                                           
   70 ص الشعر�ة  یراجع، تودوروف، -1

 ،�2 ،دار الكتـــاب اللبنـــاني ،ســـعید علـــوش. د: عـــرض وتقـــد�م وترجمـــة  ،معجـــم المصـــطلحات األدب�ـــة المعاصـــرةیراجـــع  -2

   .75:  1985 ،بیروت
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مـا یؤد�ـه مـن وظـائف أساسـًا فـي ��معنـاه و  التضـمین نسـ� اعت�ـاریذهب تـودوروف إلـى و

فمــن أهــم الوظــائف التــي یؤدیهــا عــالوة علــى �ونــه محاولــة لمــأل الفــراغ فــي العمــل  ،�ــل ح�ا�ــة

ووسیلة للتنو�ع أنـه �قـوم بوظ�فـة اإلرصـاد وهـذا األخیـر حسـب تعر�ـف ر��ـاردو هـو أن تتمـر� 

القصـــة الكبیـــرة فـــي القصـــة الصـــغیرة، وتقـــدم القصـــة المضـــمنة تنبـــوءًا بنها�ـــة أحـــداث القصـــة 

ثمــة عالقــات تــر�� بــین القصــة المضــمنة والقصــة األصــل�ة أو األم و  ،الكبیــرة أو القصــة األم

  :)(1وهي 

فهـي توضـح األسـ�اب التـي تـر�� بـین  ،وتعد وظ�فة تفسـیر�ة: عالقات السبب�ة   -  أ

  .أحداث القصة المضمنة والقصة األم

وشــــ�ه مــــا تكــــون �عالقــــة دالل�ــــة وتنبثــــ� مــــن عالقتهــــا : عالقــــة موضــــوعات�ة   -  ب

أ� (وهــــذه العالقــــة  ،التكــــون ثمــــة عالقــــة مــــن هــــذا النــــوعوقــــد  ،�األحــــداث بــــین القصــــتین

  - :ال تخلو أن تكون أحد نوعین ) الموضوعات�ة

أّ� أن یختلــف مضــمون إحــد� القصــتین عــن األخــر� فتكــون : عالقــة مقابلــة  - 1

  .مضادة لها �أن تحمل إحداهما معنى الفرح على حین تحمل األخر� معنى الحزن 

ي القصــــتین وهنــــا تــــؤد� هــــذه العالقــــة أّ� تشــــا�ه المعنــــى فــــ: عالقــــة مماثلــــة  - 2

  .وظ�فة مهمة في العمل وهي وظ�فة االقناع

روا�ــــة الســــیدة إذ تمثــــل  ،نســــ� التضــــمین �ســــمة �ــــارزة روا�ــــة الســــاعات لقــــد وظفــــت    

، ولمــا �انــت القصــة المضــمنة علــى داالوا� وقفــة مرجع�ــة مهمــة �النســ�ة للشخصــ�ات جم�عــا 

وتضـــمنت الح�ا�ـــة  ،فلقـــد غیـــرت نســـ� البنـــاء مـــن التضـــمین إلـــى التنـــاوب ،درجـــة مـــن الطـــول

  .المضمنة أ�ضًا ح�ا�ات فرع�ة تنتظم تحت هذا النس�

و�تنــاول بــول ر��ـــور هــذه العالقـــات التــي صــنفها تـــودوروف تحــت را�ـــة التمثیــل الســـرد� 

عالقـة تعـاون �عتبرهـا حیـث  االستعار� الذ�  بینانه ساب� و الذ� �قوم �ه المتلقـي أو القـار� 

                                                           
المجلـس األعلـى  ،حسام الخطیب.د: مراجعة ،ص�حيمحي الدین : تر ،اوستن وار�ن ور�ن�ه و�لك ،نظر�ة األدبیراجع،   -1
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بــین العمــل والقــار� تنــتج عنهــا جمال�ــة التقــي الناتجــة عــن جدل�ــة التمثیــل والن�ا�ــة عبــر حالــة 

التمـــاهي التـــي �قـــوم بهـــا القـــار� فتنشـــأ لد�ـــه جدل�ـــة القـــراءة المســـایرة لجـــدل المطـــاب� واآلخـــر 

توالــد الحــاالت مــن �عضــها عــن وت .صــ�غ المشــابهة والمماثلــة واالخــتالف فتتوالــد   )1(.والمثیــل

م�ــاد� تــودوروف طر�ــ� عالقــة المشــابهة، وقــد تتعــّدد أســالیب التوالــد الســرد�، فهنــاك حســب 

تتــراكم الحــاالت وتتجــاور إلــى روا�ــة الســاعات وفــي  )2(تناســل ال نهائ�ــة تظهــر مــن النصــوص

اللغــو�، �عضــها عــن طر�ــ� أســلوب التشــب�ه أو التماثــل وهــذا األســلوب �فــتح المجــال للتنو�ــع 

�ي یتمظهر عبر مختلف الصور التشبیه�ة ال�الغ�ة، التـي تقـّو� وتجّمـل صـورة الّلغـة، فیبـدو 

  :مسار البناء �هذا الش�ل

  4الحالة     3الحالة     2الحالة         1الحالة 

  مثلما                                   

  5الحالة     ............الخ             

   :و�م�ننا اختصار حاالت الشخص�ات المتقابلة في فیلم الساعات ات�اعا لهذا الرسم �ما یلي

              4الحالة           3الحالة        2الحالة         1الحالة 

    �الر�سا فوجان         لورا براون     �الر�سا دالوا�    فرجین�ا وولف 

    

هذا مثال عن اقتران الحاالت القائم على المشابهة، وهو ش�ل منتشر في معظم النص یؤ�ده       

وال �قتصر أمر  ،الخ...مثلما، �ش�ه، الكاف، �ماثل، -مثل: انتشار أدوات التشب�ه المختلفة �ـ

التجاور �المشابهة على مواض�ع الحالة، إنما �قترن هذا األسلوب أ�ضا �عرض الوقائع المتذ�رة 

                                                           
 287، ص"الزمن المرو� "، 3بول ر��ور، الزمان والسرد، ج: یراجع – 1
2
 .05عثماني المیلود، شعر�ة تودوروف، ص: یراجع - 

 

  

  �ـ

  �مـا  مثـل  تش�ه

  

  �مـا  مثـل  تش�ه

 إ�حاء إلى جم�ع النساء          5 الحالة
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تفاصیلها واالش�اء المنتشرة  ، فتتشا�ه تلك الوقائع فيالطفولة والش�ابمنها وقائع خصوصا 

لیتحّول الكالم من ، ، �ما تشترك في األثر الذ� تتر�ه في السارد وفي الشخص�ةفي فضائها

وعن مالحظة االش�اء إلى استعراض الحاالت الناتجة عنها  الواقعة المتذ�رة  رصد خیو�

ال راحة هناك في عالم  یبدو انه «: در�ات حیث �قولمالتي �سمیها السارد عالم ال

�ما قف�ه مجلدات شعر ر�شارد (أفضل تجل�اته  المدر�ات وتخشى �الر�سا ذلك في 

تقف امام واجهة الم�ت�ة . فهو عالم مدر�ات مزمن) یته الوحیدة التي ال تقرأالثالثة، روا

على نافذة بینما تبدأ موس�قى خافتة من م�ان آخر  فرع شجرة یدق ،تزورها ذ�ر� قد�مة

یبدو ( ست هذه ذ�راها األولى�، أنین خف�ض لفرقة جاز یرتفع من فونوغراف ل)دور سفلي(

صندل امها القش، (وال حتى ثانیتها ) أنها تتضمن حلزونا زاحفا على شفا حاجز حجر� 

وعم�قة، أكثر من االخر�ات متعجلة  لكنها تحس بهذه الذ�ر� ) ور�ما اإلثنتان مختلطتان

ر�ما �انت �الر�سا في منزل في وس�نسن، استأجر  .ةمر�حة تقر��ا �ش�ل خارق للطب�ع

نادرا ما �أتي أحدهم مرتین، فكل منهم �ان یهزم امام (ن فترات الصیف أحد آ�ائها العدیدی

�انت ) أمها فتنخر� في ح�ا�ة متواصلة، جوالت الدمع لعائلة فوجان في وس�نسن دیلز

�الر�سا حینذاك في الثالثة او الرا�عة في منزل لن تعود أل�ه من �عد، ال تحتف� له �أ� 

فرع شجرة یدق على : فى من أش�اء حدثت أمسذ�ر� عدا هذه لكنها ممیزة بوضوح أص

  )1(»....نافذة بینما تبدأ موس�قى 

 بذات اآلخر وفي موقع آخر من الّروا�ة عندما یتحول السارد من سرد الحاالت المتعلقة 

�فعل الكتا�ة لد� وولف ، في الغرفة وخارجها إلى سرد الحاالت المتعلقة بر�شاردالممثلة 

السارد �استجماع حاالت مشابهة للوضع األّول، ومقارنته �مثیله لد� الشاعر ر�شارد و�قوم 

وهي دائرة في حاالت اإلع�اء  المشابهةمن �اب یجتّرها �ص�اغات أخر�، و�عرضها 

  .والمرض واإلحساس �الفشل في الكتا�ة

                                                           
 36روا�ة الساعات، ص -  1
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تلف تتحّرر ف�ه الكتا�ة من �ّل ��قى حال االست�اء والحزن والرغ�ة في وضع مخو 

، إحساسا حادا �العادة والتكرار، الروتین الیوميالضغوطات، وتتحّرر ف�ه النفس من وطأة 

عالمات على أّن الكاتب نفسه " جینیت"فیبدو تراكم الحاالت المتقار�ة نفس�ا، �ما �قول 

لكن الوضع في هذه الّروا�ة هو .(2)�ع�ش مثل هذه المشاهد �حّدة تنس�ه التمییز بین الجهات

ّنما  األماكن عنده تثیر نفسأّن السارد یتعمد تنو�ع الجهات، و�ّل  األحاس�س والحاالت، وٕا

  :ومثال ذلك المقطع التالي ،اجترارها أمر مقصود" جینیت"تعدیدها أو �ما �قول 

رجل منهك : الشمس تنفجر �مص�اح یومض بوجهه، ینضمممتنا من جدید ل�شر العالم«

جل بدین متعرق �مها�ة في بزة زرقاء داكنة، امرأة ر المنظر ینزه �لبي دهشند، 

تمیل إلى بنا�ة �الر�سا وهي تمص سیجارة بوجه ف�ه ) مضة أم عالج ��م�ائي(صلعاء

رضوض حدیثة، سیرجع لو�س هنا، هنا إلى هذه المدینة س�ع�ش في شقة في شارع 

ة إكسبر�سو وسیجارة في فترات الظهیرة ل�س عجوزا فیلیج، یجلس �مقهى دانتي مع قهو 

اوقف اللیلة قبل السا�قة س�ارته في صحراء أر�زونا تحت النجوم وقف حتى . ل�س �عد

- أحس ��ینونة روحه، أو ما تر�د أن تدعوها �الجزء المتصل الذ� �ان طفال وقف هناك

          )1(».�صمت الصحراء تحت �و��ة النجوم - بدا الوقت �عدها و�أنه لحظة

نالح� في هذا المقطع غ�اب أدوات التشب�ه لكن اإلحساس �التماثل موجود بین هذه  

–أمام –إلى - في :  موجود من خالل حروف وظروف الم�انوهذه الشخص�ات، األماكن، 

األثناء في هذه ا �الر�سا، فتواجد  –الظهیرة  تفترافي  –، وظروف الزمانهناك–تحت–عند

وفي هذا إحالة إلى لحظات مشابهة لكالر�سا دالوا� ، لو�سمع  ابلحظات تواجده ایذ�ره

�مرارة في روا�ة فرجین�ا وولف وهي تتذ�ر ر�شارد مع اإلحساس �ض�اع الوقت ومروره 

مثل هذا  " جینت"في المقطع و�سمى السارد و�ذلك األمر في مختلف األماكن التي یذ�رها 

                                                           
، منشورات 3، ترجمة دمحم معتصم وعبد الجلیل األزد� وعمر الحلي، � ، خطاب الح�ا�ةجیرار جینت: یراجع -2

  .138، ص2003االختالف، الجزائر، 
  159روا�ة الساعات، ص  -  1
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ث تبدو اللحظات مائلة �قوة إلى التشا�ه وااللت�اس ف�ما بینها، ، حی)1(اجترار اللحظةـالوضع ب

، وهنا تبدو لنا ظاهرة التشب�ه مالزمة لفعل )2(وذلك عائد حس�ه إلى تجر�ة التذ�ر الالإراد�

التذ�ر الذ� رصدناه سا�قا، فیبدوان عاملین متساندین في عمل�ة تجم�ع الحاالت وتكث�فها، 

  .وتتف�ك لتتكثف بذلك صورة الّلغة

إلى ظاهرة التوالد " سرد�ات الّروا�ة العر��ة"في �تا�ه  "صالح صالح"وقد أشار 

 اوحس�ه فالح�ا�ات في النص النثر� تتفرع عنه )3(التشبیهي مسمّ�ا إّ�اها استدارة التشب�ه

  لصورها بهذا الش� ااستدارات خ�ط�ة ال تنفك عنه

  

  

  

  

  

    )�الر�سا فوجان(  2الح�ایــة                                         

  

  

    

  )لورا براون ( 3الح�ا�ة                           )  فرجین�ا وولف( 1الح�ا�ة 

  

  معاودة السرد          الخ�� الرئ�سي    

                                                           
  .138ص خطاب الح�ا�ة، جیرار جینیت، : یراجع – 1
 .نفسه، الصفحة نفسها -  2
 299، ص2003، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة،�1، الّروا�ة العر��ة المعاصرةسرد�ات یراجع، صالح صالح،  -  3
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  الخ�� نفسه            معاودة السرد    

وقد طب� هذا الرسم على ح�ا�ة التاجر والعفر�ت في ألف لیلـة ولیلـة ومـا یتفـرع عنهـا       

فــي تحلیلــه  تــودوروفمــن ح�ا�ــات فرع�ــة وهــذا التنــاول مشــا�ه تمامــا للطــرح الــذ� عرضــه 

والفـرق بـین هـذا  ) 1(ة لنفس المادة مسم�ا إ�اها التوالـد السـرد� أو توالـد الح�ا�ـات المتضـمن

ـــه هنـــا قـــائم علـــى بنـــاءات أقـــل جزئ�ـــة، فهـــو ماثـــل علـــى  ،المظهـــر والتوالـــد التشـــبیهي هـــو أّن

عــن الحالــة، وهــذا مــا یجعــل الحــاالت �تفرعــات  امعبــر  امشــهد قــد تمثــلمســتو� الجملــة التــي 

، القــائم علــى مــا التعــدد المشــهد� الجزئــيمســار الســرد� ســمة متوالــدة �ثیــرة جــدا، تعطــي ال

وهو مـا تـرد ف�ـه الموضـوعات متتا�عـة  2الجرجاني في أسرار ال�الغة �التشب�ه المتعدد أسماه

والتشــبیهات متجــاورة متالحمــة ومرت�طــة ب�عضــها متراكمــة ت�اعــا إمــا �غــرض التأكیــد أو مــنح 

والتمطــ�� التشــبیهي �عــرف أ�ضــا  ،الــنص نســقا مــن اإل�قــاع أو �غــرض التكثیــف والتمطــ�� 

، وٕاذ نرصـــده فــي هـــذا (1)ســمة �ـــارزة فــي الشــعر العر�ـــي المعاصــر�التناســل التشــبیهي وهـــو 

نــا نؤ�ــد بــروزه الفعــال فــي تنظــ�م المــادة المتعــددة المتدفقــة، والم�ونــة مــن  النمــوذج النثــر� فإّن

ـــه  ـــد اإللـــه ســـل�مســـیل مـــن الموضـــوعات تنظ�مـــا یـــر� ف� ـــة لتعـــدد التصـــورات عب ال و  إم�ان�

روا�ـــة وفـــي .(2)قـــد تكـــون اعت�اط�ـــة وتنافر�ـــة نهائیتهـــا، ومجـــاال إلقـــرار االنســـجام فـــي مـــادة

  .فإّن هذا التسلسل  التشبیهي هو أبرز وسیلة لتنظ�م التراكم الهائل للحاالت  الساعات

إّن أسلوب التشب�ه یخلص هو أ�ضا إلى الوصف وٕالى تراكم الصفات ألن تعر�ف 

ت �ثیرة، ال صفة الشيء �ما قار�ه وشاكله من جهة أو جها :التشب�ه عند ال�الغیین هو

                                                           
1

- Voir : T.TODORV , Poétique de la prose , Ed. Seuil, Paris, 1972. 

