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امللخّص
إن البنيوية طريقة يعتمد عليها لتحليل األعمال األدبية يف العصر احلديث واليت هتتم جبوانب منهجية أدت إىل وضع
أساس علمي لنظرية األدب وقامت على أساسها الدراسات السردية والشعرية املختلفة .هناك نظريات تستهدف هيكلية
النص أو الرواية يف ضوء املنهج البنيوي منها نظرية املقوالت الثالث اليت وضعها املنظر الشهري جريار جينيت .هذه
النظرية اليت ترتب ط بالسرديات تتحدث عن الرواية أو النص السردي يف ثالث مقوالت هي زمن القص ،هيئة القص
ومن ط القص .حتاول هذه الدراسة باالعتماد على املنهج البنيوي واملباحث النقدية السردانية أن تزودنا بطريقة مثلى لفهم
بنية الرواية وسياقها للكشف عن التقنيات املستخدمة يف النص اليت يتعامل معها الروائي .ونرمي من خالهلا إىل معرفة
هيكلية رواية «خدجية وسوسن» لرضوى عاشور وحتليلها حتليال بنيويا سرديا يهتم بدراسة اخلطاب أو الشكل الذي يرد
عليه املنت احلكائي وذلك ألن الرواية ليست إال كائنا ورقيا يديرها الراوي فهي ختتلف من حيث الزمن واهليئة والنم ط من
الواقع وتعد عاملا متخيال يعرف بالعامل الروائي .ختلص الدراسة إىل أن الزمن يف هذه الرواية تارخيي يف الغالب
واملؤشرات الزمنية قليلة فيها ومن حيث اهليئة جند حضورا واسعا للراويتني .أما من حيث النم ط فنجد تعدد األصوات
حيث ميتزج يف الرواية صوت الراويتني بالشخصيات وال نرى صوتا واحدا سائدا على مجيع األحداث.

الكلمات الرئيسة
جريار جينيت ،رضوى عاشور ،خدجية وسوسن ،الزمن ،اهليئة ،النم ط.
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مقدمة
إن رواية "خدجية وسوسن" رواية نسائية اجتماعية مأساوية تتحدث عن مصري املرأة
املصرية وآماهلا .روت رضوى عاشور يف هذه الرواية مأساة خدجية وبنتها سوسن بلغة
سردية سهلة وال جند فيها غموضا وال متويها يواري املعىن .هتدف هذه الدراسة أن تدرس
عملية السرد يف هذه الرواية وحنن نعرف أن السرد ركيزة أساسية يف الرواية والبحث عن
مقوماته وأساليبه وظيفة هامة يتحملها دارس السردانية .هذا املصطلح شاع يف الداراسات
احلديثة اليت قامت عليها نظريات كثرية وانبثقت من بطنها مباحث جديدة .يتعامل الروائي
يف عمله السردي مع هذا املفهوم ويسعى أن جيسد عناصره يف نصه .من الدارسني من
يدرسون هذا املفهوم وكيفية توظيفه من قبل الروائي وهم يتبعون يف إنشاء نظريتهم مدارس
نقدية كثرية كالشكالنية ،والبنيوية وما بعد البنيوية واحلدثانية وإخل .إن البنيوية هلا حظ
وافر يف انتشار الدراسات السردانية وهناك نظريات قد انبثقت من بطن هذه املدرسة.
واملهم «أن قراءة نقدية مستندة إىل معرفة هبيكلية النص ،موضوع النظر ،هي قراءة
تفترض ،ألن القراءة النقدية املستندة إىل معرفة هبيكلية النص هي إذن قراءة تبغي إعانة
القارئ على ممارسة لذة القراءة من موقع املعرفة بفنية الكتابة ،أي بأسرار لعبها» (العيد،
 .)20 :1999من النظريات اليت تساعدنا للتوصل إىل فهم دقيق للرواية هي نظرية جريار
جينيت املسماة باملقوالت الثالث .قد رب ط جينيت النظريات اللسانية لسوسور باألدب وركز
على علم السرد وعين بعالقات النص باالجتماع وأمهية النقد السوسيولوجي .إذن نريد هنا
أن نوسع قدر االمكان هذا التصور السردي اجلينييت الذي يتحدث عن اخلطاب السردي يف
الرواية وإنه يعتمد يف نظريته على ثالثة حماور هي «زمن القص»« ،هيئة القص» و«من ط
القص» .ويرى أن الباحث جيب أن ينظر إىل النص مبا فيه ألن النص يكون كيانا مستقال ذا
دالالت وإشارات تعرب عن األفكار وال ينبغي أن نقف عند النص من خارجه فإمنا جيب أن
نتحدث عن الدالالت يف النص وأنساقه وبنياته لنتوصل إىل حقيقته ومدلوله.
أسئلة البحث وفرضياته
حناول يف هذه الدراسة أن ندرس رواية خدجية وسوسن يف ضوء نظرية جريار جينيت
لنجيب على السؤالني التاليني:

