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 جامعة كرميان ،األساسية كلية الرتبية ،قسم اللغة العربية 
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لص امل  

 وخرى ، كوجهة النظرر أو املنظرور أو البر ر  أ   أُتتناول هذه الدراسة مسألة الرؤية السردية أو ما يطلق عليه من تسميات        
للكاتب العراقي حتسني كرمياني ، للكشر  عرن    حكاييت مع رأس مقطوعطصطلحات األخرى ، يف رواية التبئري أو غريها من امل

مرن   سرع   يتالر  ةة النظر االيديولوجيهطبيعة الرؤية السردية لديه يف هذه الرواية من وجهة نظر بنيوية ، وكذلك بيان وج
نظرر  تطبيقري اسرتعري  يره طبيعرة       حردهما    اوتتأل  هرذه الدراسرة مرن قسرمني     ،الكاتب إيطصال رؤيته للواقع  اخالهل

الراو  واملرو  له يف روايرة حكراييت   ذلك من خالل معر ة كيفية تشكيل  وتطبيقاملفاهيم النظرية املتعلقة بالرؤية السردية 
ولوجيرة  يديوبيان ذلك من خالل منراذ  تطبيقيرة ملعر رة الرؤيرة اإلِ     يديولوجية مع رأس مقطوع ، واآلخر خطصطصته ملفهوم اإلِ

  للكاتب يف روايته .

 حتسني كرمياني،حكاييت مع رأس مقطوع ، رواية،يديولوجية اإلِ،الرؤية السردية   الكلمات املفتاحية

 القسم األول
ؤية السرديةمفهوم الر  

بطريقة حتكي تلك القطصة وهذه األخرى تتم عل  قطصة وحتتو   إحداهماتقوم العملية السردية عل  دعامتني ،       

 ، يدع  راوياً هما ، شص  حيكي وآخر حيك  له ،  األول  وهذا ي د  بالضرور  لوجود طر ني  ،  (1)الطريقة تسم  سرداً
الراو  باملرو  من خالل رؤية ت طر عملية احلكي ، وهذه الرؤية تسم  يف علم السرد  ارتباطويكون  ،والثاني مروياً له 

 بهاصحاأ،  كل هذه املسميات هي نتا   (2) الرؤية السردية أو التبئري أو وجة النظر أو املنظور أو حطصر اجملال أو املوقع 
 . ) الطصوت ( الذ  يظهر يف العملية السردية داخل الرواية يف بيان  ورؤيتهم 

ألن القارئ يدرك العمل السرد  إدراكاً مبنياً عل  إدراك أولي آخر ،  ؛برز مسائل النقد الروائي أتعد الرؤية السردية من        
 ف أنواع العالقات اليت يقيمها مع واختال، هو إدراك الراو  لألحداث ، وهو إدراك السارد الذ  يتغري بدوره بتغري مواقفه 

أصبح متأثراً بها دون أن يعلم  يتة اليوتبعاً للرؤية اليت يريد أن يوصلها للمتلقي الذ  يكون متفاعالً مع الشصطص، شصطصياته 
(3) . 
الراو   عن طريق إبراز عالقةوالرؤية السردية ) الطصوت ( هي طريقة إدراك الراو  للقطصة ، ويأتي هذا اإلدراك       

( من ينطلق ) تودورو ف إذ ، (4)وهذا ما حدده )تودورو ف( بقوله   ) وجهة احلكي ( _أو عالقة الراو  باملتلقي  _ بالشصطصية
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رأوا أن وجهة النظر هي بذر  تكونت بعد أن رعتها املدرسة ) األجنلو أمريكية ( حتديدات النقاد والباحثني األوائل ، الذين 
وائي ) هنر  رته للالقرن العشرين ، ومع ذلك  قد أسس ) بريسي لوبوك( هذه الطريقة يف دراس للنقد ، وذلك يف بداية

 . (5)دد  لوجهة النظر( وتبعاً هلذه األسس إىل مقوالت متعجيمس( ،  توصل) تودورو ف
حداث ووقائع بشكلها  في األدب ال نكون أمام أ، ويرى ) تودورو ف ( أهمية الرؤية يف اخلطاب الروائي أنها أهمية قطصوى     

 .(6)وإمنا نكون إزاء أحداث تقدم لنا عل  رؤيتني خمتلفتني واقعة واحد  جتعالن منها واقعتني متمايزتني، اخلام 
من أهم الدراسات اليت تناولت  كذلك جند الناقد الفرنسي ) جان بويون ( يف كتابه ) زمن الرواية ( الذ  يعدّ

والتكامل ، منطلقاً يف حديثه عن الرواية والرؤيات من علم النفس ، وقد أكد الرتابط  الرؤية السردية بنوع من االنسجام

 (7)الوثيق بني الرواية وعلم النفس مستنتجاً ثالث رؤى هي  

نقطة يف  هو راوٍ كلي العلم ، ال تفوته أ    الراو  ، الشصطصية ، أ  أنه عل  علم أكثر من الشصطصية   الرؤية من اخلل  _1
 الضمري الغائب الذ  يهززه بشكل وا ح ، وهو ما يسم  )راو  رواية الب ر  عمالً، وال يف نفسية الشصطصيات مست األحداث

 ( 8) الطصفرية ( ، اليت تعين أن الراو  عل  معر ة تامة بكل شيء .

اث ، تُدخل الراو  يف   أو الرؤية املطصاحبة املشاركة ، وهنا الراو  = الشصطصية ،  التساو  يف معر ة األحدالرؤية مع  _2
 مري ) األنا ( احلا ر ، وال يستطيع أن   عملمشاركة  عالة مع تلك الشصطصية ،  كالهما يكون عل  علم مبا سيحدث ،  يست

ومن هذه احلالة ميكن القيام بالسرد بواسطة  مري املتكلم ، أو  ،ميدنا بتفسريٍ لألحداث قبل أن تتوصل إليه الشصطصيات 
، وقد يتبع السارد ويتعقب شصطصية كن دائماً حبسب الرؤية اليت تكونها الشصطصية نفسها عن األحداث  مري الغائب ، ل

  (9)واحد  أو شصطصيات متعدد  ، وقد يتطلب األمر بسرد واعٍ من طر ف شصطصية روائية.

معر ة الشصطصيات ،  يقدم من   تكون معر ته أقلّ ،  يتضاءل وجوده ؛ ، أ   ، الشصطصية   الراو       الرؤية من اخلار   _3
غري أنَّ بعض النقاد  ، السرد هنا سرد مو وعي سلوكي   أو التعر ف إىل مكنوناتها ، الشصطصيات دومنا تدخل يف األعماق ، 

وقد ارتبط   ، (10) يرون أنَّ املالحظة املادية للسلوك واملظهر اجلسد  للشصطصية يكشفان عن احليا  النفسية هلذه الشصطصية
الشصطصية بالغموي من خالل كتم املعلومات املتعلقة ذه التقنية برغبة الكاتب يف إشاعة جوٍ من التشويق وإحاطة ه عمالاست

وهذا  ،راء مسبقة ت ثر يف نظر  القارئ آبها ، أو يف بعض األحيان تقديم عري مو وعي لألحداث ورسم للشصطصيات دون 
يف ا تتاحيات عدد من الروايات لتقديم الشصطصية بطصور  اجملهول ذ   صحاب النزعة السلوكية أوأالنوع جنده لدى الروائيني 

 في   ا جتدر اإلشار  إليه هو أنه من النادر أن يلتزم الراو  يف قطصة واحد  برؤية سردية أحادية ،ومم  ، اهلوية امللتبسة 

 ( 11) الغالب ما تتنوع الرؤى السردية داخل اخلطاب القطصطصي الواحد .