، دار الجیل، �1 ،تحقی� دمحم عبد المنعم خفاجي وعبد العز�ز شرف، أسرار ال�الغة یراجع، عبد القاهر الجرجاني – 2

  .187بیروت، ص
، 2001، دار تو�قال للنشر،  الدار الب�ضاء، �1 ،"بن�ات المشابهة في الّلغة العر��ة" ،عبد اإلله سل�م یراجع، – (1)

  .160ص
  .نفسه، الصفحة نفسها – (2)
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، وه�ذا فإن االختالف قائم بین (3)من جم�ع جهاته، ألّنه لو ناس�ه مناس�ة �ل�ة لكان إ�اه

 .هذه الصفات لذلك فتواجدها الم�ثف یؤسس لظاهرة التعدد اللغو� 

لیتحول الوصف  �المشهد�ة إّن هذا التعدد �منحه الكاتب ص�غا مقصودة تجعله یتسم

إلى  (4)وقفة" جینیت"في هذه الروا�ة من دوره المعروف �الخفوت �استراحة، �ما سماها 

سر�عة فیتمظهر عبر عنصر تكو�ني مالزم للحر�ة السرد�ة یتسم هو أ�ضا �الحر�ة ال

سس بذلك ظاهرة طب�ع�ة للتمثیل االستعار� ولبن�ات المشابهة اللص�قة تأفت انبثاق للصفات

الوصف �اعت�اره را�طا انتقال�ا وانتقاال استعار�ا لیولد من ذلك مفهوم االستعارة  وهوبها 

التصور�ة الذ� �قام �امت�از في روا�ة وفیلم الساعات لنصل لنتیجة اعت�ارهما نموذجا فذا 

  .للتش��الت االستعار�ة التصور�ة للفن المعاصر

  :الوصف �اعت�اره انتقاال استعار�ا-4

في الّروا�ة هو من أهم المساحات التي َتستعرض فیها اللغُة إّن مجال الوصف   

قدراِتها التعبیر�ة والجمال�ة، وفي مثال الّروا�ة الحدیثة التي یتخذ فیها المسار السرد� سمة 

الموضوع الموحد السائر في إطار برنامج سرد� عام، یتمظهر الوصف �وقفات استراح�ة 

لكنه قد یخرج عن دور الوقفة ل�ص�ح  ،م�نةمقترنة بتشخ�ص األش�اء والشخص�ات واأل

نشاطا م�تف�ا، وغال�ا مسایرا لفعل التأمل الف�ر� والبدني الذ� ��ون نشاطا إجمال�ا وح�ا�ة 

�ظاهرة �ل�ة وم�ثفة  الساعات وه�ذا یتمظهر الوصف في روا�ة) 1(�أ� ح�ا�ة أخر� 

تتالشى مع السرد وتتداخل ف�ه، إضافة إلى أنها تتسم �االندفاع واالنبثاق، وما �سمها بذلك 

هو اتخاذها ش�ل الجمل الفعل�ة السر�عة المتدافعة إلى درجة إلغاء حروف الر�� أح�انا 

)2(حدث�افتتكدس األفعال الحر��ة منها والواصفة، وهي أفعال عارضة �ثیرة ل�ست فعالة 
  

وهذه  ،الروا�ةهم �قوة في تش�یل صورة الّلغة الطاغ�ة على الكنها فعالة لغو�ا، ألّنها تس

                                                           
  .289، ص2001، دار الم�ت�ة العلم�ة، لبنان، �1 ،"العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه" : ابن رشی� القیرواني – (3)
  .112ص ،"خطاب الح�ا�ة": الوقفة الوصف�ة عند جیرار جینیت: تراجع – (4)

 .117صخطاب الح�ا�ة،  جیرار جینیت،:یراجع -  1
 6ص 2005منشورات االختالف، الجزائر، الّروا�ة ووهم المرجع،  یراجع، سعید بوطاجین، -  2
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فالوصف  .)1(�صنفها �أفعال تحو�ل�ة أسماها تحوالت الوصف "تودورف"الفعال�ة جعلت 

یوقف الحر�ة على مستو� الحدث الدرامي، لكنه ینشطها و�حّولها على مستو� الحدث 

وفترات حر�تها مهما طالت الصداع هناك یرقبها  « :م�سز وولف عن�قول الساردالّلغو�، 

ث تحس دائما أنها مؤقتة أح�انا �ستحوذ علیها الصداع جزئ�ا طیلة أمس�ة أو یوم أو إ

    )2(».....نین ب�ساطة، ثم ینسحب، �ظل هناك

هذه األفعال الواردة في المقطع ال تشیر إلى حدث معین وال تغیر من واقع ما، �ل ما 

الذات وحال الحنین إلى الذ�ر�ات تعمل عل�ه هو اإلحاطة �حال الوحدة التي تعانیها 

�لها أفعال " یتمخلب الصدر"وأن " تتبدد غیوم األسئلة"وأن   "تعبر الكآ�ات"الماض�ة، فأن 

استعار�ة ال تقوم سو� بوظ�فة تعبیر�ة وصف�ة وشعر�ة قائمة على أسلوب االستعارة تدفع 

إلیها ص�غ أخر�  �الخطاب اللغو� نحو األمام، واتخاذه لص�غة الفعل �منحه سرعة تضاف

غة، ومن هذه الص�غ ص�غة اسم الفاعل واسم تؤسس أ�ضا حر�ة االنبثاق العامة لصورة اللّ 

هذا التكد�س للصفات �عمل هو أ�ضا على تكد�س الحاالت، ومن ثم على تعدد المواض�ع 

وتعدد األصوات اللغو�ة، و�تأسس على الظواهر التي سب� ذ�رها، و�ذلك على الم�ونات 

هر مقاطع األساس�ة لكل ح�ي، وهو تشخ�ص األش�اء واألشخاص واألم�نة، لذلك تتمظ

وصف�ة أخر� متعلقة �عدد �بیر من الشخص�ات العابرة، واألش�اء المح�طة بها و�مختلف 

األماكنوهذا الدور الطب�عي للوصف �قترن بهذه الوقائع و�منح المجال للغة �ي تتمظهر 

  .في دورها الناقل واالستعراضي الجمالي

سي الجدید الذ� وضعه ف�ه هذا الدور التقلید� للوصف بتزاوجه مع هذا الواقع التأس�

أسلوب الكاتب، یجعل الوصف �نوع من أنواع المغامرة الكتاب�ة یتجلى فیها الفعل الكالمي 

جیرالد "��ل قدراته التعبیر�ة الرام�ة إلى إقامة صورة متمیزة للغة الموضوع، فالوصف عند 

إلى �م�ن أن �قال إّنه یتألف من مضمون ت�مة تشیر «  "Gérard Princeبرانس 

                                                           
 .60، صشعر�ة تودوروفیراجع، عثماني المیلود،  -  1
  89روا�ة الساعات، ص  -  2
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ومجموعة من الت�مات الفرع�ة  منزل مثالالشيء أو الكائن أو الموقف أو الحوادث 

والت�مات و�ذلك الت�مات الفرع�ة  �اب، غرفة، نافذةالتي تشیر إلى األجزاء المقابلة 

�م�ن أن تتمیز بنوعیتها أو وفقا لوظ�فتها واستخدامها، فالوصف �م�ن أن ��ون �ش�ل 

والوصف بهذا المعنى أسلوب مالزم لكتا�ة  )1( »دق�قا نموذج�ا أو مؤسل�اأو �آخر تفصیلّ�ا و 

  �عتبر ملمحا مهما من �تا�ة ت�ار الوعي : أوالّ فرجین�ا وولف �ما اشرنا إلى ذلك سا�قا النه 

سمیناه سا�قا �الغة أ نه أسلوب مراف� منطق�ا للتش�یل الزمني في الروا�ة والذ�وثان�ا أل -

 الحاضر المشهد�

والتر�یز  أشرنا إل�ه وهو المشهد الجّوالو  سب� سلوب السینمائي الذ�أللمراف�  ملمحنه ألوثالثا  -

 .البؤر� الحاد

في �ل موقف من مواقف حیث �صف  سلوب �ستعیره �انینجهام في روا�ة الساعاتاأل هذاو        

فمثال �صف الطر�� والجدول  ،�ح�� �الشخص�ة حتى في المواقف األكثر إثارة وحرجاما الروا�ة 

وهیئة المزارع في طر�� فرجین�ا نحو النهر لتنتحر بدال من ان یتخیل لنا مثال حالتها الذهن�ة في 

هذه األثناء أو ما تف�ر �ه وهي مقدمة على هذا الفعل الخطیر، فهو بدال من ذلك �حتفل �أهم 

ة او العین الفوتغراف�ة التي تعتبر أبرز ممارسات فرجین�ا وولف الكتاب�ة وهي االحتفال �مشاهد الح�ا

سارت ناح�ة النهر متأكدة مما ستفعله لكنها «: السارد�قول مالمح الكتا�ة الروائ�ة عندها، حیث 

حتى الىن محیرة من منظر التالل، الكن�سة، شتات الغنم، السطوع بلون خفیف مع لمحة شاح�ة 

   )2(»....من لكبر�ت، تس�م الماش�ة تحت سماء داكنة

ول�عبر عن �ونه أسلو�ا یخصها �ستخدمه داخل تفاصیل حلمها الذ� رأته في بدا�ة الروا�ة والذ� 

  )3(.�ة في الروا�ة والفیلماعتبرناه بؤرة سرد�ة تنتظم من خاللها الكثیر من الصور االستعار 

                                                           
 .58، صالمصطلح السرد�، جیرالد برانس -  1
 17روا�ة الساعات ص  -  2
  163أوردنا مقطع الحلم سا�قا في عنصر التبئیر من هذا ال�حث ص  -  3
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یب التي رصدناها سا�قا و�أسالیب المقارنة والمشابهة إلى لو�ذلك یتحول الوصف �اقترانه �ااالسا

أسلوب لالنتقاالت االستعار�ة ومظهرا مهما من مظاهر االستعارة التصور�ة التي تقدم رؤ�ا عن 

    .الفیلم  /الح�اة والوجود والكون لتتأسس لدینا االستتعارة الكبر� للروا�ة

  

  ��ة �استعارة تصور�ة الح: الم�حث الثالث                        

  :االستعارة التصور�ة والح�اة �استعارة �بر� -1

یه�من وجود االستعارة في روا�ة الساعات �ش�ل �بیر، مما �حیلنا إلى الف�رة التي    

الف�ر استعارة واللعب استعارة والصورة استعارة واللون استعارة والحر�ة « تقول إّن 

  )1( »االستعارة و�االستعارة یوجد اإلنسانالخ، فاإلنسان موجود في ...استعارة

واالستعارة لون من ألوان المجاز اللغو� إذ تقوم على استعمال لفظة في غیر معناها 

األصلي، لعالقة المشابهة بین المعنیین، أو استعارة صفة أو أكثر لغیر صاحبها، ونظرا 

فعل الوصف دور أساسي لهذه الوظ�فة التي تقوم بها االستعارة بتعلقها �الصفات، وألن 

من أدوار السارد، ومساحة مه�منة على الفضاء، فقد أضحى فعل االستعارة على نفس 

القدر من اله�منة والكثافة، ثم إّن فعل الح�ي القائم على توالدات تشبیه�ة هو تماما ما 

عت�ار �منح االستعارة تواجدا منبثقا فیبدو الكالم على مستو� عال من الشعر�ة والجمال�ة �ا

الدور التخییلي الذ� تلع�ه االستعارة وٕاخراجها للخطاب من عالم المألوف إلى عالم غیر 

وهو نفس تعر�ف ، ربـأنها نقل اسم شيء إلى شيء آخ أرسطوالمألوف، حیث �عرفها 

یره له ألجل الم�الغة في ذ�ر الشيء �اسم غیره واث�ات ما لغ یر� �أنهاالذ�  الراز� 

    )2(.التشب�ه

                                                           
 124ص .2001 إفر�قیـا الشـرق، الدار الب�ضاء،عمر أو�ان، اللغة والخطاب، -  1
  125یراجع م ن،  -2
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تأخذ فیها الدوال مدلوالت دوال  حیث االستعارة على المع�ار االستبدالي للغة وتقوم

أخر�، فتكتسب الكلمة معنیین حق�ق�ا ومجاز�ا، وتتحق� االستعارة عند استبدال لفظة 

وث�ات مبدأ  .حق�ق�ة بلفظة مجاز�ة عن طر�� عالقة المشابهة القائمة على مبدأ االخت�ار

ّن اشتغالها على التكو�ن الداللي للكلمة  .اللغة الموضوعاالخت�ار هو ث�ات لمقصد�ة  وٕا

یجعلها تقو� صورة اللغة القائمة على التعدد، وهذه الوظائف بینها م�شال لوغوارن 

Michel le Guern 1(ي �ما یل(: 

  

  العامل اللساني  المیدان  المحور  العالقة  العمل�ة  اإلجراء

  الداللي  اإلبدال  المشابهة  االنتقاء  االستعارة
المعنى (النظام 

  )في النظام

  

اء ثم على محور ال االستعارة على محور االنتقیوضح هذا الجدول طب�عة اشتغ  

االبدال او االستبدال وهو الدور األساسي الذ� احتفظت �ه االستعارة على اختالف الرؤ� 

التي تناولتها أو المجاالت التي احتوتها، حیث نجد المفهوم المعاصر لالستعارة التصور�ة 

االستعارات التي " ماهیفي �تاب  Johnson وجونسون   Lakoff وفال���ما وضعه 

هذین المجالین أو الفضاءین بنینة مجال معین من خالل مجال آخر  وه:" �اآلتي "نح�ا

المختلفین من حیث محتواهما الموضوعي قد �شتر�ان في خصائص رئ�س�ة في مستو� 

    2." معین من التمثیل الداللي

                                                           
، 48/49مجلة الف�ر العر�ي المعاصر، العدد  التحلیل الداللي للصور الب�ان�ة عند م�شال لوغوارن، �سام بر�ة،   - 1

 .28، ص1988مر�ز اإلنماء القومي، بیروت، 
، دار تو�قال للنشر، 2جورج ال��وف ومارك جونسون، االستعارات التي نح�ا بها، ترجمة عبد الحمید جحفة، � -  2

 08، ص  2009المغرب، 
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 وفقا لهذه الرؤ�ة، تنتظم البن�ة التصور�ة من خالل ترا�طات عبر مجال�ة أو

 من التجارب الترا�طات �عض هذه امتق حیث .المجاالت التصور�ةتوافقات بین 

 بینما تبنى ترا�طات أخر� على هذه التجارب من أجل ،المتجسدة ما قبل التصور�ة

أو بتعابیر أخر� متداولة  اإلسقا� التصور� تجسد ما �سمى  ،داتش�یل بن�ات تصور�ة أكثر تعقی

 .قا� التصور�، البن�ة التصور�ة، التجر�ة المتجسدةفي الحقل المعرفي هي المجال التصور� ، اإلس

الناقد عمر بن  �قدم تعتبر أ�ضا العناصر البنائ�ة لنظر�ة االستعارة التصور�ة حیثوهذه المفاه�م 

ومراحل انبناء االستعارة  عمل هذه العناصر هدحمان جدوال مماثال للجدول الساب� یبین من خالل

الفیلم /وسنستعین �ه في هذه الدراسة ونضیف له خانة للتمثیل التطب�قي من الروا�ة التصور�ة 

 :ما یلي�" الساعات"

  فیلمال/تطب�قه في الروا�ة  تحدیده             اإلجراء          

      

  

  

  االستعارة التصور�ة    

Conceptual méthafor  

عندما ُ�فهم مجال تصور� من 

 خالل مجال تصور� آخر،

. تكون هنا استعارة تصور�ة

 یتحق� هذا الفهم �مالحظة

وافقات أو مجموعة من الت

 الترا�طات النسق�ة بین

 .المجالین

و�م�ن أن تعطى االستعارة 

 التصور�ة من خالل الص�غة

ألف هو �اء، أو ألف مثل �اء، 

 حیث �شیر ألف و�اء إلى

 ین مختلفین�مجالین تصور 

  

تقدم الروا�ة و�ذلك الفیلم 

عة من المجاالت التي مجمو 

تفهم من �عضها عن طر�قة 

عالقات التواف� والتقابل 

  :والتعارص ف�ما بینها أهمها

المجال المعرفي للشخص�ة 

الحق�ق�ة لفرجین�ا وولف األدی�ة 

اإلنجلیز�ة و�تفرع منه المجال 

جین�ا وولف ال�طلة ر التصور� لف

في الروا�ة و والفیلم ثم المجال 

السیدة التصور� لشخص�ة 

الر�سا داالوا� �طلة روا�ة �

داالوا� لفرجین�ا وولف  السیدة

ثم المجال التصور� 

الفیلم والتي /لشخص�ات الرو�ة
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تتأسس مجاالتها �ارت�اطها 

�المجاالت السا�قة عن طر�� 

  .  التواف� أو التعارض

 المجال التصور�  

Conceptual domain  

المجال التصور� هو تمثیلنا 

معارفنا الخاصة التصور� أو 

 ،�أ� قسم منسجم من التجر�ة

�ثیرا ما تسمى هذه التمث�الت و 

تتضمن هذه و . تصورات

المعارف �ال من المعارف 

�العناصر األساس�ة التي تش�ل 

ر�ة ثمجاال ما والمعارف ال

والتي  فاصیل حول مجال مات�ال

غال�ا ما تخدم االقتضاءات 

.                              االستعار�ة

 � ل مجالنا التصور ثیتم

ومعارفنا الخاصة القبل�ة التي 

�العناصر و عل� �مدونة �حثنا تت

التي أبرزناها في م�حث تقد�م 

المدونة وأهمها المعلومات 

المتعلقة �فرجین�ا وولف الكات�ة 

ر من أبرز اإلنجلیز�ة التي تعتب

ن، و�ذلك �وجوه القرن العشر 

سمات أسلو�ها وأسلوب 

تعالى عنها یاألعمال التي 

  .    نص�ا

 المجال المصدر     

Source domain   
ننا نستخدم المجال المصدر، إ

 المجال تصور�، لفهم �مجال

 المجال(اآلخر التصور� 

 تكون المجاالتو  )الهدف

المصدر نمط�ا أقل تجر�دا أو 

 تعقیدا من المجاالتأقل 

االستعارة  مثال، في. الهدف

 ینظر سفر    التصور�ة الح�اة

للمجال التصور� للسفر �صفة 

تجر�دا أو  نمط�ة على أنه أقل

تعقیدا من المجال التصور� 

 .للح�اة

 تتمثل لنا المجاالت المصدر

في الساعات الفیلم /ةلروا�ل

 الشخص�ات األصل�ة

المستوحى منها والموجودة في 

التي تتعالى  األعمال المصدر

: وهي مثالعنها نص�ا 

شخص�ة السیدة �الر�سا 

داالوا�، سالي الخادمة 

وسیبتموس العائد من الحرب 

والذ� ینتحر في نها�ة روا�ة 

السیدة داالوا� وسنشیر 

للشخص�ات الناتجة عنها في 

  .عنصر المجال الهدف
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 المجال الهدف          

Target domain         

إننا نحاول فهم المجال الهدف، 

 �مساعدة �مجال تصور�،

المجال (مجال تصور� آخر 

 تكون ). المصدر

المجاالت الهدف �صفة نمط�ة 

 أكثر تجر�دا وارت�اطا

. �الذات من المجاالت المصدر

 مثال، في االستعارة التصور�ة

الح�اة سفر، ینظر إلى المجال 

 التصور� للح�اة على أنه

یدا من أكثر تجر�دا وتعق

 المجال التصور� للسفر

و�مثل هذا المجال مساحة 

الخل� الداللي في روا�ة 

الساعات وهنا تكمن �الغة 

استعارة صور موجودة ق�ال 

وتحو�لها �حسب منظور 

الكاتب ورؤ�ا السارد للمواض�ع 

الي یر�د إضاءتها من خالل 

الشخص�ة وهي هنا تقابل 

الشخص�ات السا�قة الذ�ر في 

عنصر المجال المصدر ، إذن 

شخص�ات التي تمثل المجال فال

فوجان في  ا�الر�س: الهدف هي

مقابل �الر�سا دالوا�، سالي 

الرف�قة بدال من سالي الخادمة، 

ر�شارد الشاعر بدال من 

     .سیبتموس العائد من الحرب

         

  

  

  

  

 التوافقات       

correspondences  

�عني فهم المجال الهدف من 

خالل المجال المصدر أن 

�االعت�ار توافقات تصور�ة  نأخذ

 معینة بین عناصر المجال

المصدر وعناصر المجال 

 الهدف

وتتمثل أهم التوافقات التصور�ة 

بین عناصر المجالین السا�قین 

 بین �الر�سا: في ما یلي

داالوا� و�الر�سا فوجان 

التواف� األهم هو اإلعداد لحفل 

والتأرجح بین اإلحساس �الفرح 

والسعادة لذلك واإلحساس 

  .�المرارة والفشل في الح�اة

أّماسالي الخادمة وسالي الرف�قة 

فهناك اختالفات تحیل إلى 

عنصر آخر �أتي الحقا هو 
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ثر من كالترا�طات تحیل إل�ه أ