دراسة تحليلية لرواية "خديجة وسوسن" لرضوى عاشور في ضوء نظرية جيرار جينيت

173

 .1كيف كان زمن القص يف رواية "خدجية وسوسن" وهل حتدونا املؤشرات الزمنية إىل
أفكار النص وأيديولوجيته؟
 .2هل تزودنا الدراسة املبنية على أساس املقوالت الثالث جلريار جينيت مبعرفة مثلى
لكيان الرواية؟
افترضنا للسؤال األول أن طول الزمن القصصي يف هذه الرواية ومعاجلة مجيع األحداث
اليت تواجهها خدجية وبنتها سوسن تسببا يف أن نعرف أن الروائية تريد أن تصور مأساة
املراة املصرية بصورة عامة وهي مل تستعرض مدة معينة أو جانبا خاصا من حياهتما .ويف
معرض الرد على السؤال الثاين افترضنا أن جريار جينيت مل يهمل يف نظريته جانب
اخلطاب يف الرواية فتحصل لنا معرفة كاملة عن شكل رواية «خدجية وسوسن» يف ضوء
التصور اجلينييت.
خلفية البحث
من الدراسات اليت تناولت احلكاية من خالل املقوالت الثالث جلريار جينيت :مقالة
(« )1391ساختار زمان در كنش روايت داستاين هزار ويك شب» بقلم علي أفضلي وقدرت
قامسي بور .تناولت املقالة زمن القص يف بعض حكايات ألف ليلة وليلة حسب املقوالت
الثالث جلريار جينيت.
جريار جينيت يف كتابه (« )1997خطاب احلكاية» حتدث عن املقوالت الثالث وعين
باجلانب التطبيقي ودرس هذه املقوالت يف رواية «حبثا عن الزمن الضائع» ملارسيل بروست.
وهناك كتاب ( )1999معنون بـ«تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي» للباحثة
اللبنانية ميىن العيد اليت حتدثت فيه عن املقوالت الثالث ،واعتمدت على مناذج تطبيقية من
مقولة الزمن يف قصة «أوديب» لسوفوكليس ،ورتبت األحداث على مستوى الوقائع( :الوالدة،
الطفل ،اخلادم ،احلفلة ،النبوءة ،لقاء العربة ،الزواج ،الطاعون ،احلقيقة) ،وعلى مستوى القول
(الطاعون ،احلفلة ،النبوءة ،لقاء العربة ،اخلادم ،الطفل ،الوالدة ،الزواج ،احلقيقة).
ومقالة (« )2007نظام الزمن السردي يف رواية "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"
للطاهر وطار» (تطبيق مفاهيم جريار جينيت) .كتبتها نعيمة فرطاس من اجلزائر .قام هذا
املقال بتحليل الزمن السردي يف رواية الويل الطاهر ،ورأى أن الرواية فن زمين ،يستطيع أن
يشكل عنصر الزمن بامتياز ،ومن مث قامت الباحثة برصد هذا املكون ملعرفة جتلياته
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املختلفة ،مث أخضعته للدراسة والتحليل ،رغبة يف معرفة كيفية اشتغال الروائي على هذا
املكون احلساس.
أما عن أعمال رضوى عاشور فهناك دراسات منها رسالة الدكتوراه (« )2010ثالثية
غرناطة لرضوى عاشور ،دراسة يف التشكيل السردي ومقصديته» أعدهتا الباحثة مىن سعيد
عبد أبو الوفاء جبامعة عني الشمس .انقسمت هذه دراسة إىل شقني ،تناولت يف الشق األول
عناصر تشكيل اخلطاب الراوئي ،وقامت بتحليل الرؤية السردية والراوي ،واملروي له ،واملسافة
السردية ،وأفردت الشق الثا لدراسة مقصدية التشكيل الفىن ،واملقصدية األيديولوجية.
املهاد النظري للبحث
نظرية جريار جينيت املسماة باملقوالت الثالث ،جتعل الرواية كائنة ورقية ختلتف متاما عن الواقع
وتريد أن حتلل الرواية كوسيلة تديرها الراوي .إذن «حني نقرأ قصة ينبغي أن الننسى بأننا
نقرأها يف كتاب ،وأن األحداث أو الوقائع اليت ترتسم يف ذهننا هي أحداث ،أو وقائع تتنمي إىل
الفضاء املتخيل للكتاب .وحنن بقرائتنا هذا املتخيل النصل إىل الوقائع احلياتية مباشرة ،بل إىل
وقائع متخيلة قد تركرنا مبثيل هلا عرفناه يف حياتنا .وهذا يعين أن هذه الوقائع ،ومن حيث هي
وقائع متخيلة هلا ،يف مثل هذه احلال وجود خارج هذا املتخيل و«هو مبثابة مرجع هلا وللقراءة،
وهو مايقيم االختالف واحلوار بني قراءة وقراءة ،أو بني القراءة والنص ،فال تطابق القراءة
بقوهلا النص يف قوله أو تتماهى معه» (العيد .)107 :1999 ،هنا نترك مسألة النظر يف هذه الوقائع
من حيث هي وقائع هلا وجود مرجعي خارج هذا املتخيل وننظر إليها من حيث هي كالم يف
صياغة أي من حيث هي قول يتوجه الراوي ببنائه ،أو بترتيب عالقات صياغته له إىل القارئ
(العيد .)107 :1999 ،وننظر إىل اخلطاب أو القول على مستوى املتخييل ونعتمد على ثالث مقوالت
نواجهها يف اخلطاب فهي زمن القص ،وهيئة القص ،ومن ط القص.