  (12)، وهي   يضاً ، مع بعض التعديالت الطفيفةأاه ) تودورو ف ( لوجهة النظر وهذا التقسم تبن

 يعر ف الراو  أكثر من الشصطصية ،) الرؤية من اخلل  ( . إذالشصطصية ،  <الراو   _ 1

 يعر ف الراو  ما تعر ه الشصطصيات ، ) الرؤية مع ( . إذالراو  = الشصطصية ،  _ 2

 معر ة الراو  ، ) الرؤية من اخلار  ( . تتضاءل إذالشصطصية ،  >الراو   _ 3
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وبهذا تكون الرؤية ، حسب ) تودورو ف ( ، هي الكيفية اليت يتم بها إدراك احلكاية ) أحداث وشصطصيات ( من طر ف      
ت وقد ميز بني الرؤية باعتبارها وجهة النظر اليت تطصلنا عهزها احلكاية ، وبني الطصو ،الراو  ، وذلك يف عالقته باملتلقي 

ويرى أن احلكايات تقدم درجات خمتلفة من حضور الراو  ،  قد يكون الراو  خارجاً عن نطاق  ،الذ  يعين به الراو  
ملسار احلكي دون املشاركة يف أحداثها ، وراوٍ احلكي ، أو راوياً ممثالً داخل احلكي ، والراو  املمثل نوعان   راوٍ شاهد متتبع 

للراو  يف حكاية ما يساعدنا عل  حتديد صور  املرو  له ، وهو حبل الوصل بني الراو  وحتديدنا  ،مشارك يف أحداثها 

   (13) واملتلقي .
ويف أوائل الستينيات ظهرت دراسة مهمة عن النقد الروائي من وجهة بالغية ، قام بها ) واين بوث ( ، ومن أهم النقاط      

وقد ميز ) بوث (  ،وجهة النظر واملسا ة ، أو كما يسميها ) أمناط السرد ( اليت ركز عليها يف دراسته عن ) بالغة الرواية ( 
وانطالقاً من هذا  ،بني نوعني من الروا  ، املشاركني يف القطصة احملكية كشصطصيات من جهة ، وغري املشاركني من جهة ثانية 

 (14) التمييز حدد ) بوث ( أنواع الروا  عل  النحو اآلتي  

وإن كان هناك راوٍ مشارك  إنه امل ل   ،رواية كيفما كان نوعها  هذا النوع من الروا  يف أ    يوجد امل ل  الضمين _1
 وليس من حلم ودم .، إلنسان احلقيقي كما يقول ) بوث ( إنه من ورق الضمين املصتفي يف الكواليس متل  دائماً عن ا

ألنه من الضرور  أن يكون هناك وساطة بني القارئ وبني ؛    وهو الراو  الذ  يعين امل ل  الضمينالراو  غري املمسرح  _2
 أحداث القطصة .

  وهو كل شصطصية مهما بدت خمتفية ، وتتداول احلكي ، وتعري نفسها ، مبجرد ما أن تتحدث بضمري الراو  املمسرح  _3
 نواعاً من الروا   أو من هذا النوع سنجد  ،املتكلم املفرد أو اجلمع أو باسم الكاتب 

شياء إىل القارئ ليعر ها ث بو وح ، ويستعمل لتقريب بعض األَ  وهو املرآ  اليت تعمل عل  عكس األحداالراو  الراصد أ (  )
 جبالء .
   الذ  يسرد عن طريق املشهد أو التلصي  . الراو  املالحظ أو الشاهد ) ب ( 
 طصية من الشصطصيات .ويفعل يف جمريات األحداث كشص ، الذ  ينفعل الراو  املشارك  )   ( 

 وهذا التطصني  متيز بدقته يف عري الطصور اليت يكون عليها الراو  داخل الرواية .
أما ) جريار جينيت (  يعهز عن هذا املطصطلح عند حتليله للمنظور بالتبئري ، بعدما الحظ عل  سابقيه من النقاد الذين    

وقد قسم وجهة النظر عل   ، (15) ومن يتكلم أ  بني الطصوت والرؤية  تناولوا مفهوم هذا املطصطلح نوعاً من اخللط بني من يرى

 (16)ثالثة أنواع ، وهي   

 التبئري الطصفر ، أو الالتبئري ، وجنده يف السرد التقليد  . _1 

 التبئري الداخلي ، سواء أكان ثابتاً ، أم متحوالً ، أم متعدداً . _2 

 لتعر ف عل  دواخل الشصطصيات .التبئري اخلارجي ، الذ  ال ميكن  يه ا _2 
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لكن ) ميك بال ( نقدته وقالت إن مطصطلحي التبئري الطصفر ، والتبئري الداخلي قال بهما ) جور  بالن ( من قبل يف       

حق ) خطاب ال، وحيدد يف كتابه ال 1983مطصطلحه ) حطصر اجملال ( ، مما جعل ) جينيت ( يعيد النظر يف مطصطلحه عام 

 (17).، و ) التبئري ( هو حطصر اجملال  عينهن ) املبئر ( هو الراو  ، و ) املبأر ( هو احلكي احلكي اجلديد ( أ
ويبدوا أن الباحث ) سعيد يقطني ( يف تطصوره للرؤية السردية أ اد من ) جينيت ( ومن متييز ) ميك بال ( بني املبئر واملبأر      

 (18) ، إذ ميز الباحث بني شكلني أساسيني هما  

 ، ويتضمن صوتني هما  الشكل ) براني ( احلكي  _1
) أ ( الراو  غري املشارك يف القطصة ، وحيكي القطصة من اخلار  ويسميه ) الناظم اخلارجي ( ، إذ يكون املبئر ) برانياً ( 

 .ويقدم املبأر من اخلار  ، أ  من منظور ) براني ( بعمق خارجي وميكن هلذا الناظم أن يتحول إىل ناظم داخلي 
ولكن حيكها من خالل شصطصية تظل بينهما مسا ة ويسميه ) الناظم الداخلي ( ، إذ ، ) ب ( الراو  غري املشارك يف القطصة  

 منظور ) براني ( وبعمق داخلي .  يكون املبئر ) برانيا ( ويقدم املبئر من الداخل ، أ  

 ويتضمن صوتني هما   ، الشكل السرد  ) اجلواني ( احلكي _2
 داخلي احلكي ، إذ متارس الشصطصيات  يه احلكي ، ويسميه ) الفاعل الداخلي ( .) أ ( 

 ) ب ( احلكي الذاتي ، و يه متارس شصطصية مركزية احلكي ، ويسميها ) الفاعل الذاتي ( .