  .لتوافقاتلإحالتها 

أما بین سیبتموس ور�شارد 

فالتواف� األساسي الموجود هو 

، و اإلختالل النفسي االنتحار

  .   العصبي

 اإلقتضاءات االستعار�ة

Entailements 

metaphorical   هي العناصر االستعار�ة

الناشئة عن المعارف الثر�ة 

�ملكها الناس بخصوص  التي

. عناصر المجاالت المصدر

 مثال

الغضب سائل حار في استعارة 

 في وعاء، تكون لدینا

معرفة سا�قة حول سلوك 

. السوائل الحارة في وعاء

ُتعزز هذه المعارف  عندما

المجال الهدف انطالقا من 

المصدر، فإننا نحصل  المجال

 .على عناصر استعار�ة

مثال تضاف إلى العانصر 

االستعار�ة الناتجة من االمجال 

المصدر عناصر أخر� ناتجة 

عارف الثر�ة التي عن الم

�متلكها المتلقي عن فرجین�ا 

وولف، �ما �م�ن النظر مثال 

إلى عالقة سالي الخادمة 

�مجال مصدر �سالي الرف�قة 

�مجال هدف من خالل 

معارفنا حول عالقة الخدام 

�المستخدمین و معارفنا حول 

، عالقات الصداقة والرفقة

و�م�ن االستفادة أ�ضا من 

لحق�ق�ة معارفنا حول العالقة ا

لفرجین�ا وولف �الخدم �منتم�ة 

  .للمجتمع الف�تور� 

     

 االقتضاء االستعار� المحتمل

metaphorical  

Entailment 

potential  

للمجاالت المصدر مجموعة 

واسعة من االقتضاءات 

 المحتملة 

أو الكامنة التي �م�ن توجیهها 

 و�م�ن التمثیل لذلك

�االقتضاءات المحتملة في 

متا�عتنا لشخص�ة ر�شارد في 

فیلم الساعات وهو �قوم /روا�ة
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 .إلى اقتضاءات استعار�ة

تؤلف هذه االقتضاءات 

االقتضاءات المحتملة 

 االستعار�ة

للمجاالت المصدر في 

 االستعارات البنیو�ة

   

بنفس تصرفات سیبتموس من 

فیلم السیدة داالوا�، مع /روا�ة

عامل اإلصا�ة �اإلح�ا� 

النفسي والتي تدفعنا إلى توقع 

نفس النها�ة التي انتهت بها 

فیلم السیدة داالوا� وهي /روا�ة

یث ینتحر انتحار سیبتموس، ح

ر�شارد بنفس الطر�قة �الجلوس 

 .   على حافة نافذة منزله

 )مظاهر المجاالت(عناصر 

Elements of aspects of 

domains         

  

تتألف مظاهر المجاالت من 

 ��انات: عناصر تصور�ة

وعلى هذه . وعالقات بینها

 العناصر تتأسس الترا�طات

 بین المجاالت

 هذه العناصر التصور�ة �م�ن

فهمها �ما أصطلح عل�ه في 

ال�الغة العر��ة القد�مة �القرائن 

أو أوجه الش�ه بین المجالین 

وهي �ثیرة في المدونة وأبرزها 

جملة اقتناء لزهور الي ذ�رناها 

سا�قا و�عض ممارسات 

الشخص�ات �الكتا�ة والقراءة 

واإلعداد لحفل  ومستلزماته من 

اقتناء للزهور والمشتر�ات وفي 

اصة هناك صور الفیلم خ

الزهور المنتشرة في أغلب 

  .الفضاءات الزم�ان�ة

  

  

  

  

 الترا�طات

تخصص االستعارات التصور�ة 

 بواسطة مجموعة من

التوافقات التصور�ة بین 

عناصر المجال المصدر 

  . المجال الهدف وعناصر

تدخل في إطار  توهذه الترا�طا

�نه أن العنصر الساب� ما �م

ین یؤسس االرت�ا� بین المجال

أو وسائل ال تعتبر من قرائن 

قد  وٕانما قرائن للش�ه فحسب
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mappings  

  

  

هذه التوافقات �قال لها 

 تقن�ة  �صفة" ترا�طات"

تكون عالمات تساعد على 

تأو�ل القرائن المتعلقة 

بر� التي نحصل ك�االستعارة ال

علیها من المزج التصور� لكل 

  .المجاالت مجتمعة

  

        

 الضوء تسل��     

  

في عمل�ة تسل�� الضوء على 

مظاهر متنوعة من المجال 

الهدف، یتم التر�یز على 

 �عض المظاهر عن طر��

 .المجال المصدر

 

في عناصر  اا�قسوقد حللنا 

التبئیر اآلل�ات التي یتم بها 

تسل�� الضوء واالهتمام على 

اض�ع ن المو معناصر معینة 

التي لها عالقة 

  .الح��ة/�االستعارة

  

  

 التعابیر اللغو�ة االستعار�ة

تأتي الكلمات اللغو�ة والتعابیر 

مثل التعابیر ( االستعار�ة

من ) idiomsالمس�و�ة 

 اصطالح المجال التصور� 

الذ� �ستخدم لفهم مجال 

 مثال، عندما. تصور� آخر

نعبر عن �وننا في مفترق 

 الطرق في حدیثنا عن الح�اة،

فهذا التعبیر االستعار� �أتي 

 وفي العادة. السفر من مجال

نجد تعابیر استعار�ة عدیدة 

مفردة،  تع�س استعارة تصور�ة

في هذه الحالة اعت�ار �م�ننا   

التعابیر المس�و�ة قرائن تا�عة 

لمجال مصدر من أجل فهم 

مجال تصور� آخر من ذلك 

الع�ارات المنتشرة في  مثال

مختلف فصول الروا�ة عن 

فرجین�ا  تقول: ر والموتاالنتحا

: وهي تف�ر ب�طلة روایتها

�الر�سا ل�س عروس الموت 

، ثم تقول �الر�سا عن  1مطلقا

ال شيء �حدث : روا�ة ر�شارد

  2وعندئذ بوم تقتل نفسها، أّمه

                                                           
 142روا�ة الساعات، ص  -  1
 150ن، ص م  -  2
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 الح�اة سفر: مثل استعارة

  

قد تموت، تف�ر : وتقول لورا

        1لورا فجأة 

على األخذ من مجاالت مصدر نحو تضح لنا من خالل الجدول أن االستعارة التصور�ة قائمة ی    

فیلم الساعات هي تجارب الشخص�ات ومع ان الفاصل /مجاالت هدف وهذه المجاالت في روا�ة

الروا�� القرائن�ة الكثیرة بینها تصنع حالة من التشا�ك العبر مجالي موجود إّال أن  بینها الزم�اني

تي تؤد� إلى شعور ��ونها تجر�ة الذ� یوحي إلى حالة من التأثیر والتأثر بین  الشخص�ات ال

  .واحدة

یتضمن حیث  ،وتتحفز بها ال�شر�ة التجر�ة على سستأت��ونها االستعارات التصور�ة  تتسمو      

 groundedness-in-)ة فق�االرتكاز�ة على التجر�« األساس التجر�بي لالستعارة هذه

experience)   لترا�ط�ة البین�ة افنحن نجرب �صفة خاصةinterconnectedness 

�نا نجرب دائما  ماامثال إذف. وهذا ما �سوغ لنا وصال تصور�ا بین المجالین مجالین من التجر�ة،ل

التصور�ة  الجسد، سنشعر بوجود مبرر إلنشاء واستعمال االستعارة الغضب ��ونه مقترنا �حرارة

 التصور�ة �م�ن أن تكون االستعارات  تتأسس علیها والتجارب التي. الغضب سائل حار في وعاء

إدراك�ة، ومعرف�ة، و�یولوج�ة، أو ثقاف�ة  جسد�ة ولكن ل�س هذا فق�، وٕانما قد تكون 

تكون من أنما� متعددة، تتضمن  و�م�ن للترا�ط�ة البین�ة بین مجالین من التجر�ة أن أ�ضا

ه التعالقات بین هذ )2(».وٕادراك تشابهات بنیو�ة بین مجالین اثنین، وهلم جرا تعالقات في التجر�ة،

ما �قوم عل�ه البناء التصور�  اعبر إدراك تشابهات بنیو�ة هو تمامموحدة التجارب النشاء تجر�ة 

حیث تم عزل الفضاءات الزم�ان�ة للشخص�ات وال تقام العالقة  ،فیلم الساعات /للمعنى في روا�ة

ة من العناصر المتشابهة او من خالل الموازنات التي �قوم بها المتلقي لمجموع ف�ما بینها إالّ 

وهي ما �سمى  ةالمتعارضة الواردة في �ل فضاء و�نشأ من ذلك حالة مالزمة لالستعارة التصور�

 أو بتعبیر Fauconnier . G وجیل فو�ونیي Mark Turnerمارك تورنر عند � المزج التصور 

                                                           
1
 171م ن، ص  - 

، نشر مخبر تحلیل 21عمر بن دحمان، �عض من مشار�ع ال�الغة المعرف�ة، مقال منشور �مجلة الخطاب، العدد  -  2

   114، ص 2013الخطاب جامعة مولود معمر� تیز� وزو، 
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عة من الفضاءات   هو الوحدة األساس�ة للتنظ�م المعرفي لمجموو  ،ذهنيالالفضاء هما آخر لدى

زمرا تصور�ة صغیرة تبنى عندما نف�ر ونتكلم �غرض الفهم والسلوك  «الذهن�ة التي تعتبر

الموضعیین ، والزمر هي تجمعات جزئ�ة جدا تحو� عدة عناصر تتبنین بواسطة أطر ونماذج 

و�م�ن . ذهن�ة وتترا�� ف�ما بینها و�م�ن إدخال تعد�الت علها مع نمو التف�یر والخطاب

    )1( ».للفضاءات الذه�ة أن تستعمل �صفة عامة لصنع روا�� نموذج�ة دینام�ة في الف�ر واللغة

وهو ما وصفته ال�الغة العر��ة تتا�ع الصور االستعار�ة، و�قوم المزج التصور� على 

حالة انتشار �است�عاب دوال إضاف�ة تنتمي إلیها، وهو ما یؤد� إلى �ثافة  �االستعارات في

ز  دمحم و�قدمها  .)2(اسم المَرّشحة العرب ال�الغیون  اأطل� علیه وقدالناتج �اإل�غال في التجوُّ

َحة  :بهذا الش�ل عبد المطلب استعادة للطرف  –قر�نة  –طرف ثان  –طرف أّول = الُمَرشَّ

  :الرسم إلى ما ال نها�ة من اإلم�انات االستعار�ة �ما یلي ونمدد هذا الثاني

طرف + طرف ثان  + طرف ثان + قر�نة+ قر�نة طرف أول + طرف أول = المرشحة 

  ........ثان

في فیلم الساعات عبر ما �ستخدمه التصور�ة ستعارة عناصر المزج التصور� لالوتتحق�     

لمشاهد عبر التر�یز جوال وهو حالة من االنتقال بین افیللیني في أفالمه و�سم�ه دولوز مشهد 

ش�اء بدل األشخاص و�نتظم هذا االنتقال في الفیلم تحت جناح فعل المقارنة الذ� على تصو�ر األ

لكامیرا انها، وخیر مثال عن ذلك تنقل ییتو�ات المحاكاة التي قمنا بتعسأشرنا إل�ه سا�قا و�ذلك م

مختلف الحقب الزمن�ة للفیلم تبئیرا ألول جملة في روا�ة السیدة في بین �اقات الزهور والورود 

وتبئیرا لحلم فرجین�ا وولف في  "داالوا� أنا ستشتر� الزهور بنفسها"قالت م�سز : داالوا� القائلة 

  .روا�ة الساعات 

                                                           
عمر بن دحمان، االستعارات والخطاب األدبي، مقار�ة معرف�ة معاصرة، أطروحة أطروحة لنیل درجة الدتوراه، جامعة  -1

  159، ص2012ود معمر�، تیز� وزو، مول

2
-185، ص1997، الشر�ة المصر�ة العالم�ة لونجمان، �1 ،ال�الغة العر��ة قراءة أخر�  دمحم عبد المطلب، : یراجع - 

186. 
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  :و�م�ن التمثیل لذلك �الصور التال�ة

  

  ورود فجین�ا وولف  

   

  ورود لورا براون                   
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  ورود حفلة �الر�سا فوجان                   

  

  

  من فیلم السیدة دالوا�ورود حفلة السیدة داالوا�                         
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 ىهذا التر�ییز الساب� على �اقات الورود یتم أ�ضا �ما أشرنا إلى ذلك في م�حث التبئیر عل      

عناصر موضوعات�ة أخر� �القلم والقدم وغیرها وذلك داخل في بناء ما�سم�ه جونسون وال��وف 

حیث أن تجر�تنا مع األش�اء الفیز�ائ�ة والمواد تعطینا أساسا  االستعارة التصور�ة األنطولوج�ة

وذلك  إضاف�ا للفهم �سمح لنا �اخت�ار عناصر تجر�تا ومعالجتها �اعت�ارها شبیهة أو مختلفة عنها

وتقام هذه االستعارة إذن   )1(�سمح لنا �االحالة على تجار�نا في الح�اة ومقوالتها وتجم�عها وضمها

على التجر�ة الفضائ�ة الفیز�ائ�ة التي تنبث� من تفاعلنا مع التصورات الفضائ�ة ال�س�طة المنبثقة 

إلخ ...�عید - ج قر�بخار -وراء داخل- تحت أمام-فوق : من تفاعلنا مع مح�طنا الفیز�ائي من مثل

وهي التي نستخدمها في اشتغالنا الجسد� الیومي، فتتم بنینتنا التصور�ة اإلدراك�ة إذن من تجر�تنا 

�سمي و تقوم على ذلك تصوراتنا االستعار�ة فالحر��ة الیوم�ة �ما تعتمد أ�ضا على تجار�نا العاطف�ة 

،  و�قدم جونسون هذه االتجاه�ة االستعار�ةالتي تق�م تصوراتنا  �التعالقاتجونسون هذه الظاهرة 

الشقاء / السعادة فوق  :التعالقات اإلتجاه�ة في �عض من التصورات اإلنسان�ة المهمة �أمثلة وهي

/ والمرض والموت تحت، األكثر فوق / ة الح�اة فوق الصح ،وعي فوق الوال/ الوعي تحت ،تحت

  .واألقل تحت 

إنني في قمة السعادة ، صحته في تدهور : غو�ة م ن قبیلوعلى أساس هذه التعالقات �قدم أمثلة ل

الموت والح�اة والكتا�ة وفي روا�ة الساعات ترد مقوالت حول   2إلخ...يمستمر، سقطت معنو�ات

ذه المواض�ع من خالل ثنائ�ة والمرض والبؤس والشقاء و�رمز المخرج �ذلك في الفیلم إلى ه

ذلك  عرضنام�قا في النهر و�دخل في الظالم وقد تحت ف�صور فرجین�ا �عد موتها تغوص ع/فوق 

�ما یجعل س�ن ر�شارد المر�ض في أعلى طاب� �البنا�ة و�صوره  ، سا�قا في عنصر تبئیر الموت

  . بنفسه من فوق إلى أسفل البنا�ة يفي ح�اته ینظر من فوق إلى تحت وفي مشهد انتحاره یرم

بین العوالم اإلنسان�ة التي یر��  المزج التصور� واختصارا لما سب� تقوم االستعارة التصور�ة على 

فیها المبدع بین تجار�ه الشخص�ة وتجارب االخر�ن في تعالقات فیز�ائ�ة وعاطف�ة تق�م في آخر 

                                                           
  111االستعارات والخطاب األدبي، مقار�ة معرف�ة معاصرة، ص ،یراجع عمر بن دحمان -  1
 47یراجع، عمر بن دحمان، االستعارات والخطاب األدبي، مقار�ة معرف�ة معاصرة، ص  -  2
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وهي الف�رة التي تعمل عل انسجام االستعارات السطح�ة للنص األمر االستعارة الكبر� للعمل الفني 

  .ألدب�ة دون تسط�ح �الضرورةأما هي ف�م�ن أن تسر� داخل النصوص ا

التي �م�ننا أن وتتواف� مفاه�م االستعارة التصور�ة مع مدونة �حثنا إلقامة االستعارة الكبر�  

االستعارة الذ�  �قترحه بول ر��ور، فالح��ة استعارة /نضعها هنا مرادفا لثنائ�ة ومفهوم الح��ة

  :ف�ما یلي �م�ننا استنتاج ذلك سرد�ة �بر� للح�اة قائمة على مستو�ات عدة للمحاكاة، و 

الح��ة السرد�ة الناتجة عن المزج بین تصور للزمن وتف��ك له لد� السارد ولد� الشخصات و�ین 

االستعارة، /أفعاله وأفعالها، هي استعارة سرد�ة تعتبر نتاجا لفعل الح�ك، وعل�ه یولد مفهوم الح��ة

   3و 2و 1الح�اة وهي مستو� المحاكاة  و�قوم هذا المفهوم على إنشاء مستو�ات المحاكاة مع

  .التي تعمل على تبئیر مواض�ع الكتا�ة والمرض والموت

وٕاذ تقوم االستعارة ال�الغ�ة في األساس على التشب�ه والمقارنة بن طرفین أو أكثر فقد عملنا  على 

ا�ه شخص�ات  ِابراز عناصر التشا�ه والمقارنة فیها ونظرنا إلى ما �میز التشب�ه في السرد، وتتش

المدونة في نظرتها لمواض�ع التبئیر السا�قة وهي الكتا�ة والمرض والموت، وهي تتأرجح بین 

حیث تعتبر الكتا�ة لدیها إقرارا لفعل الح�اة، والمرض عدو الموت /المرضو الح�اة/الكتا�ة: ثنائیتي

�موت الكاتب وجود�ا للكتا�ة ونفي لها وٕاقرار للموت، لذلك عندما �حضر المرض تنتفي الكتا�ة ف

ألنه �فشل في الكتا�ة لذلك تختار شخصیتا فرجین�ا وولف ور�شارد االنتحار لتح�ا  ألنها بذلك تخ� 

نهایتها بنفسها �نها�ة سیرة، ومن هاتین التجر�تین اإلنسانیتین اللتان تنظران إلى الموت �خالص 

�ة استعار�ة ثالثة تقوم فیها شخص�ة لورا من الفشل في الكتا�ة، تقدم  لنا الروا�ة ومن ثم الفیلم تجر 

براون والدة ر�شارد �محاولة االنتحار تأثرا �موضوع الفشل في الكتا�ة، وألنها ل�ست �ات�ة وٕانما ر�ة 

بیت، یتخذ لها �اتب الروا�ة فعال متولدا من الحقل الداللي للكتا�ة هو فعل القراءة، حیث �صور لنا 

فعل القراءة الذ� هو على نفس أهم�ة فعل الكتا�ة لد� إحساسها �الفشل ألنها تخلت عن 

القراءة، فتقارن بین مظاهر الح�اة /وهو الوجه اآلخر لذات العملة الكتا�ة ،الشخص�ات األخر� 

الیوم�ة التي تع�شها �ر�ة بیت ومظاهر الح�اة التي �انت تح�اها في الماضي وأبرز معالمها 

الموت فتسعى إلى االنتحار تأثرا /التعاسة ، الح�اة/النجاح ، السعادة/القراءة، فتقع في جدل الفشل
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ن�ا للموت �خالص من حالة االكتئاب التي تؤد� إلى موت الكتا�ة و�التالي الموت في برؤ�ا فرجی