 الراو  واملرو  له يف رواية حكاييت مع رأس مقطوع
 ر) الراو  ( هو   ،ور  له رهي   الراو  ، واملرو  ، وامل تتشكل البنية السردية للصطاب من تظا ر ثالثة مكونات       

متعيناً ،  قد وال يشرتط  يه أن يكون امساً  ،الشصطصية الذ  يرو  احلكاية أو خيهز عنها ، سواء كانت حقيقة أم متصيلة 
جمموعة من األحداث تقرتن و ) املرو  ( هو كل ما يطصدر عن الراو  ، وينتظم لتشكيل  ،يتقنع بضمري ما ، أو يُرمز له حبر ف 

ولقد مشل مفهوم   ،وأما ) املرو  له (  هو الذ  يتلق  ما يرسله الراو    ،وي طرها  ضاء من الزمان واملكان  بأشصاص ، 
وجهة النظر العالقة بني الراو  ، واملرو  له ، وأن سبب االهتمام بثنائية الراو  واملرو  له كانت من نتائج الثناية األلسنية 

وتركيز البحث داخل اللغة ، والقراءات اليت دعت لر) موت امل ل  ( استدعت البحث عن  ،العالقة بني الدال واملدلول  ،

 (19)، أو األنا الثانية للكاتب .  كان مطصطلح الراو  الضمين البديل عن امل ل    ،البديل اللغو  الشكلي ، للم ل  
كون غري ظاهر ، وقد يكون شصطصية من شصطصيات الرواية ، لكن جيب التمييز بني حياناً داخل الن  أو يأوالراو  يظهر      

وكل ما يدور ، األحداث والشصطصيات  وهو الذ  خيتار ، التصيليالراو  والروائي ،  الروائي هو الذ  يقوم خبلق العامل 
ا الراو   هو األسلوب الذ  يقدم من خالله داخل الن  ، كما خيتار الراو  لكنه ال يظهر ظهوراً مباشراً يف الن  الروائي ، أم

 (20) املاد  القطصطصية ، وهو قناع من األقنعة اليت يتسرت وراءها الروائي لتقديم عمله .
ورؤية الراو  إما أن تكون ) خارجية ( تطص  ما تراه ، وتقدم األحداث والشصطصيات بشكل حياد  ، والراو   يها عليم       

وقد تكون رؤية الراو  )  ،كش  األ كار السرية لشصطصيات الرواية ، ويكون مقارناً للم ل   بكل شيء ، وله القدر  يف
داخلية ( تضفي انطباعات الراو  ووجهة نظره عل  الشصطصيات واألحداث . ومبا أن الراو  يكون شصطصية من شصطصيات 

( ، وهذا الراو  يطلق عليه ) الراو  املطصاحب العمل الروائي ،  إنه يُقدم ما يشاهد من أحداث ، وتسم  رؤيته هذه ) ذاتية 
بينما يستعني الراو  يف الرؤية اخلارجية بضمري الغائب ) هو ( يف  ،وهو يستعني هنا بضمري املتكلم ) أنا (  ،أو املشارك ( 
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س شصطصاً ويرى ) بارت ( أن الراو  شصطصية وهمية ال شكل هلا مبعزل عن الن  ،  الراو  لي ،تقدميه لعالَم الرواية 
حقيقياً وليس الكاتب احلقيقي املشكل من حلم ودم ، بل أن الروا  يف نظره كائنات من ورق ، بيد أن السارد قد يكون شصطصية 

  (21) بدوره أيضاً .من شصطصيات العمل بطصفته شاهداً أو مشاركاً ، ويظل مع ذلك مفرد  متصيلة من العامل الروائي املتصيل هو 
جياباً إِالشصطصية اليت قد ت ثر  ري ،  ضالً عن ذلك ،  إنه ذات له مقوماتها  لإلدراك والوعي ، وأدا  للعالراو  إذن أد      

أو سلباً يف طريقة اإلدراك ، أو العري ،  يكون  من احلدود الفاصلة بني امل ل  والشصطصيات ، بني القارئ والن  ، بني 

 (22).عامل نفسه عندما يتشكل من جديد يف ذهن قارئ الن  العامل الفين املسجل يف الن  والطصور  اخليالية لل

 أوالً   الراو   
 اختذ الراو  يف رواية ) حكاييت مع رأس مقطوع ( شكل الراو  املمسرح والراو  غري املمسرح .      

، ويكون شصطصية  والذ  يسم  الراو  الظاهر  ، ويكون  يه الراو  جزءاً من ماد  احلكي اليت تعري الراو  املمسرح   _1

 ويتجل  الراو  املمسرح يف املقطع ، (23)حنن (  –داخل الرواية ،  في هذا النوع يشري إىل نفسه بضمري املتكلم مثل ) أنا 
 السرد  اآلتي  

بعد حطصولنا عل  مركبة خطصوصية ، و عنا أنا وزوجيت برناجماً تر يهياً كي ند ن  يم سنوات اجلوع ، قررنا يف نهاية ) 
هر بعدما متتلئ جيوبنا باملعاش ، أن نستمتع بسفر  سياحية قطصري  ، كي نكنس أو ار الواقع املرتاكم  ينا ، ومن جهة كل ش

أخرى نستكمل نواق  بيتنا من حاجيات رديئة تهبط إىل أسواقنا ، ......زوجيت هلا طبيعة إلقاء األشياء القدمية إىل 
هي املوجودات اليت رمتها ، كانت سليمة ، بإمكانها أن تطصمد لسنوات أخر أمام القمامة ، مهما كانت درجة  ائدتها ، كثري  

زح  املو ات املتالحقة ، ..... ذات ظهري  عادت من مدرستها ، كنت يف أرجوحة املنزل أقرأ يف كتاب ) ما بعد احليا  ( لر ) 
 كولن ولسون ( ، وقفت أمامي تلهث  رحاً ، قالت   

 استلمت الراتب .
 حسناً.

 غداً لد  ) أو ف ( نذهب إىل السليمانية .
 لكنها بعيد  ، سرتهقنا الرحلة .

 زميالتي قلن إنَّ هناك أشياء جديد  وردت إىل األسواق .
 ال مانع لد  ما دمت تسكنني مهجيت .

 أ ضل الذهاب اليوم عطصراً .

  (24) كما تأمرين ...(.
و  املمسرح ،  هو شصطصية مشاركة بل شصطصية رئيسة يف الرواية أال نالحظ أن الراو  عل  طول هذا املقطع السرد  هو الرا

وهو ) سامل ( الزو  ، األديب ،  الراو  يرو  لنا قطصة حياته اليومية مع زوجه اليت كانت مهوسة بكماليات املنزل ورمي 
لنا األحداث مشرياً إىل  ،  الزو  مسامل خا ع لرغباتها حيث يرو  ئِهِالقديم ليحل مكانه اجلديد الذ  اعتادت عل  شرا

ومن خالل هذا اللون من  ،ومشارك يف األحداث ، يف هذا املقطع ممسرح ظاهر  –أ  الراو   –نفسه بضمري املتكلم ) أنا (  هو 
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كثر ، متوهماً أن امل ل  هو إحدى أمه الراو  جعل املتلقي يلتطصق بالعمل السرد  ويتعلق به الذ  قدّ – مري املتكلم  –احلوار 
  لشصطصيات اليت تنهض عليها الرواية .ا

بدأت اخلطوط الروائية تكتمل ، كنت أكتب بسرعة هائلة ، منساقاً  يضاً   )أويتجل  الراو  املمسرح يف املقطع اآلتي      
 لكلمات جار ة ، كدت أ قد السيطر  عل  جمرى األحداث ، لوال خهزتي يف معاجلة تلك الرتهات اليت حتضر أوان الكتابة ،
..... أنهيت الرواية ، قرأتها مر  واحد  ، قبل عر ها عل  سكرتريتي األدبية زوجيت صاحبة الذوق الر يع واملالحظات 

 الدقيقة ،  رحت زوجيت وشاركتين يف مراجعة لغتها ، وجدتها تبكي  رحاً ، قلت هلا  
 أكره الدموع .

 أنا أبكي عل  ) الرأس املقطوع ( الذ  كتبت عنه .
........ 

 ال أكتمك السر ، أنا أيضاً بكيت من أجله .
 ليته كان رأساً حقيقياً لنعمت وقتاً حبواراته .

 مل أحر جواباً ، ومل أجد كالماً جينبين السقوط يف متاهة ... قلت هلا  

  (25)سأد ع الرواية للمطبعة ....(

م بوصفه الراو  العليم الذ  ي ل  الرواية  هو إليها بضمري املتكلجند الراو  يف املثال املذكور ميسرح نفسه باإلشار  
 الرأس املقطوع من أهلمه  كر   كار يف رأسه ، خذت تأتيه كالسيل جراء تد ق األَأمنساقٌ وراء الكلمات والعبارات اليت 

  الرواية ، وكان ذا تأثري كبري عل  سري جمرياتها .
حوال الشصطصيات والتعليق ، ومن أَمن إخبار عن احلوادث ومعر ة  – املمسرحة –إن منظور الراو  من خالل هذه الطريقة       

وهو جيعل نظرته ،  –راوٍ عليم  – كار ، تدل عل  أن الراو  يدرك ما يدور حوله ثمَّ إشراك الذات ) األنا ( يف عري األَ
 منظوره ، هي اليت تتحكم يف صياغة السرد كله ، من بداية الرواية إىل نهايتها .

وهو عل  النقيض من الراو  املمسرح ، ال يكون  يه الراو  جزءاً من املاد  احملكية اليت يعر ها ،   غري املمسرح   الراو _2

بل جند السارد ، ومن خالل هذا الراو  ،  ، (26) وال يكون شصطصية من شصطصيات الرواية ، وال يشري إىل نفسه بضمري املتكلم 
و تدخله مباشراً ، وهو جمرد راوٍ لألحداث ، وبعمله هذا يفطصل الن  السرد  عن ناصه  كار ، دون أن يبدأَميرر ما يشاء من 

الذ  نطصه ، وجيعل املتلقي واقعاً حتت اللعبة الفنية ،  يعتقد من ال علم له باخلدعة السردية ، أن ما حيكيه السارد يف 

 (27) األحدوثة احملكية .جمرد وسيط بينه وبني  –الراو   –نطصه هو حقاً كان بالفعل ، وأن الناص 
يف زمن قديم حني كان الرأس البشر  مطارداً ، منبوذاً ، حتاربه امللوك ، ويتجل  الراو  غري املمسرح يف املقطع اآلتي   ) 

يقطع ويرم  يف الطرقات أو يطصلب عل  رؤوس الرماح ، كان اجلسد يستولي عل  احليا  ، البشر  الطويل غالباً ما ينال 
 ثالية ، هم القاد  وبنا  القالع وحراس امللوك . رص حيا  م

حدث أن تفرغ رأس توهج بالنور لتحرير العباد من الظالم الدامس احمليق بهم ، كان حيرر دستور اخللود ، يطهر األبدان من 
ر اء اآلثام ، كانت أنث  لعوب متمرد  عل  بنات جنسها ، تستغل جسدها للتعبري عن خلجاتها الشهوانية ، تكا ح إل

الشيطان ، قبل أن تشعر بوجود  وء قاهر يربك وظيفتها ، مل تتورع عن تركيع امللك لتلبية طلبها ، قام امللك الغفل 

 (28)(بفطصل الرأس اململوء بالنور وو عه عل  طبق من ذهب أمامها .
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س شصطصية من شصطصيات الرواية ويقع ولي،  الراو  يف املقطع السابق راوٍ غري ممسرح ،  هو ال يشري إىل نفسه بضمري املتكلم 
  كار الشصطصيات داخل الن  الروائي .أوال دور له سوى رواية أحداثها ونقل  ، خار  املاد  احملكية اليت سردها

تلك الطبيعة لفتت انتباه صبيان الزقاق ، راحوا يقفون هلا باملرصاد ، كذلك جند الراو  غري املمسرح يف املقطع اآلتي   )   
إىل نتيجة حمسومة ،  بطوا ميقات تطعيمها ) قمامة الزقاق ( بأشياء منزلية مثينة ، حيملونها ليبيعوها يف  وتوصلوا

 سوق ) السبت ( .
يرتقبونها نهاية كل شهر ، وكلما كانت تسحل كيساً مملوءً بأشياء نا عة ، حتدث مشاحنات وعراك بينهم ، قبل أن تتدخل 

د من أهل الزقاق ، تفتح الكيس وتوزع ما  يه عليهم و ق مزاجها ، وتعود بوجه  احك هي وجتد هلم احلل املر ي أمام حش

 (29) ممتلئة حبوراً كأنها عاشت ليلة ز ا ها ( .
من إلقاء  ، من خالل عري ما تقوم به الزو  حداث  قطإن الراو  يف هذا املقطع كلي العلم غري ممسرح ، وإمنا يقوم بسرد األ

 الراو  هنا ساردٌ  ،عطاء هذه املقتنيات لألطفال الذين كانوا متحلقني حوهلا منتظرين  علها كل شهر إِى شياء ، أو باألحراأل
 لألحداث غري مشارك  يها .

 ثانياً   املرو  له 
  الراو  ، هو كاحملفز الذ  يفضي إىل االستمرارية عل  مستوى الق    إن للمرو  له أهمية كبري  يف الدرس السرد  ،       

تكتمل املنظومة السردية  حينئذٍحداث وحياول تفسريها وواملرو  له يتلق  هذه األَ، حداث بطصور وأشكال خمتلفة يرو  األَ
 إذ البد من وجود مرو  له حقيقي ) ممسرح ( أو ختييلي ) غري ممسرح (  ،  ل إليه ( سبأركانها الثالث ) املرسِل ، املرسَل ، املر

  (30)  الراو  عل  مواصلة األحداث وكتابتها عل  و ق مستويات خمتلفة .  هذا األمر مما يساعد  ،
ويعر ف املرو  له ، بأنه الشص  الذ  يروى له يف الن  ، ويوجد عل  األقل مرو  له واحد يتم تقدميه عل  حنو صريح       

بوساطة راوٍ آخر ، إن املرو  له شأنه  نسبياً لكل سرد ، يتموقع عل  املستوى احلكائي نفسه الذ  يوجد  يه الراو  نفسه أو

ومبا أن الراو   ، (31)هميته يف املواق  واألحداث املروية أشأن الراو  ، ميكن أن يقدم كشصطصية الراو  نفسه دوراً تتفاوت 
املرو  له  كائن من ورق ،  إنه يفرتي وجود مرو  له ، انطالقاً من أن أ  خطاب البد له من خماطَب . ولكن هناك  رقاً بني )

( و ) القارئ ( ،  إذا كان القارئ قد أصبح جزءاً من التجربة الروائية بقدر تفاعله معها ، ومل يعد قارئاً سلبياً ، بعد أن 
، ذلك أن النقاد   كبري ةنقدي عناية أوجدت ) نظريات التلقي ( مجاليات خاصة بالقراء  ،  إن املرو  له مل حيظ ب

باملرو  له مع )  عنايةالسبعينيات القرن العشرين حيث بدأت  م عل  الراو  والروائي  حت  مطلعوالروائيني قد انطصب جهده

( أل  ليلة وليلة ) ، عل  الرغم من أن الرتاث العربي القطصطصي قد أوجد هذه الشصطصية ،  شهريار يف  (32)جريالد برينس ( 

 . (33) ياتها هو امللك املرو  له ، وشهرزاد هي الراوية اليت ال تنتهي حكا
وقد اختذ املرو  له يف رواية ) حكاييت مع رأس مقطوع ( شكلني حبسب املوقع الذ  حيتله ،  عندما حيتل املرو  له موقعاً 

أصبح مروياً له ممسرحاً ، وعندما يكون املرو  له خار  احلكاية أو الن  داخلياً ، ليطصبح شصطصية من شصطصيات الرواية 
 رح .أصبح مروياً له غري ممس

   املرو  له املمسرح أو الظاهر _1
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وهنا يكون شصطصية موجود  داخل الن  السرد  بطصفتها مشاركة يف األحداث ولديها معر ة كمعر ة بقية الشصطصيات يف      
 القطصة ، إن مل تكن أكثر منها ، ومتتلك مالمح وصفات حمدد  أو خاصة بها رمبا متيزها عن بقية الشصطصيات داخل الن  .