و�م�ن اختصار المراحل السا�قة لرؤ�ا تف��ك الح��ة في . الح�اة لذلك تختار الح�اة في الموت

  :الرسم التالي

  االستعارة/الح��ة                                           

  

  إلخ.... 3المحاكاة                            2المحاكاة                                1المحاكاة    

  

  

  التضمین +  التضاد   +  التقابل  +  التواز�    +  المقارنة   +  التش�ه          

  

  

  إلخ...3مجال التجر�ة التصور�ة           2مجال التجر�ة التصور�ة          1مجال التجر�ة التصور�ة 

  

  االستعارة الكبر�                                           
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  الفصل الرابع      

   و الرواية اجلزائريةتفكيك الواقع يف السينما 
  تار�خ السینما الجزائر�ة وارهاصات الواقع: الم�حث االول

 السینما الكولون�ال�ة وتف��ك صورة الهو�ة الجزائر�ة -1

  األفالم الروائ�ة في الجزائر -2

  الرؤ�ا السرد�ة وتف��ك التار�خ في الروا�ة الجزائر�ة: الم�حث الثاني

 �الغة التواز� بین التخییل والتار�خ  -1
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  الواقعارهاصات تار�خ السینما الجزائر�ة و : ولأل الم�حث ا

بتداع فن التصو�ر  بدأت السینما �فن مبتدع في أواخر القرن التاسع عشر ناتجا عن ِا

الفوتوغرافي، و�رزت �فن ل�س له تار�خ ساب� ��انا �ستمد وجوده وتطوره من �افة األنواع 

ه الفنون التي نهلت منها واألش�ال الفن�ة التي تضمن له االستمرار والنجاح و�ان أبرز هذ

القصص األدب�ة والنصوص المسرح�ة والح�ا�ات الخراف�ة واألساطیر إلى أن  ،السینما

تحولت هي في ذاتها إلى أسطورة القرن العشر�ن �اعت�ارها الفن الجماهیر� الذ� �حتل 

  .المرت�ة األولى من المتا�عة واالهتمام والتلقي

تستمد حیث لى األو تها أداو وتعتبر الروا�ة أوطد هذه الفنون األدب�ة صلة �السینما 

 مارست تأثیرها على الصناعة السینمائ�ة بوصفها رافدا حیو�ا منلذلك  مادتها الدرام�ة منها

روافدها، و�فضل السینما عرفت الجماهیر الروا�ات العالم�ة �روا�ة الحرب والسلم، أحدب 

لجزائر�ة وقد استفادت السینما ا .نوتردام، البؤساء، اإلخوة �رامازوف، الشیخ وال�حر وغیرها

من هذه العالقة الوطیدة منذ بدایتها األولى، ف�انت رائعة الدار الكبیرة والحر�� واألفیون 

   ".الخ....والعصى ور�ح الجنوب

األدب الجزائر� م�انة هامة على مستو� اآلداب العالم�ة قبل االستقالل و�عده،  سّجل

 .وتجلى ذلك من خالل النصوص الروائ�ة الم�تو�ة �اللغتین الفرنس�ة والعر��ة على حد سواء

الفرنس�ة نقطة مهمة في تار�خ األدب الجزائر� فقد �انت له اللغة واعتبر األدب الم�توب �

ن الذات الجزائر�ة وعن واقع المجتمع الجزائر� أثناء فترة االحتالل ثم أس�ق�ة التعبیر ع

برزت الروا�ة الم�تو�ة �العر��ة في فترة االستقالل وتمیزت فیها حسب مراحلها المختلفة، 

�ون الروا�ة تأخذ في �ل عصر صورة ممّیزة، وتكتسب خصائص تجعلها غیر مطا�قة 

في  � جمال�اترواد الروا�ة الجزائر�ة من تحقین حیث تم�ّ  لخصائص روا�ة في عصر ساب�

�ما �ان للسینما  .الش�ل الروائي ساعین إلى التعبیر عن الواقع و�لورة رؤ�ة مستقبل�ة

الجزائر�ة في اقترابها من الروا�ة، نصیب في التعر�ف �الواقع الجزائر� في توار�خ زمن�ة 

قة، �مشاهد وصور تع�س الوضع لحق�معّینة ونقله إلى المشاهدین، وهذا سع�ًا إلى تقد�م ا
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هذا الدور الهام الذ� تلع�ه السینما في  .ش في المجتمع، بهدف توع�ة المتلقي وتثق�فه�المع

تنشئة الوعي االجتماعي عامة وفي الجزائر خاصة حق�قة أدر�ها المستعمر الفرنسي منذ 

لتوسع�ة رغم تقلید�ة البدا�ات األولى للفن السینمائي فاستغلها لصالحه وخدمة ألهدافه ا

الوسائل في تلك الفترة، وأدر�تها السلطة الثقاف�ة في جزائر ما�عد االستقالل فشحنتنا والتزال 

  .الثورة وحب الوطناألفالم الثور�ة التي أنتجتها في فترة الستینات والس�عینات بروح 

افظة التي یتمیز روح االلتزام واالحتشام والمح فتع�س أفالم الثمانینات االجتماع�ة أّما

الیوم ومع التقدم التكنولوجي والتقني الذ� عرفه فن الصورة ومع  و. بها المجتمع الجزائر� 

توفر سبل الرخاء الثقافي في الجزائر تعاني الساحة الثقاف�ة الجزائر�ة فقرا من األفالم وما 

عالقتها بتحلیل وعلى ذلك �م�ننا تقس�م السینما الجزائر�ة في  .یت�عها من أنشطة سینمائ�ة

  :الواقع االجتماعي الجزئر� وتف���ه إلى مراحل  في دراستنا هذه وهي

وقد �ان االستعمار الفرنسي مالكا : وتف��ك صورة الجزائر�  سینما المرحلة االستعمار�ة - 

لى تز�یف صورة عللترسانة السینمائ�ة في الجزائر وعل�ه �ان مالكا للخطاب فعمل 

 .تف��ك الواقع التار�خي وتز��فه وزائر� جال

 سنما االستقالل وتف��ك الواقع الثور�  - 

 سنما الثمانینات وتف��ك األزمات االجتماع�ة - 

  .سنما التسعینات وتف��ك صورة التطرف الدیني - 

  : ةالجزائر� الهو�ة وتف��ك صورة السینما الكولون�ال�ة -1

راف�ة الكولون�ال�ة ال �فاعل لم �شغل الجزائر� أ� م�انة تذ�ر في الهیئة السین�ماتوغ

وال �موضوع، �ان یبدو في الصورة نفسها من الجهتین، حیث من جهة الموضوع وفي 

جم�ع األفالم الكولون�ال�ة بد� الجزائر� في صورة األندیجاني المتوحش والمتخلف والغبي 

ذا تدخل في دور الذ� یجب تهذی�ه وتحر�ره، وظهر في جم�ع االفالم �د��و  ر استعمار� وٕا

دوار الفیلم ف��ون في دور الخارج عن القانون أو الالأخالقي، فجورج میلیي أمن 
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George Méliés  فیلم  1897مثال صور منذ السنوات األولى للسینماتوغراف ابتداءا من

le Musulman rigolo  فیلم  1907و�عده سنةAli Barbouyou  وهذه العناو�ن وحدها

ة بنقل الصورة التي قدمت بها الكامیرا الفرنس�ة المواطن الجزائر�،إنه موضوع ساخر �فیل

ولنفس االعت�ار حرم الجزائر� من  )1(الفرنس�ة یرّفه عن الفرنسیین في صاالت العرض

المشار�ة في الصناعة السینماتوغراف�ة الفرنس�ة و�ان هذا اإلقصاء متعمدا مخافة أن 

ب هذه التكنولوج�ا التي قد تم�نه من نقل الحق�قة الجزائر�ة التي یتم�ن الجزائر� من اكتسا

ولم �حظى الجزائر� �فرصته الكاملة لنقل صورة  .حاولت الكامیرا االستعمار�ة طمسها

الهو�ة الجزائر�ة إلى العالم عبر األش�ال المطولة والقصیرة للتصو�ر السینمائي إّال �عد 

لم یوجد : "ذلك قائال  GEORGES SAOOULسادول  جورج حیث یؤ�د .االستقالل

عاما من بدا�ة السینما أ�ُّ فیلم مطول  65أ� �عد  1960على حد علمي إلى غا�ة 

إفر�قي فعلي ال في التمثیل أو التصو�ر أو الكتا�ة أو التر�یب أو غیرها، وه�ذا حرم 

  )2( ".مائتي ألف شخص من الش�ل األكثر تطورا في عالم الفنون 

االعت�ارات هناك من المؤرخین من �عتبر السینما الكولون�ال�ة سینما غیر ولهذه 

جزائر�ة ألنها لم تكن تعبر عن الهو�ة الفعل�ة للجزائر� وهناك منهم من �عتبرها سینما 

جزائر�ة مستشهدا �اإلنجازات الجادة والح�اد�ة غیر المتأثرة �اإلدیولوج�ا االستعمار�ة من 

الذ� ترك ) رون�ه فوتي( و )  fELIX MESGUICHسغشفیل��س م( أمثال أعمال 

  .�صمة مهمة في السینماتاك الجزائر�ة وتحدیدا منها الثور�ة

ومهما ��ن تصنیف هذه السینما القبل�ة لالستقالل فقد �انت الجزائر مسرحا 

دما  �لف األخوان لومییر للسینماتوغراف منذ نشأته في أواخر القرن التاسع عشر، عن

ف�انت , بتصو�ر مشاهد من الجزائر   fELIX MESGUICHل��س مسغشفی المصور

تلمع تحت شمس الظهیرة،  الجزائر، ومنها 1897طو�لة تم عرضها سنة قائمة األشرطة 

ساحة ، البیوت العر��ة الصغیرة، و األزقة الض�قة الصاعدةالقص�ة، ، المسجد

                                                           
1 Voir, Rachid Boudjedra –naissance du cinéma algerien Edition François Maspero 1971, page 10 
2
 -LOTFI Mahrzi, Le cinéma algérien, société nationale d'édition et de diffusion, Alger,1980, p. 58  -  
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المناظر الجزائر�ة الكثیر من �ما استقطبت  .و�ذلك مشاهد من تلمسان والمیناءالح�ومة

و�ذلك جان , یدر وفیلمه األتلنتیدجاك فهور�ن في السینما الصامتة أمثال المخرجین المش

وقد سجلت هذه األشرطة صورا تار�خ�ة عن جزائر تلك  )1(.1929 رنوار مع فیلمه البلد

مار�ة أو الفترة ومهما تكن ن�ة وهدف هذه األشرطة سواء �انت االحتفال �فرنسا االستع

�انت نتاج غا�ة فن�ة ألصحابها فإنها تصنف الیوم في رصید الموروث الثقافي الجزائر� 

وتمث�ال لذلك اخترنا هذه الصور  .ونالت ق�متها الفن�ة والتار�خ�ة الخارجة عن أ� س�اق

  :المقتطفة من تلك األشرطة

  

                                                           
1
- LOTFI Mahrzi, Le cinéma algérien p14  
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 و�ر�ست�ان جاك جول�ان دوف�ف�هور�ا صور �ل من و�عد ذیوع السینما الناطقة في أ

مع الممثل  1937عام  "وواحد من الكتی�ة" 1934عام  "غولغوطا"فیلمین مهمین هما 

" بي بي المو�و"تصو�ر فیلم  1937هد الجزائر سنة وتش .الجزائر� سید علي فرناندال

pépé le moko  لجول�ان دوف�ف�ه julien du vivier  جان غا�انمع jean 
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gabin،  أشمي عن روا�ة  ذمأخوAshemi  ما هو مبین في الصورة المول�ة�

  :المقتطفة من الفیلم والتي تحمل عنوانه

 

  

سالم�ة في تف���ه لرموز الثقافة اإلیلم نموذجا للتز�یف االستعمار� و و�قدم هذا الف

الجزائر حیث �قدم حي القص�ة الذ� �عتبر من أعرق األح�اء الجزائر�ة المحافظة �و�ر 

ر�خي او�لتق� صورا ألزقتها التي �صفها ال �ما تصنف الیوم �معلم تللصوص والدعارة 

 إال فیها ح�اة ال مو�وءة متاهة « .في الهندسة المعمار�ة بل  �صفها �متاهة �أزقة ض�قة

 من أتى الخل� من هجین والمومسات، الشحاذین الجانحین والهامشیین الطرق  وقطاع للصوص

 وأزقتها …صینیون  وحتى و�ونان ومالطیون  وٕاس�ان وٕا�طالیون  و�هود عرب العالم، أصقاع �ل

 وجود ال ،”المو�و بي بي“ قص�ة � ف.ماخور أو وخمارة حانة إلى إال تؤد� ال طرق  وساللمها

 أجل من �شقى لشعب وجود وال ثقاف�ة، أو اجتماع�ة لح�اة وجود ال رآن�ة،ق لمدارس وال لمساجد

 أن حتى .االستعمار ظلم عن حدیث وال جزائر�، بیت في جزائر�ة ألسرة وجود ال الع�ش، لقمة

 التصو�ر�ة الموس�قى إنجاز في إ�غر�وشن دمحم الجزائر�  الموس�قار أشرك وٕان ف�فیي، دو المخرج
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 في الجزائر�  ظهور واقتصر التمثیل، في جزائر�  أ� �شرك أال آثر ،”وتس� فینسون “ جانب إلى

  :اآلت�ة الصور لذلك وتمث�ال 1».لكوم�ارسا على الفیلم

  

                                                           
http://www.fenni-: مھدي براشد، جنایة السنما على القصبة، نمطیة المتاھة الملیئة بالموبقات، الموقع االلكتروني 1
-dz.net/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
-%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87/  0  
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 ومساعد�ه، الجزائر لمدینة الشرطة محاف� أمام ”مونی�ه“ المفتش مشهد السا�قة الصور تمثل

 التي لصفاتا لهذه نظرا القص�ة، داخل وهو المو�و بي بي على الق�ض صعو�ة له �شرح هوو 

 الغا�ة، �ما عمی� القص�ة، حي یبین فوق  من مشهد « من �صفها حیث السا�قة الصور سهاتع�

 درجاتها و�ین .ال�حر إلى �فضي درج سطح �ل أسطح، فوقها طو�لة ودرجات النمل، �جحر �غلي

 تتعان� وأزقة أخر�، فوق  وأزقة تتقاطع، وأخر�  مصیدة، ش�ل على أزقة مظلمة، ملتو�ة أزقة

 �ل وفي .أقب�ة �أنها مسقف و�عضها ضی� �عضها أزقة .متشع�ة متاهة مش�لة فوضو�  �ش�ل

 بروائح مظلمة هوات إلى تفضي ومنحدرات ساللم، �أنها وعق�ات درجات، جهة �ل وفي جنب

 غر��ة �أسماء شوارع الصمت، �س�نها خال�ة شوارع ،…مظلمة الرطو�ة، أرهقتها وأروقة �ر�هة،

 إنهم ).”بوعقاشة شارع“ ،”العسل فندق شارع“ ،”السمسم مدینة شارع“ ،”العجز شارع“(

 قبل آتى من م�ان، �ل من أتوا ألف أر�عون  .آالف 10 إال �حتمل ال حیز في ألف أر�عون 

 .غامضون  إلینا �النس�ة التقلیدیون، الشرفاء وأحفادهم البر�ر�، الماضي من جاءوا الذین الفتح،

 إس�ان، س�سیلیون، سود، مالطیون، سالفیون، لهم، أصل ال الذین غجر، صینیون، ق�ائل،

 ش�ل، دون  سن، دون  قصیرات، بدینات، طو�الت، األش�ال، ��ل البلدان، �ل من نساء …ونساء

 سقف، دون  نحل خل�ة �ما منعزلة داخل�ة، �ساحة بیوت …یجازف أحد ال حیث شحما مبتذالت
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 �عضها فوق  متنضدة �أسطح ال�عض ب�عضها متصالت بئر، في و�أنك فیها الصوت تسمع

 رداوالس ب�عضها المتالصقة القص�ة بنا�ات األولى الثالث الصور تقدم حیث 1»ال�حر حتى ال�عض

 �ما والرذیلة الفساد انتشار على تساعد �هندسة وٕانما ممزة معمار�ة �خاص�ة ذلك إلي ینظر ال

 ونأ� الحققي للواقع سلب�ا �ا�تف� إالّ  ذلك ول�س .والعاهرات للمقامر�ن ناألخیرتا انالصورت تظهره

    .المتخلف الجزائر�  للمجتمع والت�شیر التنو�ر ل�حمل أتى الذ� االستعمار�  الف�ر تمجید نحو عنه

�ما صورت �عد الحرب العالم�ة الثان�ة العدید من األفالم األقل شهرة إلى غا�ة سنة  

تصنف �لها  ،من ما �قارب ثمانین فیلما مطوالو�انت حصیلة هذه المرحلة من الز  ،1954

هذه السینما التي حاولت دائما إعطاء صورة �اذ�ة عن الوضع  .ضمن السینما الكولون�ال�ة

االستعمار� في الجزائر مصورة الرجل الفرنسي في ثوب الشجاع المجا�ه لصعاب إفر�ق�ا 

 ف�رة مصورالشر�� ال� دؤ�تقي لهذا األندیجاني المتخلف، و لر في سبیل نقل الحضارة وا

وهذا إنما تأكید لخطورة ما  غلوطة مقدمة للعالم قق�الجزائر الفرنس�ة المزدهرة وهي صورة م

وهذه الحق�قة المؤ�دة لدور السن�ماتوغراف�ا في  ،�م�ن أن تقدمه الصورة وتقنع �ه المشاهد

فأدخل الشر�� المصور في أدواته التر�و�ة  ،عمار� تنشئة الوعي استوعبها الك�ان االست

قدم من خاللها اإلمبراطور�ة االستعمار�ة التي على التلمیذ أن �مجدها و�ساهم  ،المدرس�ة

في بنائها فاعتبرت السینما لد� السلطات الفرنس�ة سالحا عس�ر�ا وتر�و�ا موجها في 

  .خدمة مصالح فرنسا التوسع�ة

ما �آل�ة عس�ر�ة منذ بدایتها األولى، فقد أكد الكولونیل مارشون تعینت أهم�ة السین و    

Marchand  ضرورة االستعمال الجید للسینماتوغراف�ا في المستعمرات  1895سنة

الة �مومیر  قائال في خطاب  Maumurاإلفر�ق�ة �عد عرض فیلم سینمائي في مدرسة الخّ�

السینماتوغراف�ا من قبل الهیئة أكید أن استعمال :" وجهه إلى مدیر إحد� المجالت

االستعمار�ة سیؤثر على األندیجاني �ما أثرت الط�اعة، ولكن �شر� أن تختار األفالم 

�عنا�ة المتاعه ول�س إلخافته، وهذه ل�ست إال وسیلة إضاف�ة لتجر�د هذا البدائي من 

                                                           
1
 یراحع المرجع السابق- 
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ر�ق�ا السالح، بإضحاكه، وخالصة القول إّن السینما الهزل�ة هي سالح التوسع في إف