(34) 
منتطص  الظهري  ، تطصاعد من مئذنة اجلامع ومن أمثلة املرو  له املمسرح يف رواية ) حكاييت مع رأس مقطوع ( ، قوله   )

نداء صال  الظهر ، توق  الشصري  جأ  ، مسعت همساً يرتفع من الكرتون ، قمت حنوه وأنزلته ، كان  احتاً عينيه مبتسماً 
 ...قلت   

 احملري .نوماً هنيئاً أيها الرأس 
 ال جيب أن ننام عندما يرتفع النداء .

 وما عالقتك به .
 الرأس مستودع اخلري ، يستمد حياته من هذا النداء الكريم .

 أتدر  ما الذ  حدث قبل قليل .
 أعر ف أن شرطة ) جلبالء ( تبحث عين .

 وما أدراك بهذا األمر .
جلسد مستودع البالد  واخلمول ، أنا استشر ت حياتي القادمة وأعلم أنا رأس أمحل حضار  الدنيا كلها ، أنا اآلن معزول عن ا

 مت  سأ ارقك .
 مت  يتم ذلك .

 ليس قبل أن أجيبك عن س الك .
 أ  س ال .

 طريقة وسبب حنر  ومن أنا .

 (35) ( .رمبا مل أعد حباجة إىل ذلك ....
جه خطابه إىل املرو  له املمسرح ) الرأس املقطوع ( جند يف هذا املقطع أن الراو  املمسرح وهو بطل الرواية ) سامل ( يو

خيهز املرو  له عن وقت الطصال  وحبث الشرطة عنه ، لكن الذ  جنده أن املرو  له عليم بهذه األحداث ،  هو ليس  الراو  
 ؛ه الراو  نفسه وله معر ة تواز  إن مل تكن أكهز مما يعر ، عن األحداث اليت جتر  حوله إذاً هو جزء مشارك  يها  اًبعيد

ساس يكون املرو  له يف هذا املقطع ظاهرياً ممسرحاً وعل  هذا األَ ،ألنه هو من يسأله عن سبب وصوله إىل هذه احلالة 
 ومشاركاً يف األحداث .

ل الوشائج تشكلت منذ  رت  ، عندما كنت تنثر كتاباتك لنا ، كنا نتفاع ومن األمثلة األخرى للمرو  له املمسرح قوله   )
 معها ونشرب حرو ها برتو كي تعيش  ينا كما األحالم .

 وأشياء قد تكون ذات أهمية بالنسبة لي .حسناً هل ميكنك اطالعي عل  أسرارك ، أعين كل ما  يك من أحالم 
بدأت تعجبين بطرحك هذا الس ال احليو  بالنسبة لي ، إنك متنحين  رصة جديد  حليا  طويلة ، حسناً أنت هيأتين 

، و رت لي  رصة مناسبة لقول ما أخزن يف دسكات خمي من مشاهد ، أنت حقاً بدأت تكتبين رواية ، ذلك كان حلمي  لقدر 

 ) 36)الكبري يف احليا  قبل رحيلي (.



 جملة جامعة كرميان     Journal of Garmian University       طؤظاري زانكؤي طةرميان

226 |                        acadj@garmian.edu.krd                 Vol.5, No.4 (August, 2018) 

 

 الراو  له أثر سابق عل  املرو  له ، الذ  خيهزه بدوره عن سلوك نالحظ يف هذا املقطع مروياً له عل  مستوى احلدث ، 
 كار ، بل إننا أوبالتالي التأثر مبا حتمله من  ، بيعة العالقة اليت بناها مع الراو  من خالل قراء  كتاباتهوتطصر ات وط

كي تتضح لديه صورته  _سراره أ _خباره أألنه يطلب من املرو  له أن يطلعه عل  ؛  _الرؤية من اخلار   _غري عليم  مام راوٍأ
 وليطصل إىل الشصطصية والفكر  اليت يريد أن يبين عليها روايته اجلديد  .  _املرو  له   أ   _
وميكن أن يتمسرح املرو  له بتقنية احلوار الداخلي ) املونولو  ( وبهذا النوع من احلوار يبلغ التماهي أقطص  حدوده بني        

شغلت  )  كما يف املقطع اآلتي     (37) ، عينهاشصطصية ويتمسرح كل منهما بوصفه ال، شصطصية الراو  وشصطصية املرو  له 
نفسي حبثاً عن وسيلة ختلطصين من عواقب  عليت ،  كرت أن أمحل الرأس ليالً وألقيه يف مكانه ، وجدت الفكر  مالئمة 

ط وتسرع ملزاجي ، لكن اخلو ف ظل يعدم كل  رصة وليد  ، ترددت ، قلت رمبا ستكتشفه امرأ  ما من الزقاق ، عندها ستعي
الشرطة إىل املكان ، حتماً سيتكلم الرأس ما عنده ومن أخذه وأعاده ، عندها أكون داخل شبكة معقد  من متاهات قانونية 

 (38)عقيمة ، كوني مل أخهزهم بالقضية ....(
  من الورطة متسائالً عن كيفية التصل نفسهالشصطصيات الرئيسة يف الرواية جنده حياور  ىحدإ الراو  يف هذا املقطع هو 

لكن خو ه من كش  أمره جعله مرتدداً خائفاً ، هذه التساؤالت اليت جعلت من الراو   _الرأس املقطوع  _اليت تورط بها 
ويف الوقت نفسه املرو  له املمسرح بوصفه ، حائراً غري مهتدٍ إلجابة تشفي غليله ، إذاً الراو  يف هذا املقطع هو راوٍ ممسرح 

 . اعينه ية الشصطص

 املرو  له غري املمسرح  _2
مالمح أو صفات حتدده أو خاصة به ،  هو ال  ال يظهر يف العمل ، وال ميتلك أ هو عل  عكس املرو  له املمسرح ، هو الذ      

 .  (39)ألنه شصطصية خيالية يف ذهن السارد خياطبه السارد بني احلني واآلخر  ؛يشارك يف العمل 
تلك البنت مت تزوجيها لرجل ساذ  ، عشقها من أول نظر  املمسرح يتجل  يف املقطع اآلتي   )  وهذا اللون من املرو  له غري

، كان مزحوماً بشهو  متفاقمة ، كل النساء عنده هيئة جاهز  لتقبل  عل الليل ، مل يعر ف أن هناك  رقاً بني البنت واملرأ  ، 
ء  واملرأ  تلبس عباء  ، هذا هو الفرق بني البنت واملرأ  يف هذا الفرق عنده مميز حسب عقليته ، كون البنت ال تلبس عبا

 (40) بلد  مل تتحرر من ثوابت قدمية ....( .
الراو  املرو  له عن  _وخيهز  _نالحظ يف املقطع املذكور أن الراو  غري املمسرح يوجه خطابه إىل املرو  له غري املمسرح ، 

والذ   ، كنه التفريق بني الفتا  البكر من غريها ،  النساء عنده سواسيةكيفية تزويج الفتا  من هذا الرجل الذ  ال مي
 ) الذات ( ، بل املظهر اخلارجي ،  املرو  له يف هذا املقطع خار  مستوى احلكاية .مييزهن ليست الشصطصية 

يطفح عل  سطح الرغبة ، بدأ سهز أغوار تلك األمكنة القدمية يضاً يف املقطع اآلتي   ) أويتجل  املرو  له غري املمسرح 
وجدها  رصة لتكملة التطورات اليت حطصلت للبلد  ،  ال بد من وجود إناث مشحونات بالرغبات ، رغم تبديل و عية الناس 
جرّاء الظرو ف العطصيبة للبلد  ، بدأ ميشي غري وا ع يف البال كل ظر ف طارئ يطصدمه مبحنة عاقبتها وخيمة ، مرات عديد  

  (41) تلك األمكنة ....( .كان ميشي نهاراً يف 
نالحظ يف النموذ  املذكور أن الضمري املستعمل هو  مري الغائب ، والسرد املو وعي يوجه  يه الكالم وسرد القطصة إىل شصطصية 
متصيلة يف ذهن الراو  ،  ليس هناك مالمح للمرو  له ، وليس هناك حوار بني الشصطصيات حت  نالحظ اجتاه اخلطاب وإىل 

 ، دون مرو  له ممسرح ومشارك يف األحداث .حسب  بل إن السرد كان يدور عل  لسان الراو   من يوجه ،
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 القسم الثاني
 مفهوم الرؤية االيديولوجية

 يف رواية حكاييت مع رأس مقطوع
ل أربعة وسبنسكي ( قام بتقديم عملية الرؤية السردية ) وجهة النظر ( بطرق جديد  من خالأإن الناقد السو ييت )       

وتشكل  ، (42) يديولوجي ، واملستوى النفسي ، واملستوى التعبري  ، واملستوى الزماني واملكاني مستويات هي   املستوى اإلِ
يديولوجية العالقات العقلية والوجدانية واإلِهذه املستويات وحد  واحد  داخل عملية السرد ، الذ  ميثل شبكة متداخلة من 

 والنفسية ، لذلك تطصبح عملية الفطصل أو  ض االشتباك  يما بينها أمراً صعباً ، أو دومنا طائل .والزمانية واملكانية 
لكن الذ  يهمنا من هذه املستويات هو املستوى االيديولوجي ،  قد الحظ ) باختني ( أن اإلنسان املتكلم يف الرواية ، 

واللغة اخلاصة يف الرواية هي دائماً وجهة نظر ، ديولوجي إي وكلمته هي دائماً قول، يديولوجياً إوبدرجات خمتلفة  منتج 

 (43)  خاصة إىل العامل تدعي قيمة اجتماعية .
حماولة لرسم صور  لذلك  ووه ،شأن أ  عمل أدبي ، هو تدخل يف الواقع كما يراه كاتب العمل   العمل الروائي  شأنه    

  ضل أو تذوق أمجل أو تغيري أكمل .أ  هم الواقع ، وتعيد صياغة العالقات بني عناصره وصوالً إىل
يديولوجي واحد يف العمل األدبي ، تطصبح كل القيم خا عة لوجهة نظر واحد  ، حبيث إذا ظهر منظور إِوعندما يطغ  منظور 

باين وهذا الت ،خمال  عل  لسان شصطصية من الشصطصيات مثالً ، أُخضع هذا املنظور إىل إعاد  تقييم من وجهة النظر السائد  
صوات .  رواية هي اليت حتقق  النجاح لرواية األَ يف األصوات داخل العمل الروائي واليت تكون حاملة لوجهات نظر خمتلفة

ساسيات إجناحها أألن من  ؛صوات املتعدد  ختتل  عن الرواية التقليدية والتجانس الذ  يغر  نقاد الرواية التقليدية األَ

 (44) صوات املوجود  داخل العمل الروائي الواحد .األَهو الالجتانس الذ  يكمن وراء 
التوازن بني وجهات    ويف تدخل الراو  للتعبري عن وجهة نظر جتاه الواقع قد يسع  العمل إىل ما يسم  الرؤية ، أ       

 كلما متكن العمل  ،وهذه من مسات التميز يف األعمال األدبية والفنية عموماً  ،النظر حبيث يطصعب تبيني وجهة نظر حمدد  
اقرتب مما يسم  الرؤية ، كان عمالً مركباً يسمح بزوايا متعدد  يف النظر إىل احلقيقة أو    من حتقيق ذلك التوازن ، أ 
 كهز للتفاعل والقراء  اليت تغين العمل .أالواقع  يتيح للمتلقي مساحة 
رغم وجود دوا ع جتعلين أتهجم عل  س مقطوع قوله   ) يديولوجية يف رواية حكاييت مع رأومن النماذ  عل  الرؤية اإلِ

الكثري من صفات إناث الوقت ،  إناث الوقت رحن يفضلن طرح أجسادهن عل  مسارح الواقع ، من خالل ارتداء مالبس 
لرأس رجولية ، أليست تلك أدلة عل  سقوط احليا  يف بركة التمظهر الزائ  ، والتمل  من منابع احلكمة ، أعين من سلطة ا

، آه لو عر ت النساء مل همدت الرغبة الذكورية يف العامل أمجع ، أنا واثق أن اجلواب ال يستطيع أن يكتشفه أحد غري  ، 
رمبا يهذون ويتكلمون كثرياً لكن اجلواب وا ح من غري ل  أو دوران ، سبب خرو  اإلناث من قالبهن املعرو ف ، أ  أيام كن 

كنوز غامضة ، كانت العيون تطارد هذا الغموي وتتفاعل الشهو  طردياً ، واليوم تعرت متلفعات غري مكتشفات مثل قار  
املرأ  وأصبحت كالرجل ، صارت يف عيون الرجال جمرد صور  معرو ة أو بالية ، مثل طعام شائع معرو ف الطعم والفائد  ، 

 (45) . د الكثري من النساء ....( هذا اخلرو  دمر الذوق البشر  الفطر  ، مما عبد الطريق خلال ات ومتردات عن
واليت كانت  _السابق  _يديولوجية بني اجملتمع القديم يف وجهات النظر اإلِ نالحظ يف هذا النموذ  السرد  أن هناك اختال اً

خرين ، للمرأ   يها قيمة ومكانة حمفوظة من خالل حفظها لنفسها وعدم خروجها أو باألحرى إخرا  مفاتن جسدها أمام اآل
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يديولوجية صحاب اإلِأغموي حسب ما يسميها   فها أ لظاهر  ال ي يديولوجية اجملتمع اجلديد واليت جعلت من املرأ إوبني 
 املرأ  بارتدائها ) مالبس رجولية ( ، صارت سبباً يف موت )  ،والتحشم  لعباء  القدمية املدا عة عن هذا الغموي املتمثل با

عالن عن املوق  من قبل يديولوجية وا حة من خالل هذا الر ض واإل( ، إن الرؤية اإلِ الرغبة الذكورية يف العامل أمجع
 الراو  الذ  قدم رؤيته جتاه املظهر العام للمرأ  يف العطصر احلديث .

تتشابك األزقة وتتداخل بسبب عدم وجود خمططات عمرانية تهندس البيوت ، و ق أنظمة يضاً ، قوله   ) أَومن النماذ  
لعيش بال  و   ، أو قوانني رادعة تعدم  رص تدمري خارطة البلد  من قبل أصحاب نفوذ وأيد طويلة تتقن السري ت هل ل

خل  الكواليس ، تتعر  األزقة لتشكل ممرات خمتنقة تشق أحشاء منازل واطئة ، طينية ، يتعذر املشي  يها نهاراً ، ويف 
 ا ينتهي نهاية مبتور  مبنزل منفرد أو واد يسوق املرء حنو اجلبال . ( . الليل تغدو أمكنة تثري الشكوك والفزع ، كون معظمه

(46) 
يديولوجية للراو  تهزز من خالل السصط عل  الفو   املوجود  يف املدينة ، وعدم وجود هذا املثال أن وجهة نظر اإلِ جند يف

صحاب النفوذ الذين حيكمون من خل  أَ يديولوجية يف الطصراع بنيصحاب املصالفات ، وتكمن الب ر  اإلِأقانون يردع 
زقتها متشابكة أصبحت أاليت  وبني القانون الغائب عن الوجود ،  ه الء هم سبب خراب املصطط العمراني للمدينة ، الكواليس