و�اقي األماكن، إنها تمنح دفعة واحدة لمن �متلكها قّوة الساحر في مواجهة أبناء 

  )1( ."الطب�عة �ما �قول جون جاك وال یوجد أفضل من ه�ذا تفتح في �الد السود

 إلى أن ظهر أول عمل وثائقي مصور حول حرب التحر�ر لمخرج فرنسي التح�  

قدم  1957سنة  الجزائر تحترق �فیلمه  فوتي رون�ه�صفوف جبهة التحر�ر الوطني وهو 

من خالله صور ج�ش التحر�ر الوطني في ج�ال أوراس نمامشة وصعو�ة اختراق خ� 

 35مور�س ومهاجمة ألغام الونزا وممرضات ج�ش التحر�ر، وقد صور هذا الفیلم بتقن�ة 

التحم�ض مم ألوان �وداكروم قابلة لالستعمال الع�سي و�انت هذه ص�غة هواة ت�اع مع 

المدرج في سعر الشراء �عطي إم�ان�ة االلتفاف على الرقا�ة  التي فرضت عل�ه منذ 

الذ� ُاعتبر أول فیلم فرنسي  ”50إفر�ق�ا سنة “�عنوان  1950ه لفیلمه األول سنة إصدار 

مناهض لالستعمار  وتاله فیلمه الثاني الذ� اتهم �سب�ه �المساس �األمن الداخلي لفرنسا 

إن �انت الجزائر �الدا مستقلة فمن : "، الذ� قال ف�ه 1954سنة جزائر أمة الوهو فیلم 

  )2(."المؤ�د أنها ستعود إلى ما �انت عل�ه

, تتكون خل�ة لإلنتاج السینمائي لخدمة الثورة التحر�ر�ة دعائ�ا 1957وفي سنة   

الفعل�ة أما االنطالقة  .تضم �ال من جمال شاندرلي ودمحم لخضر حامینا وأحمد راشد�

اللیل م التار�خي لألفالم السینمائ�ة الخ�ال�ة المطولة فتعود إلى فترة االستقالل مع الفیل

 1966   للخضر حامینا  ور�ح األوراس 1965سنة لمصطفى بد�ع  النهاریخاف من 

 1982سنة  لرا�ح لعراجي وسقف وعائلة 1971لدمحم ز�نات سنة  تح�ا �ا دیدومروًرا بـ

وتع�س هذه النماذج من األفالم �ما هو �اد من عنوانها   .وغیرها من األفالم الجادة

  : إختالفا مرحل�ا نوع�ا في السینما الجزائر�ة على مر ثالثة عقود نلخصه في 

                                                           
1
- LOTFI Mahrzi, Le cinéma algérien p 38  

2
. ،  ص2010، الجزائر، 23مجلة الثقافة، العدد  -ماغالي جاكمین، روني فوتي واالستعمار ، سینما الفن وااللتزام / أور�ان برون  - 

182 
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  :سینما الستینات أو ما �عرف �السینما الثور�ة و�م�ن التمییز فیها بین طا�عین: أوال

التار�خ�ة التي تحتفي �اسماء حق�ق�ة وأحداث واقع�ة صنعت األفالم الثور�ة - 1

  ".معر�ة الجزائر"�طوالت الثورة الجزائر�ة من أمثال فیلم 

األفالم الثور�ة التخییل�ة المستوحاة من نصوص أدب�ة والمشتر�ة مع الطا�ع األول  - 2

یوم�ة التي في نفس السمة وهي الواقع�ة والتسجیل�ة وقر�ها الشدید من صورة الح�اة ال

عاشها الجزائر� إ�ان فترة االستعمار وحرب التحر�ر منها مثال فیلم األفیون والعصى عن 

  .روا�ة مولود فرعون بنفس العنوان

سینما الس�عینات وهي مرحلة انتقال من الطا�ع الثور� المه�من إلى الطا�ع : ثان�ا

  .م الف�اهياالجتماعي فشهدت مز�جا من هذا وذاك وتخللها حضور قو� للفیل

سینما الثمانینات وتمیزت �طا�عها االجتماعي الذ� سل� الضوء على المشاكل : ثالثا

الیوم�ة للمواطن الجزائر� �غالء المع�شة وأزمة الس�ن والنمو الد�موغرافي ومشاكل الزواج 

  الخ ...والطالق

األیدیولوجي مرت السینما الجزائر�ة �عد االستقالل �مرحلتین مهمتین من حیث التطور 

و�ان السینمائیون  ،فقد �انت المرحلة األولى تأس�س�ة لهذا النوع من الفنون  ،ألصحابها

وفي المرحلة الثان�ة  ،یتخ�طون في إش�ال�ة تحدید هو�تهم �النس�ة لآلخر الذ� �مثله الغرب

یجة تحدث القط�عة بین السینمائي وهو�ته نت ،و�التحدید في الثمانین�ات من القرن العشر�ن

وتحدث الردة و�تحول  ،التي ما فتئت تنخر أمجاد األمة في عصرها الحدیث ،لالنتكاسات

وتغدو بذلك الصناعة الفیلم�ة  ،السینمائي من حامل آلمال وآالم مجتمعه إلى سینمائي فق�

إلى درجة االستسالم للطموحات  ،الهدف األسمى لكل عامل في هذا الحقل من الفنون 

ال نحید عن النقد الفني الموضوعي نقول  ولكي .یرورة الواقع والتار�خالفرد�ة �معزل عن س

فال یجوز التأر�خ للفن السا�ع  ،إن المجال السینمائي �ح�مه المق�اس الفني قبل �ل شيء
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 م�قستمن الناح�ة التار�خ�ة �م�ن و  .�منظار س�اسي محض �عیدا عن منط� الفنون 

لى ما �عدهإلى سینما ما قبل اال السینما الجزائر�ة   .ستقالل وٕا

فالسینما القبل�ة هي سینما  ،إن الفضاء الجغرافي هو العامل المشترك بین القسمین

أما الس�ان األصلیون فال �ظهرون  ،�طلها مغامر أور�ي وقائد عس�ر� فرنسي, المستعمر

و�ان على الجزائر�ین انتظار االستقالل  ،إال في صور مشوهة ال تع�س الحقائ� الواقع�ة

وهذا الغ�اب عرفه األدب قبل  ،الس�اسي �ي �ص�حوا موضوعا حق�ق�ا للقصص السینمائ�ة

�الرغم  ،وصدرت صرخات مدو�ة من الروائیین الجزائر�ین في العهد االستعمار� , السینما

لى أوضاع الشعب حیث لفتوا االنت�اه إ ،من اتخاذهم اللغة الفرنس�ة وسیلة لكتابتهم

والذ� �ع�ش  ،واألهم من ذلك االلتفات إلى العنصر العر�ي المسلوب الحقوق ، الجزائر� 

و�تجسد ذلك .وتحو�له إلى �طل أ� إث�ات ذاته المستقلة عن المستعمر ،على هامش الح�اة

 التي لم ،)النول(ثم ) الحر��(و) الدار الكبیرة (بخاصة في روا�ات الكاتب دمحم دیب ومنها 

 .1974للمخرج مصطفى بد�ع سنة ) الحر��(یتعرف علیها المشاهد إال من خالل مسلسل 

و�انت روا�ة مولود  ،)والدروب الصاعدة) (ابن الفقیر(و�ذلك روا�ات مولود فرعون ومنها 

و�م�ن تحدید مرحلة الستین�ات �م�الد فعلي لسینما .األكثر حظا) األفیون والعصا(معمر� 

و�ذلك سینما المهجر ثم اإلنتاج  ،وهي تضم اإلنتاج الخاص والعام ،ما �عد االستقالل

للمخرج اإل�طالي جیلو بنتكرفو ) معر�ة الجزائر(المشترك الذ� برز �ْأعمال عالم�ة منها 

، 1968لكوستا جافراس ) زاد(و�ذلك  1968للو�ینو فش�نتي سنة ) الغر�ب(و 1966سنة 

ثالثة مسدسات ضد (ات الوسترن الس�اجیتي ونعثر في هذا النوع على فیلم طر�ف لمغامر 

  .�1967مع�ة المخرج موسى حداد سنة  ،للمخرج اإل�طالي إینزو بیر� ) سیزار

حالة من  هاانتابتثم , بوادر االنتعاش في الس�عین�ات والثمانین�ات السینما حملت

التدهور لتصل مع حلول التسعین�ات من القرن العشر�ن إلى وضع�ة �اسدة من الناح�ة 

بل لم �عد , فصدور أ� فیلم جزائر� جدید لم �عد �حدث ضجة إعالم�ة أو ف�ر�ة, المیدان�ة

إلعداد الجید لقاعات ل�عود إلى إهمال السوق الداخل�ة والسبب األساسي , یلفت االنت�اه
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الجانب اإلشهار� الذ� یلعب دورا مهما في توج�ه ف�ر وذوق غ�اب ا العرض و�ذ

إما , جل األفالم الجزائر�ة الحدیثة العهد أول ما تعرض خارج الجزائر وتعرض .المشاهد

في المهرجانات الدول�ة أو في قاعات العروض العاد�ة والیتعرف علیها الجمهور الجزائر� 

نقاد والمؤرخون الجزائر�ون وال یزالون یؤصلون ظل الو  .إال �عد مرور مدة غیر قصیرة

وتبدو , بدا�ة من اندالع الثورة التحر�ر�ة ثم فترة االستقالل فق�, لتار�خ السینما في الجزائر

في , لهم السینما القبل�ة مرآة لمجتمع غیر جزائر� و�التالي ال عالقة له �السینما الجزائر�ة

وحتى إن جاهدوا في إنتاج , لها إلى فرنساحین تعرف نفس السینما هجرة م�ثفة لرجا

نذ�ر منها , إال أن من�عها وف�رها ووسائلها ل�ست جزائر�ة, وٕاخراج أفالم تصور واقعهم

مائة �المائة (و) 1990(لسید علي فتار)حب ممنوع(و) 1990(لرشید بوشارب ) شاب(

) اب الواب�(و�ذلك ) 2003(لمرزاق علواش ) زوزو(و) 1997(لمحمود زمور� ) أراب��ا

 ).2005(للمخرج نفسه 

 ،لم یلفت اهتمام العاملین في حقل السینما ،إن هذا التحول العمی� في ذوق المشاهد

بل �ان هدفهم الوحید عرض اإلنتاج في المحافل الدول�ة للتعر�ف �المخرج أو الممثلین مع 

ما اإلفر�ق�ة ففي الدورة التاسعة عشرة لمهرجان السین ،اإلصرار على عدم وجود المشاهد

یتوج الممثل سید علي �و�رات بجائزة أحسن ممثل لدوره في فیلم ) 2005مارس (بواقادوقو 

وهي قصة مقت�سة من روا�ة لألدیب طاهر جاووت بینما  ،لكمال دهان) المش�وك فیهم(

على .لبلقاسم حجاج بجان�ه التقني ف�حصل على جائزة أحسن صوت) المنارة(یتمیز فیلم 

بید أنها تفتقر لتشر�ف  ،الجزائر�ة حافلة بجوائز المهرجانات الدول�ة المختلفةأن األفالم 

 ،حیث صادر السینمائیون رأ�ه فهو في النها�ة الذ� یتا�ع و�ق�م و�ح�م ،المشاهد الجزائر� 

  .وهو �التالي �حدد مد� فاعل�ة اإلبداع السینمائي وقدرته على التأثیر واإلمتاع

ف�ه الذوق  ىنم �ُ ال ی�قى المشاهد في خ�ال ووهم السینما الغر��ة یجب أن  ولكي

الفني �ي یتم�ن من التمییز بین األعمال اإلبداع�ة و��ون له بذلك مواقف خاصة وردود 

عن موقف : لؤ تساالل اولهذا ماز  ،أفعال محددة نحو �ل عمل سینمائي �صدر في حینه
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لعز الدین مدور ) جبل �ا�ة(و) 1992(لدمحم شو�خ  )القلعة(المشاهد من أفالم مهمة مثل 

  ).2003(ل�مینة شو�خ ) رشیدة(و) 2003(لبلقاسم حجاج ) ر�ح النس�ان(و) 1997(

  :األفالم الروائیة في الجزائر - 2

قصص�ة مطولة تنحو منحى روائ�ا، وأول عمل من هذا  شهد األدب الجزائر� محاوالت

لدمحم بن إبراه�م " العشاق في الحب واالشت�اق ح�ا�ة"وهو  1849 النوع �ت�ه صاح�ه سنة

ألحمد رضا " غادة أم القر� "محاوالت أخر� مثل  المدعو األمیر مصطفى، ثم ت�عته

 أن إالّ .1  لنور الدین بوجدرة "الحر��" لعبد المجید الشافعي، " الطالب المن�وب"حوحو، 

الحمید بن  ، وقد �تبها عبد"ر�ح الجنوب"النشأة الجادة لروا�ة فن�ة ناضجة ارت�طت بروا�ة 

، ثم 5/11/1970 هدوقـة في فترة �ان فیها الحدیث جد�ا عن الثورة الزراع�ة فأنجزها في

فدشن الرئ�س هوار� بومدین أول  ،8/11/1971 �ان التطبی� الفعلي لهذا المشروع في

 ، ثم دشنت �عد ذلك17/06/1972 تعاون�ة للثورة الزراع�ة في قر�ة خم�س الخشنة في

تم إنتاج فیلم ر�ح الجنوب في و  2.17/06/1975بتار�خ أول قر�ة اشتراك�ة في عین نحالة

من قبل المخرج الجزائر� سل�م ر�اض، حیث �عد من األفالم الجزائر�ة القلیلة التي  1975 ةسن

الروا�ة الجزائر�ة الم�تو�ة �اللغة العر��ة الوحیدة  فر�ح الجنوب تكاد تكون . الروا�اتمن اقت�ست 

   .التي تم تحو�لها إلى فیلم سینمائي

عابـد بن  أین �ستعد – وهو یوم سوق  - في ص�اح یوم الجمعة، تنطل� الروا�ة

أراض�ه وقط�ع  القاضي للذهاب إلى السوق مع ابنه عبد القادر، ف�قف قرب الدار متأمال

هناك إشاعات  ي را�ح، وعلى صدره هم ینغص راحة �اله، ذلك أنالغنم الذ� �قوده الراع

الزراعي، ثم  بدأت تروج منذ صدور القرارات المتعلقة �التسییر الذاتي حول اإلصالح

غرفة ابنته نف�سة،  �عثت في نفسه السرور حین نظر من الخارج إلى �رةخطرت ب�اله ف

                                                           
  .197/198ص  �1،1999 ،الجزائر ،شر�ة دار األمة للط�اعة والنشر والتوز�ع ،األدب العر�ي الحدیث ،قینة عمر بن - 1

  .168ص م ن،  - 2
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بتأم�م األراضي، في  �ة والذ� �قومیتلخص مضمونها في تزو�ج ابنته إلى مالك شیخ البلد

�الضجر تقول أكاد أتفجر،  ذلك الوقت �انت نف�سـة داخل غرفتها تعاني الضی� والشعور

�ل الطل�ة �فرحون �عطلهم، أما أنا فعطلتي  " ، ثم تضیـف1  أكاد أتفجر في هذه الصحراء

صوت أنغام حالة االضطراب، عندما تسمع  ، وفجأة تهدأ نف�سة من2 منفى أقضیها في

یخرجها من ذلك إال صوت العجوز رحمة  حز�نة �ان �عزفها الراعي را�ح، فتطرب وال

والدة  – قدومها، �ي تذهب مع خیرة مناد�ة على أخیها عبد القادر من �عید، معلنة عن

أود ! أرغب في ذلك �ا خالة " معهما  إلى المقبرة، فترغب هذه األخیرة في الذهاب -نف�سة

  .3  "ا، إنني اختنقت في هذا السجنأن أر� الدن�

تحتفل القر�ة بتدشین مقبرة ألبناء الشهداء الذین سقطوا أ�ام حرب التحر�ر،  �عد أ�ام

عابد بن القاضي أهل القر�ة في بیتـه رغ�ة منه في التأثیر في مالك وٕاعادة ر��  ف�ستقبل

والتي  - القاضي ابنة عابد بن –بینهما من صالت قد�مـة فمالك �ان خطیب زلیخـة  ما

أ�ام الثورة، حین أعد مالك ورفاقـه من المجاهدین لغما �ان من المفترض أن  استشهدت

قطارا عس�ر�ا، لكنه خطأ استهدف قطارا مدن�ا �انت زلیخة من ر�ا�ه، مما أثار  �ستهدف

ابن القاضي فوشى �المجموعة لقوات االحتالل، فأثر ذلك في نفس مالك وأص�ح  غ��

وفي هذا الیوم یوم االحتفال یدعو عابد بن القاضي مالكا لرؤ�ة زوجته خیرة، یتهرب منه، 

 ترجو ذلك منه، ف�قبل دعوتها، وعندما یدخل الغرفة ما إن �قع نظره على نف�سة حتى ألنها

  .یبهت لما رأ�، فهي شدیدة الشبـه �أختها وخطیبته السا�قة زلیخة

البنته نف�سة على الرغم من  بن القاضي إلشاعة خبر خطو�ة مالك و�سعى عابد

هذا الخبر البنتها فترفض �شدة ألنها ال ترغب �ال�قاء في القر�ة،  تحف� مالك، فتعلن خیرة

الزواج �شخص ��برها سنا وال تعرفه جیدا وحین �صر األب على قراره  ال تر�د ا�ما انه

                                                           
  .10ص ،�5 ،الجزائر ،المؤسسة الوطن�ة للكتاب ،ر�ح الجنوب ،بن هدوقة عبد الحمید - 1
  10ص ،ر�ح الجنوب ،بن هدوقة عبد الحمید - 2
  20ص ،الساب� المصدر - 3
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الروا�ة ونقله الفیلم وأهم ما تحتفل �ه هذه . تهرب إلى المدینة �حثا عن حر�تها المسلو�ة

�عد االستقالل وابرازه لصورة المرأة  �أمانة هو تمجید الثورة الزراع�ة واألرض �أهم م�سب

الجزائر�ة التي تكافح من أجل تعلمها وخروجها من األم�ة التي أورثها االستعمار إضافة 

  .إلى حالة الفقر التي �انت من مخلفاته أ�ضا

دب في الجزائر ولعل األون والعصا نأت السینما عن فیواألو�عد روا�ة ر�ح الجنوب 

من األعمال  ذلك من األس�اب األساس التي أدت إلى فقر الساحة السینمائ�ة في الجزائر

دب عامة والروا�ة خاصة، وقد حاولت الهیئة التي تمجد التار�خ وتستلهم من األالضخمة 

روا�ة األمیر عبد القادر لواسیني الثقاف�ة في الجزائر إح�اء هذا الر�ود �مشروع تحو�ل 

األعرج إلى فیلم ضخم إّال أن المشروع توقف لتطل�ه میزان�ة مال�ة ضخمة وتظل مع ذلك 

 ج الفنق�مة روا�ة األمیر مسالك أبواب الحدید لواسیني األعرج على قدر �بیر من النض

   .   في التجر�ة السرد�ة وسنحاول إجالء جانب منها في الم�حث الموالي
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  في الروا�ة الجزائر�ة وتف��ك التار�خالرؤ�ا السرد�ة :  الثانيالم�حث       

  

  :التواز� بین التار�خ والتخییل�الغة -1

إلى مستو� من وصلت الروا�ة �صفة عامة  الیوم والروا�ة الجزائر�ة �صفة خاصة  

النضج الفني الذ� ینظر إلى السرد على أنه فن إنساني البد أن �عمل على ابراز ق�مة 

 deshumanisationیتخلص فیها الش�ل الفني من الطا�ع الالإنساني  االنسان الوجود�ة،

�ما �أن للفن، �حرفیته الواقع�ة، ر�ما �انتقاد غرائز المجتمع الحدیث ومیوله وجنونه، أو ر 

مضمون یوم في ح�اة مدینة �بر� من غیر استخدام للح��ة یؤلف الفیلم أو الروا�ة 

التقلید�ة، بل �ف�ض من األف�ار واالرت�اطات �ال وجود لل�طل التقلید� بل بت�ار للوعي 

فالوقائع تص�ح جذا�ة عند التف�یر فیها .و�وح �اطني ال شعور� ال ینتهي لعالم مف�ك

  .فني مطلوب وتحسسها �أسلوب

النص الح�ائي نص مفتوح متعدد البنى واألسالیب وال نهائي التصنیف والتعیین، 

 وتعتبر الروا�ة أكثر األنواع الح�ائ�ة قدرة على التشظي والتكثف في أش�الها وأسالیبها

لذلك سجلت الروا�ة العر��ة عامة والجزائر�ة خاصة، نقلة نوع�ة .وموضوعاتها ودالالتها

تجاوزت بها ح�سة التقلید نحو انفتاح الكتا�ة، أو االنشغال بنفسها إلى جانب وظ�فتها 

األساس�ة التي انشغلت بها منذ م�الدها، وهي تقد�م رؤ�ا عن العالم وتمثیله، حیث تحول 

عر��ة من الش�ل التقلید� الذ� �حتفي �الح�ا�ة و�وّقر تسلسلها المنطقي سرد الروا�ة ال

وتتا�عها الحدثي الطب�عي، بتدرج یؤد� إلى نها�ة تنحّل فیها األزمة، نحو ما �سم�ه عبد 

هللا إبراه�م �السرد الكثیف الذ� یروم ف�ه الروائي االهتمام ���ف�ات تر�یب المادة الح�ائ�ة؛ 

أص�حت الروا�ة العر��ة أكثر  «:في معرض مقارنته �السرد التقلید� حیث �قول لالنشغال 

م�ال بنفسها و�درجة ال تقّل عن انشغالها بتمثیل العالم، و��ون السرد الروائي شفافا إذا 

اختفى السرد وتوار� إلى أقصى حد لصالح الح�ا�ة فتعرض األحداث نفسها دون أن 

حین �شیر الراو� �ثیرا إلى نفسه بوصفه �شعر المتلقي بوجود الوس�� السرد�، أما 
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منتجا لألحداث ومبتكرا للح�ا�ة، فإن ثمة مسافة تفصل المتلقي عن العالم الفني الذ� 

�صطنعه السرد فال �قع اندماج بین المتلقي واألحداث، و�تمزق اإلیهام بواقع�ة الح�ا�ة، 

ذا األسلوب من السرد و�نش� المتلقي في المشار�ة بإنتاج ذلك العالم المتخیل، وفي ه

یتدخل الراو� متحدثا عن نفسه ودوره وال یترّدد في إبداء شتى المالحظات حول مهمته 

  1».السرد�ة، وذلك هو السرد الكثیف

لها تودوروف في �تا�ه  l’opacitéإن الكثافة    هي المظهر العام " الشعر�ة"�ما أصَّ

ي تقن�ات القول السرد� ووجهات النظر ل�الغة الروا�ة وهي طر�قة للسرد ��ثف فیها الروائ

إنه مظهر یتأسس في الروا�ة عبر تكثیف السمات السرد�ة، لذلك �سمیها دمحم  )2(2المتعددة،

أنقار ب�الغة السمات وهي �الغة تستوعب أصول ال�الغة العامة وتغنیها �أصول تستمدها 

مي إلیها هذه من طب�عة النصوص التي تنظر فیها، ومن خصوص�ة األنواع التي تنت

النصوص، والقراءة التي تستند إلى مفهوم النوع تقوم على تمّرس �األعمال التي تنتمي إلى 

جنس أدبي معین، وفي الروا�ة تش�ل جملة السمات السرد�ة النسیج ال�الغي للعمل، دون 

أن تكون لهذه السمات قواعد سو� الخبرة الجمال�ة المتراكمة في وعي القار� �أسالیب 

ل�س لهذه السمات حسب الناقد دمحم أنقار   3.و�ر الروائي وحیله ال�الغ�ة والنوع�ةالتص

قواعد مقننة وأبواب في علم ال�الغة إنما تق�م ه��لها من تقن�ات تش�ل المعنى التي تبني 

صورة تثیر المخیلة وتحرك الوجدان مستمدة من طب�عة الح�اة اإلنسان�ة وخصائصها، تعبر 

لتوجس والمراوغة واإل�حاء عنها في النص سمات ال�ساطة والتدرج والتوازن والتأمل وا

  .والتجسید والسؤال والحیرة وغیرها

                                                           
عبد هللا إبراه�م، السرد والتمثیل الّسردّ� في الّروا�ة العر��ة المعاصرة، �حٌث في تقن�ات السرد ووظائفه مجلة عالمات،  -  1

 . 3، ص16ع 
 .38ص ،منشورات عیون ، 1990: اء، الدار الب�ض1عثماني المیلود، � :عر�ة، ترتزف�طان تودوروف، الشِّ  -  2
، منشورات مجموعة ال�حث في ال�الغة �القصر 2009: المغرب. ، مجلة �الغات"تحوُّالت ال�الغة"محّمد مش�ال  -3 -  3

 20، ص1الكبیر ع
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إنها سمات تحددها م�اد� جمال�ة مستقاة من س�اق النص أو أصول النوع األدبي وما 

نما النص �اعت�اره وحدة �ل�ة، وهي تختلف عن مفهوم  �حددها ل�س الس�اق اللغو� وٕا

فإذا �انت هذه مقننة سلفا على  «السمات في األسلو��ة ومفهوم األبواب في ال�الغة، 

أساس مجموعة من القواعد المقررة من الحذف والز�ادة واالستبدال والقلب وتلك على 

أساس عمل�ات االنز�اح التي تجر� في المستو�ات اللسان�ة المع�ار�ة فإن مفهومها في 

ال�ة �الغة السمات ال �قوم على قواعد مقررة أو مبدأ عام �قدر ما تحددها م�ادئ جم

 1»عامة �اإل�حاء والتجسید والتصو�ر وغیرها
ول�س لهذه السمات حسب أنقار قواعد  

مقننة سو� الخبرة الجمال�ة المتراكمة في وعي القار� �أسالیب التصو�ر الروائي وحیله 

ال�الغ�ة النوع�ة، وهذا یجعل �الغة الروا�ة ذات طا�ع حدسي تقوم على الذوق، أكثر مما 

لكننا نتساءل من أین ��تسب القار� .القواعد، ذوقا مدر�ا �ستند إلى هذه الخبرةتقوم على 

هذه الخبرة هل فق� من قراءة الروا�ات، �یف �م�ن أن �طل� ح�ما جمال�ا نوع�ا دون أن 

�متلك رصیدا معرف�ا شامال لجهود قرن �امل من ال�حث النقد� في مجال السرد، الذ� 

  لبنیو�ین ونضج على یدهم، ثم انفتح على بوا�ة ما �عد البنیو�ة؟ابتدأ �الش�النیین وانتهى �ا

إننا ال �م�ن أن ندعي غ�اب ��ان مقنن ل�الغة السرد وقد وضع واین بوث في  

الستینات �تاب �الغة المتخیل وال �م�ننا أن نتن�ر لتأصیل تودوروف في الشعر�ة وال 

ؤالء النقاد  على اختالف ، حیث یلتقي ه"محسنات"لجهود جیرار جینیت في �تا�ه 

المدارس النقد�ة التي ینتمون إلیها في أن ما �ق�م خطاب التخییل في السرد و�بني شعر�ته 

و�الغته ومن ثم �ثافته، هو مقولة أو آل�ة المنظور أو وجهة النظر �ما �سمیها واین بوث  

جینیت، وجم�عها أو الرؤ�ا أو الصوت �ما �سمیها تودوروف  أو التبئیر �ما �سم�ه جیرار 

مسم�ات لذات الظاهرة السرد�ة ولكن من وجهة نظر خاصة للناقد، ونحن نختار منها 

لدراستنا  مقترح تودوروف في �تا�ه الشعر�ة أ� مقولة الرؤ�ا ألنها أقرب هذه المسم�ات 

إلى حقل ال�الغة على اعت�ار قدم استعمالها في حقل النقد األدبي والفني عموما، ف�ل 
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مهما �ان نوعه رسما أو نحتا أو مسرحا أو شعرا أو سردا �قدم نظرة عن الح�اة  عمل فني

سلسلة من الفرض�ات تولدت في عقل شامل وفكر  «والوجود، فالرؤ�ا في العمل الفني

حساس، �ستجیب لتجارب الح�اة استجا�ة فن�ة تأتي على ش�ل رؤ�ا إما تكون تفسیرا 

ة وهذا ما �عطي للرؤ�ا شمولیتها مهما �انت للح�اة أو إقتراحا لنم� آخر من الح�ا

  .على مقولتي التواز� والصوت السرد حسب تودورف وتبني الرؤ�ا ��انها في 1»جزئ�ة 

سنعمل على رصد هذه السمات ال�الغ�ة في الروا�ة الجزائر�ة الجدیدة من خالل 

األلف�ة الثالثة هو تجر�ة واسیني األعرج، وسنأخذ نموذجا من بدا�ة العشر�ة األولى من 

 لنرصد مد� تطور المعطى الكتابي الجمالي في الروا�ة الجزائر�ة،" �تاب األمیر"روا�ة 

ا قائما على الخبرة  و��ف�ة تعاطي الروائي مع التار�خ وتخییله وقد أعطینا ح�ما نقد�ا أولّ�

لتار�خ�ة بین الحقائ� ا هي بنى التواز�  أن السمة الطاغ�ة على النوع القرائ�ة مفاده 

  . والفعل التخییلي للسارد

  :بن�ة التواز�  1- 1

نس� التقر�ب والمقابلة بین محتو�ین أو سردین "الش�النیون الروس التواز� �أّنه  عرف

بهدف البرهنة على تشابههما أو اختالفهما و�تم التشدید على تطاب� أو تعارض الطرفین 

وهذه القاعدة التي وضعها الش�النیون للتواز�  2.بواسطة معاودات تر�یب�ة أو إ�قاع�ة

قدرة  قد وّسع جاك�سون فعامة تجعله ظاهرة متواجدة في �ل أش�ال األدب شعره ونثره؛ 

 تشمل �ل م�ونات العمل النصي وأنظمتهل ،التواز� على التح�م في الم�ونات اللغو�ة

في مستو� تنظ�م : متعددةتناس�ات على مستو�ات  هناك نس� منحیث ، اللفظ�ة والدالل�ة

وفي  ،وفي مستو� تنظ�م وترتیب األش�ال والمقوالت النحو�ة ،وترتیب البنى التر�یب�ة

مستو� تنظ�م وترتیب الترادفات المعجم�ة وتطا�قات المعجم التامة، وفي األخیر في 

                                                           
، دار الحوار للّنشر 2007: ، سور�ا1محّمد صابر عبید، تأو�ل متاهة الح�ي في تمظهرات الش�ل السرد�، � -  1

 .152توز�ع، صوال
  .229صدار األ�حاث العر��ة،  ،1982: ، بیروتإبراه�م الخطیب :تر ،نظر�ة المنهج الش�لي، تودوروف -  2
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 بنىوهذا النس� ��سب ال.مستو� تنظ�م وترتیب تأل�فات األصوات واله�اكل التطر�ز�ة

ترا�طة بواسطة التواز� انسجامًا واضحًا وتنوعًا �بیرًا في اآلن نفسه، فمقولة التواز� الم

ك البن�ة التر�یب�ة لأللفا� إلى �ونها ظاهرة متجذرة فــي التكو�ن  تتعد� �ونها تقن�ة ُتحرِّ

النصي على �ل مستو�اته، ابتداء من أصغر م�وناته اللسان�ة المتمثلة في الدال اللغو� 

دمحم مفتاح  ، و�ر� 1اللسان�ة إلى التراكیب الجمل�ة، و�التالي إلى بن�ة النص الكل�ة وأقسامه

 2."إعادة لبن�ة ما أو �عض عناصرها مع اشتراك في المعنى واختالف ف�ه"أن التواز�، 

مبدأ التكرار والعالقة التي تجمع المتكررات بوصفها تقن�ة أساس�ة إلى هذا التعر�ف  و�حیل

إلى الدخول في منطقة المفهوم  ذلك و�قودنا.ز� في التعبیرات اللغو�ةفي تكو�ن التوا

التكرار� التي عملت فیها ال�الغة العر��ة في �ثیر من أنساقها التي تقترب م�اشرة من 

ولعل من �ستعرض الجهود ال�الغ�ة العر��ة القد�مة .مفهوم التكرار الخالص أو تتصل �ه

مفهوم، وذلك أنه قد وضع التف�یر ال�الغي على یجد جهد السجلماسي یتجه نحو هذا ال

لتش�یل التكرار� الجنس العاشر من أجناس األسالیب لمن خالل جعله  ،طر�� مبدأ التواز� 

التي قسمها �حسب القانون ال�الغي الذ� تتحرك من خالله، وقد أطل� على هذا  ،ال�الغ�ة

   3.رالتكر�الجنس مصطلح 

�ل األش�ال ال�الغ�ة التي تتف� معًا في  التكر�ر أدرج السجلماسي تحت مصطلح

نظامها التش�یلي الذ� تلتقي ف�ه على مبدأ التكرار، وهو ف�ما یبدو ال یتوقف عند 

التكرار بوصفه ظاهرة تق�م عالقة تطاب� بین األلفا� الم�ررة لفظًا ومعنى، بل یتعد� 

ئم على التماثل الذ� یتخلل ذلك إلى �ونه ظاهرة تكو�ن�ة تنتظم تحت قانون التقابل القا

التنظ�م التكرار� لأللفا� والتراكیب، وقد حدد عالقتین لض�� قانون التكرار بین 

وقد جعل عالقة المشاكلة تنتج .عالقة المشاكلة، وعالقة المناس�ة: المتكررات، هما

                                                           
  ،1996 :الدار الب�ضاء .�1نحو منهاج�ة شمول�ة،  د مفتاح، التشا�ه واالختالف،محمّ  .-1

ّ
  المر�ز الثقافي

ّ
 99ص  العر�ي

 .نفسه ص، ص نفسها -  2
 ،م�ت�ة المعارف، 1980 :الر�ا� .�1 عالل الغاز�،: زع البد�ع في تجن�س أسالیب البد�ع، تحنالم ،السجلماسي -  3
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وفي سبیل تأكید األثر  1.التكر�ر اللفظي، وعالقة المناس�ة تنتج التكر�ر المعنو� 

یر� دمحم خطابي أنه ظاهرة ال �م�ن  الغي الذ� یلع�ه التواز� في تش�یل الداللة،ال�

تحدیدها على مستو� الجملة ول�س له أ�  وظ�فة نحو�ة و�م�ن تحدید التواز� على 

مستو� اللغة فق� بتواز البن�ة التر�یب�ة لعدد من الجمل؛ فوظ�فته �الغ�ة تتعل� �أثر 

  2.القول في القار� 

  :التواز� في السردرؤ�ا  2- 1

أ ...أ ج: التواز� ص�غة تكتب �التالي: "ینقل تودوروف التواز� إلى السرد قائال

حیث أ عنصر ثابت، دائم الرجعة على حین ج ود متغیران یرافقانه، ولذلك فهما .د

وهذه المعادلة العامة تمنح التواز� إم�ان�ة التواجد �أش�ال مختلفة في جم�ع  3متقا�الن

        .خطاب السرد�، ومع ذلك صنفه تودورف في نمطینم�ونات ال

  : میز تودوروف بین نمطین من التواز� في السرد هما   

 تواز� الح��ة وهو متصل بوحدات السرد الكبر�    -  أ

               تواز� الص�غ اللغو�ة أ� التفاصیل  -  ب

سؤوال إذا هناك تواز بین األطراف الح�ائ�ة من شخص�ات وموضوعات یبدو السارد م

وتواز ص�غي متعل� �فعل التلف� السرد� العائد أ�ضا إلى .عنه وممتلكا له في الح�ا�ة

السارد والذ� تتعین �ه مستو�ات السرد وأنواعه والحاالت الملت�سة للمتكلم في الح�ي 

�تاب "وسنعمل على استجالء �عض األمثلة عن اشتغال التواز� في روا�ة .وتعدد الساردین

  .لواسیني األعرج "أبواب الحدیداألمیر، مسالك 

                                                           
 .478 -  477ص ،یراجع السجلماسیي المنزع البد�ع في تجن�س أسالیب البد�ع-  1
 30صالمر�ز الثقافي العر�ي  ،1991: بیروت. 1مدخل إلى انسجام الخطاب، � صلسان�ات النّ  ،د خطابيمحمّ  -2
، نسخة إلكترون�ة على موقع م�ت�ة دمحم ر��ع الغامد�، 69ص ،د ند�م خشفةمحمّ  :ألدب والداللة، تراتودوروف،  :نظری -3

http://www.mohamedrabeea.com/viewfiles.aspx?pageid=172016-01-  15:  ، تار�خ االّطالع على الموقع   
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  :تواز�ات الح��ة 1- 2- 1

إّن أهم ما یؤسس الح��ة هو الشخص�ات والموضوعات، لذلك یندرج تحت نم� 

تواز� الشخص�ات، وتواز� الموضوعات في حالة من التقابل التى عبر :  تواز� الح��ة

الذ� �مثله التعارض عنها الدرس الس�م�ائي �االتصال الذ� �مثله التشا�ه أو االنفصال 

  .أو االختالف

  .بین الشخص�ات �ممتلكات للرغ�ات والمواض�ع: أوال

  .بین المواض�ع �صور وعي ذاتي تخییلي أو تار�خي: ثان�ا 

بین الشخص�ات والموضوعات في عالقة تخییل�ة سرد�ة مواز�ة للواقع : وثالثا

ق�متها الواقع�ة  الحق�قي الذ� �حاك�ه الكاتب، وتقاس �ه التجر�ة الشعر�ة في

  . والوجود�ة

إن عنصر المقابلة بین األطراف في الح�ا�ة، أو بین األف�ار أو بین الكلمات التي 

تكّون عالما في ذاتها �اعت�ارها مشحونة بإدیولوج�ا المتكلمین �ما یر� میخائیل �اختین، 

إما هو جوهر النص السرد�، حیث تتجاور الشخص�ات في الح�ا�ة و�ذلك الموضوعات 

�ص�غة التتا�ع والتجاور، التي تكون مسایرة للتتا�ع الكرونولوجي الزمني لألحداث، بإت�اع 