ية كل هذه الطصور عن املدينة تُهزز لنا الطصراع بني االنسان العاد  ذ  الرؤ .وممراتها خمتنقة ، واملنازل طينية  واطئة 
من قبل الراو  ليست جمرد  وعر ها و القو  ،  معاتبة الرؤيةأيديولوجية البسيطة ، وبني من له نفوذ يف بسط القانون اإلِ

 نقد وعري ملا حيدث ، بل هو سصط عل  االستمرارية يف النهج نفسه منذ القدم .
جسده  وانغماسه يف الشهوات  ،  برتوه كونه كان ها هو رأس متنور بالثقا ة رغم  لتان   )     يضاً ، قولهأومن النماذ    

 (47) يشكل  ،  و ق قناعات تلك اجلهة املسلحة  ،  خطراً عليهم ،.......(  .
كما يطصفهم  _صحاب الفكر املتنور أَبني املثقفني يديولوجية نالحظ يف هذا النموذ  أن هناك اختال اً يف وجهات النظر اإلِ

يديولوجية معار ة لأل كار اجلديد  اليت متس اجملتمع وعاداته وتقاليده إسلحة ( ، اليت متثل وبني اجلهات ) امل _الراو  
يديولوجيتني أزلي ،  كل منهما يرى احلق والطصواب معه ،  اجلهة  الطصراع بني هاتني الرؤيتني اإلِ ،أو معتقده الديين 

 كار صحاب األَأَوىل وهم اجملتمع ، أما اجلهة األُ الثانية حتا ظ وتدا ع بشت  الوسائل عن نفسها وبقائها متنفذ  يف
يديولوجية اجملتمع اليت تر ضهم علناً وت يدهم سراً  خو اً من إاجلديد  ،  متهمون بالعمالة واخليانة واخلرو  عن 

 _ئة هلم يديولوجية اجلهة املناوإحسب  _السلطة أو من يدعي محاية هذه العادات بكل مسمياتها .  هم ميارسون الرذيلة 
 يديولوجية كل طر ف ،  كالً منهما يرى نفسه اخلري والطر ف اآلخر هو الشر .إإذاً هو صراع بني اخلري والشر يف 

يديولوجيا ، إن هذه االقتباسات اليت عر ناها حتمل دالالت وتضغط باجتاهها هي اليت متيل بالعمل الروائي إىل اإلِ      
 عل  الرغم من براعة الق  لدى الروائي ) حتسني  ،احلق واحلق وحده هو   راو  ه العريرى أن ما يإىل التطصور الذ    أ 

كرمياني ( ، وأهمية ما حتكيه الرواية  إن الروائي مل يرد عل  ما يبدو أن يضيع شيء عل  القارئ ،  هو يو ح الطصور  من 
اه الطصحيح أو الطصواب  ، وقد يكون هو الطصحيح أو ن أوالً ، ومن ثمَّ من خالل االقتباسات  لكي حيدد موقفاً يراخالل العنو

الطصواب  عالً ، لكن ليس املطلوب من الرواية أن تقول ذلك أو تطصرخ به لكي نتنبه ، وإمنا أن تتيح لنا الفرصة لكي نتنبه 
 بأنفسنا،  وذلك برتك مسا ة لالختال ف وتباين وجهات النظر واليت تتيحها طرائق السرد املعرو ة .

ا يكون البناء الروائي يف رواية ) حكاييت مع رأس مقطوع ( ، قد جاء عل  مستويني متوازيني ، خمتلفي احلجم ، وبهذ     
 قد برز  ،ولئن كان البناء يغر  الكاتب والقارئ معاً ، األول بالرتمجة الذاتية والثاني بالتشويق واإلثار  والغموي 
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حداث واحلوار واالستطراد خالل الذاتية له  عل  شكل سيل من اخلواطر واألَ املستوى األول وهو دور الراو  من خالل الرتمجة
رغبة تلبية دعو  قسام الرواية كا ة ، ولنقرأ مثالً إطاللة الراو  الذ  يرتجم لذاته بعيداً عن روايته املتصيلة يف قوله   ) أَ

واحد  لي يف ) عمّان ودمشق ومطصر ( ،  كر   تلفزيون ) جلبالء ( إلجراء حوار مطول معي مبناسبة صدور تسعة كتب د عة
حلوحة مت طرحها عل  مرات من قبل أحد الزمالء الفنانني لكنين كنت أرجئ اللقاء لسبب أنا أجهله ، ..... رغبة التحضري 

 عن جتربيتاندو  أدبية موسعة يف كلية اآلداب يف مدينة ) خانقني ( جملابهة طالب وطالبات الكلية ، وإلقاء حما ر  

 (48). القطصطصية والروائية ،........( 
عندما جند  السيما،  عينهوهذا البناء السرد  جيعل القارئ جازماً أن الرواية اليت تسرد سريته الذاتية  هو امل ل        

بعل ية ) كثر من رواية داخل الن  الروائي مثل رواأمساء لرواياته واألماكن داخل الرواية نفسها  مثالً ،  قد ذكر اسم أَ

النشيد األخري  ، و ) (52))  واكه قليب ( ، و  (51)  ) مزبلة الرؤوس البشرية (، و  (50) ) مزرعة الرؤوس (، و  (49)الغجرية (

 . (53)للقلب ( 
ونستطيع أن ندر  الراو  يف هذه الرواية  ،رمبا يكون هذا األمر من باب اإليهام بالواقعية اليت اتسمت بها الرواية      

 _الرؤية من اخلار   _ من شقني    هو كلي العلم حني يسرد جمريات حياته اليومية العاطفية واألدبية ، وهو راوٍ غري عليم 
 حني جيهل قطصة صاحب الرأس املقطوع .

خل يف  الرواية تقوم عل  متاز  رؤيتني سرديتني متجاورتني هما   الرؤية اخلارجية السارد العليم واملهيمن الذ  يتد      
غلب النقاد بالرؤية أكش  سري األحداث تدخل مو وعي خارجي ، والرؤية الداخلية ، أبطال الرواية وهو ما يسميه 

قدراً كبرياً من احلرية يف عكس وجهات النظر املصتلفة اليت متد املتلقي بسيل  الثنائية يف بنية الن  الواحد ، وهو ما يتيح 
حداث جاعلة يف الوقت نفسه من دور التلقي عنطصراً مشاركاً أات املصتلفة حول ما جير  من من املعلومات واحلقائق واالنطباع
 كار و نقل الواقع .... ، أما  الرؤية اخلارجية ترتبط يف سيل االعرتا ات وعري األَ ،  يف بناء رأ  عام حول األحداث

 نياً يف بعض مفاصل الرواية عل  أنه  ساردوهمنا به الحداث ومشاهد املوت والطصراع وما يأَالرؤية الداخلية  رتتبط يف سياق 
، لكن يف احلقيقة هو سرد بضمري املتكلم هو من يكش  عن هذه الرؤية السردية اليت رغم مشوليتها مذكرات أو اعرتا ات 

  رد الواقعي .لكنها تتيح للمتلقي والشصطصيات التدخل والتحليل للوصول باألحداث إىل درجة اإلقناع كحا ز من حمفزات الس

 اخلامتة

 مما سبق ذكره يتضح لنا ما يلي    
لسارد العليم واملهيمن الذ  يتدخل يف اتقوم الرواية عل  متاز  رؤيتني سرديتني متجاورتني هما   الرؤية اخلارجية         

النقاد بالرؤية  وهو ما يسميه اغلب ، كش  سري األحداث تدخل مو وعي خارجي ، والرؤية الداخلية أبطال الرواية
تلفة صالثنائية يف بنية الن  الواحد ، وهو ما أتاح للكاتب قدراً كبرياً من احلرية يف عكس وجهات النظر اإليديولوجية امل