المسار األصلي الذ� حدثت �ه األحداث في الواقع �طر�قة تراتب�ة أو متزامنة، وهذا ش�ل 

أصلي للح�ا�ة أسماه الش�النیون المتن الح�ائي، وٕاما تتقدم الشخص�ات والموضوعات 

بل والتعارض بینها، بترتیب یت�ع هذه الص�غة و�خالف الترتیب الكرونولوجي �ص�غة التقا

والزمن الفعلي لوقوع األحداث، و�راعي زمن الظهور في العمل، المرتب من قبل الكاتب 

و�تلف� �ه السارد، �حسب مقاصده الجمال�ة التي تسعى إلى بناء مبنى ح�ائي مخالف 

ألصلي، لذلك نعتبر اإلنز�اح في النص السرد� قائما وُمغایر وُمنزاح عن المتن الح�ائي ا

على عنصر� التقابل والتعارض في الح�ي، اللذان �حققان بدورهما حالة من التواز� التي 

�ستوعبها القار� أثناء القراءة و�بنیها و�تأثر بها �الفهم، وتحق� ف�ه متعة المقارنة والمقابلة 
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� عنده أ�ضا عنصر التشو�� الذ� �أخذه نحو واالستنتاج المراِفقة لخ�� الح�ي، وتخل

الح��ة التي هي صورة أشمل للمعنى الكلي للح�ا�ة، وللحدث األكبر الذ� تبن�ه أحداث 

صغر� متعلقة �الشخص�ات أو الموضوعات، و�هذه الطر�قة تتحق� حالة التواز� �صورة 

لك�ان التخییلي الذ� �منح ونعتبر السارد مالكا لها في الروا�ة �اعت�اره ا.�الغ�ة في الروا�ة

المبدع والح�اة تتحق� التجر�ة الشعر�ة التي تقوم على العالقة بین ف .للروا�ة شعر�تها

الوصول الى نوع من التوازن بین الذات والموضوع ومعنى ذلك أن خروج النص الى دائرة �

والسارد في الروا�ة وس��   1النصع ال یتم إال إذا وصل المبدع الى قمة توازنه م ،التلقي

  .لذلك

  : السارد وتواز�ات الح��ة في روا�ة األمیر 3- 1

وقد ��ون مجرد ذات متلفظة للخطاب  ،السارد هو القائم بوظ�فة الح�ي في الح�ا�ة

وهو اإلطار المنظم  ،أو في الح�ا�ة ،ص�ة مشار�ة في األحداثخ�ما �م�ن أن ��ون ش

الح�ائ�ة من شخص�ات أو موضوعات أو أزمنة، أو لسیر الحدث فیها، و�رتب المادة 

  .ملفوظات أو صور وعي، في تقا�الت أو تعارضات أو تشابهات أو إاتالفات

وفي روا�ة �تاب األمیر �حاول الكاتب جاهدا بناء صورة من التوازن بین امتالك 

ونسینیور جهتي الذوات جهة اإلسالم ممثلة �األمیر عبد القادر وجهة المس�ح�ة ممثلة �الم

دیبوش لموضوع التسامح، الذ� نعتبره مسؤوال عن تنظ�م المادة المسرودة، حیث تنبني 

الروا�ة ��املها على موضوع سعي المونسنیور دیبوش للحصول على العفو لألمیر عبد 

القادر، وٕاطالق سراحه من قصر أمبواز �فرنسا واإلصرار على تنفیذ الح�ومة الفرنس�ة 

ه �ضیف ال �سجین، ر�ثما یرحل إلى الوجهة التي یختارها منفى له، لوعدها له �معاملت

و�طیل السارد موقف لقاءات المونسینیور دیبوش �األمیر عبد القادر في القصر �حجة أنها 

مادة رسالة طو�لة ��تبها المونسینیور لملك فرنسا �طلب فیها الوفاء �العهد المقطوع 

صفاته وتفاصیل حر�ه مع فرنسا وتعامالته خاللها لألمیر إثر وضعه السالح، �عّدد فیها 
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براز خصاله النبیلة التي تحتم  مع من حوله من أت�اعه، و�ذلك مع خصومه وأسراه، وٕا

فتبدو الروا�ة ��املها استعادة لتفاصیل ح�اة األمیر عبد القادر .معاملته �نبیل ال �سجین

ولوج�ا، بل منتظمة ص�غ�ا في ومسیرة نضاله ضد فرنسا، بوتیرة سرد�ة غیر منتظمة �رون

إطار المادة الكالم�ة المتلف� بها من طرف المونسینیور وخادمه أثناء تحاورهما وهو ��تب 

الرسالة، وفي إطار الخطا�ات المنقولة عنه متمثلة في رسائله الموجهة للمونسینیور، وفي 

ردها لخادمه واصفا حواراتهما معا في اللقاءات التي جمعتهما و�تذ�رها المونسینیور، و�س

له إعجا�ه بهذا المسلم النبیل، وأثناء عمل�ة االستذ�ار هذه التي یذ�ر خاللها القس دیبوش 

لقاءات جمعته �األمیر أو رسائل ت�ادلها معه، تنبني صورة موازنة �بر� بین الشخصیتین 

من  التارخیتین، ومعها موازنة بین وضع استعمار� ووضع مستعمر، وما�ستثیره الوضعان

أهداف متعارضة ومتصارعة، وعلى خلف�ة اختالف اإلنتماء الدیني للرجلین تقوم موازنة 

  .خلف�ة بین الدین المس�حي واالسالم

حیث تبدو إطالة اللقاءات بین األمیر والمونسینیور واستطالة السارد لموقف �تا�ة 

برها موضوع الرسالة، وتعدیده للز�ارات إلى قصر أمبواز حجة سرد�ة مجد�ة، �مرر ع

حوار األد�ان المثار بین الشخصیتین حول الدین والمعامالت، حیث تتعدد لقاءاتهما 

وتتنامى بینهما عالقة صداقة تتجاوز الفروق الدین�ة والثقاف�ة واالنتماء، وُتستثار بذلك 

ف�طفو هذا .حالة تواز أكبر تصل �أ�عادها الدالل�ة إلى حوار العولمة الیوم بین األد�ان

وضوع مؤطرا لألسئلة التي �طرحها المونسینور على األمیر محتضنا دین اآلخر ��ومة الم

لك �ل المح�ة التي تقر�نا من �عض ...«: من مشاعر التسامح واإلق�ال على اآلخر قائال

�ان مونسنیور مندهشا .حتى ولو اختلفنا لتستقر روحانا داخل نفس الحق�قة اإلله�ة الكبیرة

ذ� ال شيء �ان یجعله یختلف عن ��ار الناس الطیبین الذین قضوا من سماحة األمیر ال

   1»...العمر في عزلة الره�ان �حثا عن طر�� �قر�هم من هللا

                                                           
  .43ص، منشورات الفضاء الحر، 2004: الجزائر. �1 ،، مسالك أبواب الحدیداألمیرروا�ة �تاب  ،واسیني األعرج 1
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یتجلى من المقطع امتالك الجهتین لموضوع التسامح، فهي �حسب السارد معاملة تنم 

تحدیدا هو المفهوم عن روح طی�ة، إنسان�ة، ال �ح�مها االنتماء الدیني أو العرقي وهذا 

الذ� آل إل�ه الموضوع الیوم في �ومة الصراعات العالم�ة التي تطرح موقف التسامح 

واالحتواء �حل للنزاعات وللجدل القائم بین األد�ان، هذا الطرح یدفع �السارد إلى إص�اغ 

الموضوع �طا�ع آني تقترب ف�ه ملك�ة هذا الموضوع نحو الحاضر ول�س الماضي، یبدو 

اإلسالم مساو�ا للمس�ح�ة ومن أوجه ذلك مثال، نقاش األمیر مع دیبوش حول تار�خ ف�ه 

القمع في الد�انتین، و�ضرب مثال عن المس�ح�ة قطع رأس ال�ارون �اسنو البروتستانت من 

  1.قبل الكاثول�ك، وتعلی� إت�اعه، أما في اإلسالم فإنه �مثل �الحالج وابن المقفع وابن رشد

ازن �قارب السارد في مواضع �ثیرة من الروا�ة بین وعي األمیر ولتدع�م هذا التو 

ووعي دیبوش، من ذلك مثال رأیهما المشترك في قساوة الحروب وظلمها، حیث تجمعهما 

رؤ�ة إنسان�ة تكره العنف واالستبداد وتحارب استجا�ة للواجب، واجب األمیر في ق�ادة أمته 

قل مع رعا�اه والدعوة الدائمة والتذ�یر �ق�م والدفاع عنها، وواجب المونسینیور في التن

   2.الدین التي تمسحها العنجه�ة والعنف

و�ر�ز السارد على إبداء األمیر �ط�ع إنساني هاد�، �ظهر تأثره الدائم �مخلفات 

من ذلك قوله للخل�فة مزار� .المعارك التي یخوضها، وسع�ه إلى الحوار في مسائل الحرب

  :�عد انتصارهم في معر�ة

  ماذا نفعل اآلن �ا سید�؟«- 

هذا االنتصار سیدفعهم  نحو حقد أكثر، لم ن�ن ...نتر�هم وشأنهم ونرفع الخ�ام - 

    3.»...نحن ال�ادئین، دافعنا عن أنفسنا فق�

                                                           
 127و126نفسه، ص  -  1
 177نفسه، ص-  2
 145روا�ة االمیر، ص 3
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هذه الحالة التي یلوم فیها األمیر نفسه على أذ�ة اآلخر�ن تظهر في مواقع �ثیرة   

�شوب جم�ع تصرفاته، و�دفع المونسینور دیبوش من الروا�ة وهذا ما یؤسس لطا�ع إنساني 

الذین یتكلمون عن عدوهم بتسامح �بیر،  1 إلى اعت�اره من عظام الشهداء المس�حیین

ل�س من السهل أن تتحدث عن عدّوك بتسامح واحترام، یبدو أن األمیر من صنف «: �قول

تفي تماما أنانیتهم، الناس الك�ار عندما �صلون إلى درجة عل�ا من ن�ران الذات تن...آخر

یتوسع هذا البناء السرد� القائم على  2»أرأیت �یف �ان یتحدث األمیر عن دوم�شال؟

موضوع التسامح والتعامل بإنسان�ة مع اآلخر من قبل األمیر المسلم ل�شمل الروا�ة �لها 

و�سهم هذا الترتیب السرد� في بن�ة خطاب موجه للعالم الغر�ي �ص�غة ما �قول ف�ه علي 

فالجدو� إذن بدال من الدعوة إلى روحنة الغرب أو أسلمة العولمة أو الحداثة، «: حرب

العمل على أنسنة اإلسالم الذ� نتخیله ونمارسه وندعو إل�ه، وذلك �أنسنة العالقة مع 

الوجود والذات واآلخر والمجتمع واألمة، فضال عن أنسنة العالقة مع الهو�ة والحق�قة أو 

وهنا تبرز حالة توازن ذات المبدع مع العالم التي أشرنا إلیها سا�قا،  3»مع الح� والف�ر

و�م�ننا أن نمثل لمختلف أش�ال التواز� .ینتج عنها حالة من التوازن بین المبدع ونصه

  :التي أشرنا إلیها سا�قا وصنفناها في إطار تواز� الح��ة بهذه التقا�الت

  

  شخص�ةالمونسینیور دیبوش   شخص�ةاألمیر عبد القادر             

  وضع استعمار� فرنسي                 وضع ُمستعمر جزائر�             

  ِاعتداء                             جهاد                   

  الدین اإلسالمي                     الدین المس�حي             

                                                           
 133نفسه، ص-  1
 90نفسه،ص  -  2
  ،2000 :الدار الب�ضاء .1حدیث النها�ات، فتوحات العولمة ومآزق الهو�ة، �، علي حرب 3

ّ
العر�ي،  المر�ز الثقافي

 82ص
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  مثال مظهر االعتراف الذ� �مارسه       الممارسات الدین�ة االسالم�ة            

  �صالة األمیر                          القس �ممارسة مس�ح�ة تؤد� إلى        

      .التطهیر والغفران        

  ح�ا�ة األمیر �عبرة تار�خ�ة                 صراع العولمة واألد�ان  

  التسامح الیوم                             التسامح تار�خ�ا    

  :تواز�ات الص�غة في روا�ة االمیر  1-4

الكاتب روایته من �ل هذه التواز�ات والعالقات، یدخل في محاولة تجر�ب  لكي یؤلفو 

فقد وجد الكاتب نفسه أمام .است�عاب ذلك البناء، والصوغ الروائيقادرة على �تا�ة جدیدة، 

تر�ز على ال�طل  ،إما أن ��تب روا�ة تار�خ�ة �الس���ة ،سرد�ة صع�ةاخت�ارات فن�ة 

وممجدة للروح اإلنسان�ة لألسقف دیبوش،  ،واألحداث الكبر�، ممجدة لل�طوالت األمیر�ة

ولكنها منفرة ومحطمة من سلوك الق�ائل والعامة، وسلوك العناصر الخارج�ة، أو �طور 

تمعن في الصوغ ن فعندماالواقع، و تتعامل مع التار�خ أدواته وتصوراته للكتا�ة السرد�ة التي 

نما حاول نالح�ائي لهذه الروا�ة  الح� أن الكاتب لم �سلك االخت�ار الكالس��ي التقلید�، وٕا

، �ما َنّظر لها النقد التار�خي األمر��ي "روا�ة ما �عد الحداثة"تمثل �عض منجزات 

بول ر��ور، وغیرهم، في تعاملهم رنسي والفأمثال هایدن وایت،  و�ول فین،  ،واألورو�ي

الجدید مع التار�خ، والسرد التار�خي والسرد الروائي ومیزة هذا التصور الحداثي هو 

هما، تداخال �صعب ف�ه الفصل بین المتخیل والواقع التار�خي، وقد طب� التقر�ب بین
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ل�الغي عند واسیني األعرج من خالل الروا�ة إحد� أهم وسائل تقن�ة التواز� السرد� ا

   1.تودوروف وهو الرسالة داخل الروا�ة �محق� للتواز� الص�غي

الروا�ة انطالقًا من رغ�ة دیبوش في �تا�ة رسالة إلى لو�س نابلیون، یدافع فیها حیث تبنى 

 سرد األحداثوت.�لمتها وشرفها بإطالق سراح األمیر على احترام فرنساو�حث عن األمیر، 

التار�خ�ة في تواز مع �تا�ة الروا�ة فتتقاطع مقاطع منها �ملفوظات على لسان السارد 

مقاطع السرد التار�خي التي ینقلها السارد الخارج ح�ائي  الداخل ح�ائي دیبوش، مع

انفتاح الرسالة على األحداث التي یر�د  �صورة �الس���ة �رونولوج�ة، فتتحق� حالة من 

قناع الفرنسیین �ما فعل األمیر، و�راءته مما حصل، أثناء حرو�ه  دیبوش التدقی� فیها، وٕا

دقائ� األحداث الدالة على لسان األمیر، وعندما ��ون دیبوش قد استوفى �ل .مع فرنسا

وهي التي یر�د عرضها على لو�س نابلیون، تكون الروا�ة قد وصلت إلى نهایتها 

، "مرافعة"، أو "رسالة"و�أن الروا�ة .هناك عالقة بین الرسالة وتصور بناء الروا�ة.أ�ضاً 

على  في بناء الروا�ةوقد اعتمد واسیني األعرج فعال .للدفاع عن األمیر أمام لو�س نابلیون 

عبد القادر في قصر أمبواز، مهد� : التي صدرت في �تیب �عنوان" الرسالة- الوث�قة"هذه 

- �قلم مونسینیور أنطوان.إلى السید لو�س نابلیون بونابرت، رئ�س الجمهور�ة الفرنس�ة

شارع سان �اتر�ن، .فا�.ح.: الط�ع واللیتوغراف�ا ل.أدولف دیبوش أسقف الجزائر الساب�

عدة ط�عات �الفرنس�ة في ش�ل �تیب " الرسالة- الوث�قة"ولهذه  1849.2أفر�ل .139

وهذا یبني حالة من التواز� بین الروا�ة والرسالة الفعل�ة  3صفحة 125صغیر، مؤلف من

التي �تبها دیبوش وهذا یتطلب من القار� إطالعا على الرسالة واإلطالع على مجموعة 

 مثالستعان بها الروائي واسیني األعرج لص�اغة روایته، منها من الوثائ� التار�خ�ة، التي ا

 Vie de Mgr DUPUCH, Premier Evéque أدولف دیبوش- ح�اة أنطوان�تاب 

                                                           
  . 69دمحم ند�م خشفة، ص :تر ،تودوروف، األدب والداللة: نظری -1

  
  .20ص  ،روا�ة األمیر -2

3 Dupuch A.A (Monseigneur), Abd el Qader au château d’Amboise, Bordeaux,- Imprimerie Faye 
1849, p125. 
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D’Alger par M.l’Abbé E.Pioneau تحفة الزائر في تار�خ الجزائر"�تاب ، و" ،

الكثیرة  ، وغیرها من المصادر"ح�اة األمیر عبد القادر لشارل هنر� تشرشل"�تاب و 

الفرنس�ة والعر��ة، التي تحیل علیها مجموعة من النصوص التار�خ�ة التي وظفت في 

الوث�قة أو الرسالة أو النص  في الروا�ة �صفة تأسسالسرد التار�خي  حیث أنّ  الروا�ة،

عض النصوص والوثائ� �اللغة الفرنس�ة یدل بدوره �ولعل احتفا� الروا�ة ب.التار�خي المتنوع

و�عتبر إطالع القار� على هذه الخلف�ة المعرف�ة التار�خ�ة .كید على توث�ق�ة السردعلى التأ

شرطا أساس�ا لالستمتاع �حالة التواز� الص�غ�ة المبن�ة على تناوب المقاطع المأخوذة من 

هذه النصوص، و�ین خطا�ات السارد المتخیلة، وتتحق� بذلك حالة التواز� الكبر� بین 

لتار�خ عن شخص�ة األمیر عبد القادر، وصورته في هذا الصوغ الصورة التي �قدمها ا

بین النص ومبدعه التخییلي الجدید لها داخل الروا�ة، وتتحق� حالة �بر� من التوازن 

وقارئه
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  :خاتمـة

 قس�مت�حسب  المقسمة على ثالث مراحل لى مجموعة من النتائجإ في خاتمة �حثناصلنا تو   

أن المفهوم النظر� ل�الغة التف��ك  جنا من المرحلة األولىتنتال�حث إلى ثالثة فصول، حیث ِاس

  :متأسس على الطروحات والمفاه�م النظر�ة التال�ة

ال�الغة مجال وعلم دراسة جمال�ة الخطاب مهما �انت لغته أو ش�له وُاستحدثت أوجه �الغ�ة  -

اب اإلعالمي �الغة الخطاب المرئي أو تخص �ل نوع تواصلي فهناك مثال �الغة الخط

المسموع أو الرقمي، ونظرا لتداخل مفهوم ال�الغة مع ما ُاستحدث من مفاه�م وم�ادین نقد�ة 