اليت متد املتلقي بسيل من املعلومات واحلقائق واالنطباعات حول ما جير  من احداث جاعلة يف الوقت نفسه من دور املتلقي 
القتل عل  اهلوية يف بناء رأ  عام حول األحداث ،  الرؤية اخلارجية ارتبطت يف سيل الوثائق واالعرتا ات و عنطصراً مشاركاً

.، أما الرؤية الداخلية  قد ارتبطت ايضاً باالعرتا ات والبحث عن الذات واهلوية وحقيقة ما حيدث وملاذا ...،  اتباع سري ..
ني وهم يروون مشاهداتهم وما مر بهم يف سياق احداث ومشاهد املوت وما يوهمنا االبطال الرئيسياحلكي بضمري ) األنا ( مع 

به الكاتب  نياً يف بعض مفاصل الرواية عل  انه مذكرات او اعرتا ات ، لكن يف حقيقته هو سرد بضمري املتكلم هو من يكش  
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دخل والتحليل للوصول باإلحداث إىل درجة عن هذه الرؤية السردية اليت رغم مشوليتها لكنها تتيح للمتلقي والشصطصيات الت
 اإلقناع كحا ز من حمفزات السرد الواقعي وهو ما ي كد عل  ثنائية الرؤية داخل البناء الفين للرواية .

وقد اعتمدت الرؤية السردية  يها عل  تناوب األصوات ،  كانت وسطاً بني الطصوت الواحد املهيمن واألصوات املتعدد  . وهذا 
الرؤى واألصوات يسهم بشكل اساس يف مجالية السرد من خالل االبتعاد عن هيمنة الطصوت الواحد . وقد مارس  التعدد يف

الراو  يف هذه الرواية لعبة الظهور واالختفاء خدمة هلذه الرؤية السردية املتعدد  لتطصبح الرؤية منضوية حتت لواء الرؤية 
 كلم ، والغائب ايضاً .املطصاحبة والرؤية من اخلل  ، من خالل  مري املت

يشكل الوص  الدال للمكان حضوراً يف هذه الرواية ،  الراو  يطص  هذه األمكنة من خالل شصطصيات الرواية وال سيما   
 ا رؤيته السردية واإليديولوجية .الشصطصيات اليت يقدم من خالهل

 اهلوامش

 . 45احلمداني  بنية الن  السرد  ، من منظور النقد األدبي ، د. محيد  ينظر  (1)
 .2-1ينظر   مطصطلح ومفهوم التبئري ، السعيد بو لعسل     (2)
 .  70  ، عبد العالي بو طيب االختال ف   اخلطاب الروائي بني االئتال ف وينظر   مفهوم الرؤية السردية يف (3)
 . 293حتليل اخلطاب الروائي ) الزمن ، السرد ، التئبري( ، سعيد يقطني   (4)
 .293م  .  ن     ينظر   (5)
 .  51ينظر   الشعرية ، تودورو ف     (6)
 . 288حتليل اخلطاب الروائي ، سعيد يقطني   ينظر    (7)
 .  293ينظر   م . ن    (8)
 . 119السرد امل طر يف رواية النهايات ، حممد شوابكة    ينظر   (9)
 . 119م . ن   ينظر   (01)
 . 41   ية ، لطي  زيتوني معجم مطصطلحات نقد الرواينظر   (11)

 .   201ينظر   خطاب احلكاية ، حبث يف املنهج ، جريار جينيت   (21)
، وينظر   بنية الن  السرد  من منظور النقد األدبي ، د. محيد  48ينظر   حتليل الن  السرد  بني النظرية والتطبيق ، حممد القا ي     (31)

 .  49-48احلمداني   
 . 292 – 291اخلطاب الروائي ، سعيد يقطني    ينظر"  حتليل (41)
 .  15ينظر   مقاربة الن  و ق بعض الطرائق احلديثة ، عبد امللك قجور     (51)
 .  297، وينظر   حتليل اخلطاب الروائي ، سعيد يقطني    202 – 201ينظر   خطاب احلكاية    (61)
 .  299ينظر   حتليل اخلطاب الروائي ، سعيد يقطني    (71)
 .  310ينظر   م . ن    (81)
 .   152دراسة يف البناء الفين يف مخاسية مدن امللح ، د. حسني محز  اجلبور   ينظر   (91)
 .  131ينظر   بناء الرواية ، دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ ، د. سيزا قاسم   (20)
 . 114السرد امل طر يف روايات النهايات   ينظر    (12)
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 .   18ينظر   الراو  والن  القطصطصي ، د. عبد الرحيم الكرد      (22)
 . 106ينظر   املطصطلح السرد  ، جريالد برنس     (23)
 .   7-5   حكاييت مع رأس مقطوع (24)
 .   126- 125م . ن     (25)
 .  106ينظر   املطصطلح السرد     (26)
 .   9  امني ( ، خل  اهلل حنانينظر   السرد العربي القديم ) األشكال واملض (72)
 .  110 - 109حكاييت مع رأس مقطوع    (28)
 .  6م . ن    (29)
 . 117   املرو  له يف قطص  جاسم عاصي ورواياته ، حممد حليم حسن ينظر   (30)
 .   121 - 120ينظر   قاموس السرديات ، جريالد برنس     (13)
 .  152اسية مدن امللح   ينظر   دراسة يف البناء الفين يف مخ (32)
) حكاية خالد بن عبد اهلل القسر  مع الشاب السارق ( أمنوذجا ، د. حفيظة حممد حممود  ينظر   حتليل اخلطاب السرد  يف أل  ليلة وليلة  (33)

 .   وما بعدها  128
 .  178ينظر   املرو  له يف قطص  جاسم عاصي ورواياته    (34)
 .  38 -37   حكاييت مع رأس مقطوع (35)
 .  54م . ن     (36)
 .  126ينظر   اخلطاب السرد  يف روايات عبد عون الرو ان ، رسالة ماجستري ، علي حممود أمحد   (37)
 .  50حكاييت مع رأس مقطوع     (38)
 .   178املرو  له يف قطص  جاسم عاصي ورواياته   ينظر    (39)
 .   99حكاييت مع رأس مقطوع    (40)
 .  112م  . ن     (14)
 .    294 – 293ينظر   حتليل اخلطاب الروائي ، سعيد يقطني    (42)
 . 110الكلمة يف الرواية ، ميصائيل باختني  ينظر    (43)
 . 52ينظر   وجهة النظر يف روايات االصوات العربية ، حممد جنيب التالو      (44)
 .   76 – 75حكاييت مع رأس مقطوع    (45)
 .   111م . ن     (46)
 .    121م . ن     (47)
 .     11م . ن     (48)
 .     79م . ن     (49)
 .     106م . ن     (50)
 .    106م . ن     (15)
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Narrative and ideological Perspective in the novel ( My story with 

beheaded ) of Tahseen Garmiany 

Abstract 

This study includes the narrative perspective issue or which is called other names , 

such as point of view or perspective or focalization and other terms , in the novel ( 

My story with beheaded ) of the Iraqi writer Tahseen Garmiany , for finding out the 

nature of his narrative perspective ( view ) in this novel in terms of structuralism 

point of view , and also stating the ideological point of view which the writer tries to 

convey his perspective through the novel into reality ( truth ) and this study consists 

of two parts: the first which is related to the practical and theoretical side which 

shows the nature of theoretical concepts which relates to the narrative perspective and 

practicing that by knowing how to form the story teller ( narrator ) and the story 

listener in the novel ( My story with beheaded ) , and the other has been devoted to 

the ideological concepts and stating that through practical examples so as to know the 

ideological perspective of the writer in his novel . 

  

 