 .معاصرة فقد أص�ح مرادفا لعلم الجمال والشعر�ة واألدب�ة والس�میولوج�ا والهیرمینوط�قا

هو متصلة �الح�اة وتأو�التها السرد في ذاته �مختلف أش�اله وتنو�عاته وطاقاته ال�عتبر  -

السرد ظاهرة �الغ�ة وجود�ة تستوعب حصیلة �ل العلوم  ال�الغة، حیث �قول بول ر��ور

والتجر�ة اإلنسانیتین، لذلك فال�الغة السرد�ة بناء ذو واجهتین في النص الوجه العلمي التقنیني 

و�جتمع هذان الشقان منه والوجه اإلنساني المعبر عن عم� التجر�ة اإلنسان�ة في النص، 

نا ما �صطلح عل�ه في ال�الغة �الصورة الفن�ة أو الصورة السرد�ة، وهي في السرد اجتماع ل��وّ 

الع�ارة اللغو�ة التي ندر�ها في ذاتها عدا �ونها وس�طا للداللة، وذاك مستو� الص�غ اللغو�ة، 

 .مع �ثافة المعنى وذاك مستو� الوحدات السرد�ة الكبر� 

واالنز�اح عن طرق التناس�  ن معهود القول السرد� ومألوف المنطوق الح�ائيإن العدول ع -

ل�الغة الجدیدة السرد� والعدول عن مألوف الصورة االنسجام�ة العامة في الروا�ات هو مر�� ا

خاصة سقاطات منمذجة �قدر ما تفسح المجال للنص ل�ملي أسئلته الالتي ال ت�حث عن إ

 و�ین مألوف القول وجدته تتجلى لنا ثنائ�ة بول ر��ور المبتكر .و�الغته الخارجة عن المألوف

innovationوالراسبsédimentation  وهما عامالن متفاعالن �مثالن عالقة تفاعل بین

أ� أن النص  الراسب التراثي التار�خي واالعتقاد� في النص، و�ین النص �فعل ابتكار�،
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السرد� سیبدأ �التالزم مع النصوص السا�قة عل�ه وجودا وزمنا لتتحدد هو�ته االبتكار�ة 

 .وصورته العدول�ة

تم ِاخت�ارنا لمدونة هذا ال�حث وهي روا�ة وفیلم الساعات ألنها تتوفر على وعلى ما سب�  -

فیلم السیدة داالوا� الخاص�ة السا�قة وهي التالزم مع نصوص سا�قة توّلدت عنها وهي روا�ة و 

أنها نموذج ما �عد حداثي یتخذ ا �م ،حیث تعتبر تعال�ا عنها ومیتاسردا لها في ذات الوقت

السا�قة لیؤسس �الغة  ألسالیب ال�الغ�ة والسماتأسلوب التف��ك السرد� الذ� یتوحد مع ا

طرب أو قوم الروا�ة والسینما الما�عدحداثیتین على السرد المضحیث ت .التف��ك السرد�

وهو  خطاب عسیر السرد  مخیب �طب�عته للقار�، خی�ة تراف�   Dysnarratifإضطراب السرد

فعل التوهم أثناء القراءة أو المشاهدة، ناتج عن ثغرات في الخطاب وغ�اب تتا�ع األفعال 

إلى االبتعاد عن وهم الواقع�ة، الذ� �ح�م   دیل السارد لخطا�ه �استمرار، سع�اومنطقها وتع

 .، وتأكید أولو�ة الكتا�ة على تصور العالم)التوهم المرجعي(األدب والسینما الواقع�ة 

ال نهائ�ا من  اناتجة عن اجتماع مجموعة سمات تصنع في آخر األمر مز�جاالتف��ك  �الغة -

جزئیتها وضآلة حجمها مر�زا قائما  المعاني الجزئ�ة المتعارضة التي تش�ل �ّل منها مهما تبلغ

بذاته، و�ّلما تعّددت الجزئ�ات تحّول مر�ز الكالم إلى هامش، وتحّول هذا الجزئي الذ� �عتبر 

هامشا إلى مر�ز، وعندما تتخذ �ل الجزئ�ات مواضع المر�ز عبر التعدد والتشتت، تتحق� 

ابل مفهوم تف��ك الكتا�ة مع توّزع المراكز وهنا �ظهر لنا جل�ا تق décentrementالمر�ز�ة 

 .مفهوم ال�الغة النوع�ة

الروا�ة الیوم أو �اقي الفنون التي تعتمد المح�ي  اإن حالة التف�ك والتشظي الذ� وصلت إلیه -

هو حالة ما �عد حداث�ة تسم  ،إلخ...أو السرد م�ونا أساسا لها �السینما أو المسرح أو الرسم

لحداثة �أنها حالة �الغ�ة قوامها تف��ك الوظ�فة السرد�ة الفنون المعاصرة وصفها نقاد ما�عد ا

وقد عمل بول ر��ور في إطار مشروعه الكبیر لبناء دعائم الهیرمینوط�قا على تخص�ص جانب 

ر�ته منهجا ظلذلك اتخذنا نو��ف�ة انبنائها في السرد  ،مهم من جهوده لتوصیف هذه الحالة

منظما عضدناه �مختلف الرؤ� النقد�ة التي تناولت مختلف القضا�ا المرت�طة بإش�ال�ة �حثنا، 
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لع�ة �عثرة �م�ن تنظ�مها وتحدید مالمحها تحدیدا ال یتنافى مع التف��ك حیث �عتبر الح�ي 

غ النظام عن اس�ا ا، بل یذهب إلى اعت�ار الكتا�ة صورة لف�اك الح�اة و�حثالالنهائي للكتا�ة

داخل ما هو مف�ك في األصل، لذلك ال مناص من أن تحتو� الكتا�ة اإلبداع�ة و�ل أش�ال 

 . معا لفوضى والنظامعلى ا ،التعبیر السرد� التي تتغذ� من الكتا�ة ومن الح�ي

و�ر� بول ر��ور أن هناك وحدة وظ�ف�ة في السرد قائمة على تف��ك الزمن وتكف�ك الح��ة     -

ارقات الزمن�ة ، أو بتشظ�ة الحدث من خالل تعدید زوا�ا النظر والتبئیر وتكثیف من خالل المف

الموضوعات الصغر� وغل�ة الحاالت، أو بتشظ�ة اللغة ذاتها بتعدید أفعال القول وتعدید 

المتكلمین بها والتعدد الصوتي الممثل في التهجینات واألسل�ات أو �استخدام اللغة الشعر�ة 

ت الجزئ�ة واالستعارات السرد�ة المستهدفة للتجز�ء الموضوعاتي للسرد، أو الم�ثفة �التشبیها

بإدخال الذوات المجردة في الح�ي واستنطاقها واستنطاق الجماد، وغیر ها من السبل التي 

 .أكدنا ال نهائیتها سا�قاالتسام الجنس الروائي �الهجنة

�ا و�هذه الطر�قة بدأت السینما هذه أ�ضا آل�ات سینمائ�ة تجعل من �ل شيء في السینما سرد -

عملها تار�خ�ا أ� بإلصاق صور ب�عضها بهدف ال�حث العلمي أو الرو�ورطاج أو التوثی� أو 

امتدادا للرسم ، ولم تتحول إلى ق�متها الحال�ة إال �عد أن بدأت تح�ي قصصا وتتخذ الروا�ة 

 .مادة أول�ة لها

ة الساعت المستوحاة من روا�ة السیدة دوال� لفرجیینا لف �القفز فوق سّلم الزمن �تتسم روا  -

أهم تقن�ات وولف وهي واالنتقال الم�اغت بین األحداث والتقاطع المشت�ك مع الوقت والشخوص 

 وهي
ّ
الت�مة التي لعب علیها المخرج في بناء دراما فیلمه الساعات الذ�  نفس في البناء الروائي

   .فاز �أوس�ار

وعناصر  قمنا �المزاوجة بین محاولة إظهار ما توفره المدونة من إم�انات وفي مرحلة ثان�ة

  :توصلنا إلى التائج التال�ةبنائ�ة وحاولنا تحلیلها ور�طها �طروحات المنهج المت�ع 
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�ك السرد� على إح�ام آل�ات تف��ك الزمن التي ُتلّخص في تعمی� الزمن تتأسس �الغة التف -

وتنسجم هذه اآلل�ات مع وقد قسمنا ال�حث �ات�اع هذه العناصر، وتكث�فه وتمط�طه وتقط�عه، 

�عضها ألنها تأتي استجا�ة لسلب�ة تجر�ة الزمن في نفوس الشخص�ات الناتجة عن تف�یرها في 

لغز الح�اة والموت وعذاب مرور الزمن في حاالت البؤس اإلنساني لغز األبد�ة واإلنقضاء أو 

و�قابل ذلك  ،�الحرب والمرض والجنون والروتین والفشل في الكتا�ة والفشل في الح�اة عامة

لذلك تتناسب التقن�ات التف����ة في روا�ة . إحساس �عم� الح�اة في �ساطتها وواقعیتها

ذاته  ا�ة �موضوع، وهو موضوع تف�ك الزمن اإلنساني فيالساعات مع الرؤ�ا التي تقدمها الرو 

هما تف��ك الزمن �تقن�ة سرد�ة وتف�ك الزمن �موضوع سرد�  فتجتمع في الروا�ة خاصیتان

وذلك یتناسب أ�ضا مع طرح بول ر��ور القائل �انقسام الزمن السرد� الذ� أّولنا . و�هم إنساني

. ن�ا الزمن �تلف��أوال الزمن �تقر�ر وثا :مظهر�ن تسمیته الزمن السرد� النفسي الظاهراتي إلى

ول سمات الزمن �موضوع  وتندرج تحت الثاني سمات الزمن �ممارسة وتندرج تحت األ

  .  خطاب�ة

و�جعل بول ر��ور هذه الرؤ�ا أساس تف�ك السرد و�لتقي فیها مع فرجین�ا وولف لذلك �انت     -

ساعات وقد اتخذ الكاتب ما��ل �انینجهام هذا  ستطل� على روایتها السیدة داالوا� عنوان ال

العنوان لروایته التي �تبها على منوال روا�ة وولف، وات�ع فیها أسلوب الروا�ة الحداث�ة التي 

 .تتخذ الزمن �موضوع سرد� واتخذ فیها أسلوب تف��ك الزمن القائم على اآلل�ات السا�قة

 :اآلتيتف��ك الح��ة في مدونة ال�حث � عواملرصدنا  وفي مرحلة ثالثة

اكاة محوالح��ة  ،لزمن وانتشاره في النفسایرت�� طرح تف��ك الح��ة برؤ�ا تفتیت 

وترت�� هذه  و الشقاءهي محاكاة لفعل نجد ف�ه السعادة ألالفعال وللح�اة، و و  للشخصات

  .ون مسؤولة عن تدمیر الح��ةكالثنائ�ة �عوامل التدمیر التي ت

فیلم الساعات على عاملین أو عنصر�ن /مظهر التنافر الذ� یبني المحاكاة  في روا�ة�قوم و 

تبئیر موضوع الموت �فعل تدمیر� یؤسس طا�ع المعاناة ومجموع المواض�ع   - :  هما

  .المتعلقة �ه �الفشل في الكتا�ة والمرض ومظاهر اإلع�اء واالح�ا� النفسي
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اء من الناتج وعلى طا�ع التواز� والمشابهة في ثم ترتیب الح��ة أو األحداث عبر االبتد - 

العرض المقطعي للشخص�ات یتبنى ح��ة إیبزود�ة تتا�ع�ة، و�تأسس بذلك ه��ل 

 . المحاكاة القائم على الفعل وعلى ترتی�ه

إنه تعبیر عن تشا�ك الح�اة �انقساماتها الح��ة محاكاة للواقع وتمثیل استعار� له 

ینقل  - أ� السرد- صورة ح�ة لهذا التشا�ك لهذه الح�اة فهو وتعقیداتها ول�س السرد إال 

النأ�  - : الح�اة من واقعها إلى واقع الكتا�ة، وه�ذا تتخذ الح��ة أهم سمات التف���ة وهي

  . عن الواقع واالقتراب منه في نفس الوقت

 التف��ك المستمد من تف�ك الح�اة وانقسامها  - 

 ا للغرا�ة واالنز�اح ثم االختالف الذ� �م�ن ان نعتبره مرادف - 

 ثم واقع الكتا�ة �موضوع الذ� یتالزم معه مفهوم األثر  - 

و�ل ذلك ینتظم في نظام الح�ك السرد� الذ� یبدو مع تف��ه مترا�طا وهنا تتحق� 

ال�الغة التف����ة التي تجتمع فیها م�اد� الفوضى داخل النظام أ� فوضى الواقع داخل 

ما من شدة شبهها وقر�ها من الح�اة اإلنسان�ة و�تولد المعنى وتنشأ فاعل�ة السین .نظام الح��ة

فیها من تتا�ع الدوال أو العالمات وتوالي األحداث وفاعل�ة اللقطات، وتترتب هذه العناصر 

حسب منظور إدراكي یر�د الفنان ان �فرضه على حواسنا، وٕاذا �ان العالم هو اإلطار المرجعي 

  .ل رؤ�ا المخرج ووجهة نظره لهذا العالملعالم الفیلم فإن هذا األخیر �مث

 الذ� ینظر إلیهااالستعارة /مفهوم الح��ةلذلك فالح��ة استعارة سرد�ة وعل�ه �قترح بول ر�ور و 

   3و 2و 1استعارة سرد�ة �بر� للح�اة قائمة على مستو�ات عدة للمحاكاة، هي مستو� المحاكاة �

     .والموتالتي تعمل على تبئیر مواض�ع الكتا�ة والمرض 

وٕاذ تقوم االستعارة ال�الغ�ة في األساس على التشب�ه والمقارنة بن طرفین أو أكثر فقد عملنا  على 

ِابراز عناصر التشا�ه والمقارنة فیها ونظرنا إلى ما �میز التشب�ه في السرد، وتتشا�ه شخص�ات  

موت، وهي تتأرجح بین المدونة في نظرتها لمواض�ع التبئیر السا�قة وهي الكتا�ة والمرض وال
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حیث تعتبر الكتا�ة لدیها إقرارا لفعل الح�اة، والمرض عدو الموت /المرضو الح�اة/الكتا�ة: ثنائیتي

للكتا�ة ونفي لها وٕاقرار للموت، لذلك عندما �حضر المرض تنتفي الكتا�ة ف�موت الكاتب وجود�ا 

تخ� نهایتها بنفسها  ألنها بذلك االنتحار لتح�ا  اتشخص�اللذلك تختار  ،ألنه �فشل في الكتا�ة

هذه هي مواض�ع التبئیر التي تؤطر االنتقال االستعار� في مدونة ال�حث أما عامل . �نها�ة سیرة

الر�� الذ� یوفر عنصر االنسجام فهي عناصر التشب�ه واالستدارة الخ�ط�ة بینها، �ما �عمل 

 نتقاالت االستعار�ة بینهالى توفیر االالوصف الذ� یرت�� أ�ضا �البن�ة الزمن�ة للحاضر المشهد� ع

وتجتمع هذه اآلل�ات لتؤسس مفهوم االستعارة التصور�ة التي تقوم على المقارنة بین مجاالت 

 لموت �خالص من الفشل في الكتا�ة  والح�اةاالتجارب اإلنسان�ة وهي في مدونة ال�حث تنظر إلى 

   . الموت والح�اة والكتا�ة فتقدم رؤ�ا عن

من تحقی� جمال�ات، ومحاوالت في وجود الش�ل الروائي في  تم�ن رواد الروا�ة الجزائر�ةو قد 

�ما �ان للسینما الجزائر�ة في اقترابها . الجزائر، ساعین إلى التعبیر عن الواقع و�لورة رؤ�ة مستقبل�ة

 .لمشاهدینمن الروا�ة، نصیب في التعر�ف �الواقع الجزائر� في توار�خ زمن�ة معّینة ونقله إلى ا

�م�ن لألفالم السینمائ�ة أن تصور الواقع �أحدث الوسائل التي توصلت إلیها التكنولوج�ا حیث 

الحدیثة، إال أن المصداق�ة في تجسید األحداث والمواقف، وحتى ما تعل� �التار�خ، و��قى األمر 

ث المنقولة، وطر�قة وهذا �ح�م اختالف الرؤ� لد� الجمهور، وتعدد زوا�ا النظر لألحدا فیها نسب�ا 

تأولها، أما ف�ما یخص المعلومات المقدمة عن ظاهرة أو ثقافة أو حضارة معینة، فیتطلب فیها 

التدقی� وال�حث أكثر فیها، �الرجوع إلى األرشیف، والنظر في مسارها التار�خي، �االستناد إلى 

  .الخلف�ة المعرف�ة المس�قة

التر�یب في التخییل السرد� إذ لطال ما اعتبرها أسمى صور الرؤ�ا السرد�ة ال�الغ�ة هي � -

ال�حث ال�الغي التراثي والمعاصر إنها أسمى ما �م�ن أن یرمي إل�ه المبدع من العمل 

عا موأفضل تعبیر عن تجر�ته لذلك فهي مرت�طة �ال�عد الجمالي واألخالقي في العمل مجت

مد� تأثیرها  حدد جودتها فيوهي �ذلك أفضل تعبیر عن التأثیر الجمالي لد� المتلقي وتت

 .عل�ه 
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وتبني الرؤ�ا ��انها في السرد حسب تودورف على مقولتي التواز� والصوتوهي تبرز عبر   -

عنصر المقابلة بین األطراف في الح�ا�ة، أو بین األف�ار أو بین الكلمات التي تكّون عالما 

 .ئیل �اختینفي ذاتها �اعت�ارها مشحونة بإدیولوج�ا المتكلمین �ما یر� میخا

 التواز� السرد� هو أهم التقن�ات التي تق�م تف��ك الص�غة في السرد الفیلمي والروائي 

وخالصة القول أن �الغة التف��ك قائمة في السرد �صفة عامة ول�س فق� في الروا�ة أو الفیلم على 

  .الواقع تقن�ات تف��ك الزمن وتقن�ات تف��ك الح��ة وتقن�ات تف��ك

 للح�اة السرد استعارة للح�اة مثلما األدب في عمومه استعاراتأن سب� نستنتج  واختصارا لما

فیلم الساعات استعارة سرد�ة للح�اة /وعدول عنها �مختلف األوجه، لذلك فروا�ةوتف��ك لها 

وعدول عنها ثم هي نموذج للش�ل السرد� المف�ك في بناه تأص�ال لرؤ�ا �الغة التف��ك التي 

وال نزعم أننا . ةالح��تف��ك الزمن وتقن�ات  تف��ك �ة دائرة في تقن�اتتؤسسها تقن�ات سرد

التقن�ات التي تجیب عن إش�ال�ة �حثنا وٕاّنما تظل هذه محاولة متواضعة الزوا�ا و أحطنا بجم�ع 

و��فینا رجاء أن تفتح هذه المحاولة أبواب  ،أمام اإلم�انات القرائ�ة الالنهائ�ة للمدونة ولإلش�ال�ة

        . ، وهللا الموف�لد� القار� وال�حث السؤال 
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