زمن القص
«احلكاية أو القصة مقطوعة زمنية مرتني ،فهناك زمن الشيء املروي وزمن احلكاية (زمن
املدلول وزمن الدال) .وهذه الثنائية الجتعل االلتواءات الزمنية كلها -اليت من املبتذل بياهنا
يف احلكايات -ممكنة فحسب (ثالث سنوات من حياة البطل ملخصة يف مجلتني من رواية أو
يف بضع لقطات من صورة مركبة سينمائية تواترية إخل) بل األهم أهنا تدعونا إىل مالحظة
أن إحدى وظائف احلكاية هي ادغام زمن يف زمن آخر» (جينيت« .)45 :1997 ،يف ضوء هذا
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املفهوم لزمن النص القصصي والذي بلوره النقد احلديث ،جرى درس زمن العمل القصصي
يف ثالث عالقات تقوم كعالقات بني زمنني :زمن الوقائع الذي مييز لنفسه مستوى يف النص
وزمن القول الذي مييز لنفسه مستوى آخر يف النص .ختص هذه العالقات الثالث أمورا
ثالثة؛ هي :الترتيب أو النظام ،واملدة ،والتواتر» (العيد .)111 :1999 ،هناك اختالف بني زمن
القص وزمن اخلطاب .أما زمن القص فهو ما يسميه مرتاض «بالزمن الكوين أو السردمدي
املنصرف إىل تكون العامل وامتداد عمره وانتهاء مساره حتما إىل الفناء وهو زمن طويل
متواصل أبدي ولكن حركته ذات ابتداء وذات انتهاء» (مرتاض )204 :1998 ،أما يف زمن
اخلطاب فنالحظ أن عملية مزج املاضي باحلاضر التعين تسطري مساره بل مناقضة أسلوب
اخلطية والسببية حيث يعيد الروائي تشكيل زمن القصة اجملرد وفق منظور خطايب متميز
يفرضه دور الكاتب يف عملية الزمن واضعا إسقاطاته وتغيرياته على زمن القصة (احملايدن،
.)61 :1999
هيئة القص
أما هيئة القص فتبني الراوي ،وما يرويه ،وعالقته مبن يروي عنهم .وهو حبث يتجاوز موقفا
كان يرى أن القصة اليت يكتبها الكاتب هي تعبري عنه ،وبذلك كانت تتحول دراسة القصة
إىل دراسة كاتبها ،فيهمل البحث يف الشخصيات ،من حيث استقالهلا ومتايزها .ولكن مع
تطور الكتابة الروائية والنظرة النقدية ظهر ميل إىل وضع الكاتب خارج نصه ،وبالتايل عدم
املماثلة بني الكاتب وشخصياته الروائية .فالقص ليس بالضرورة قصا عن الذات ،أو تعبريا
عن الكاتب .وعلى هذا فإن الكاتب ال ميثل أيا من أشخاص قصه أو على األقل الميثل متاما
أيا من أشخاص روايته (عزام .)301 :2003 ،يف البحث عن هيئة القص جيب أن يتطرق
الباحث إىل معرفة الراوي وهيئته وموقعه وحضوره أوعدم حضوره يف القص دون التفات إىل
الكاتب (جينيت.)98 ،1989 ،
من ط القص
وأما من ط القص فهو الكيفية اليت هبا يسرد عامل قصته ليصري مرئياً .وعلى هذا فإن الكالم
على من ط القص يتحدد على مستوى الصياغة ،فقد يتوسل أسلوبا مباشرا فيترك للشخصية أن
تنطلق ،ويبدو هو حمايدا .وقد تتعدد األصوات أو تتداخل .فيأيت الكالم بأسلوب فيه من
التصرف ما حيملنا على وصفه باحلر (عزام .)303 :2003 ،ميكن القول إن البحث يف من ط
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القص هو حبيث يتناول هذه األسئلة :كيف يروي الراوي ما يرى أو ما يعرف من أخبار
الوقائع؟ هل يروي لنا التفاصيل كلها وينقل حرفيا من مرجع؟ هل خيتصر؟ هل يتصرف؟ وهو
إذ يفعل ذلك ،هل يدع الشخصيات تقول بصوهتا مباشرة أم يروي بصوته عنها؟ أو أنه يداخل
بني صوته وصوته وكيف؟ (العيد .)163 :1999 ،فالراوي يروي على منطني رئيسني :من ط أسلويب
يتصف باملباشرة .ومن ط أسلويب يتصف بالالمباشرة .إذن مقولة من ط القص تعين بشكل
أساسي مسألة األسلوب وكيفة السرد واملهم يف هذا النموذج التحليلي للسرد هو اإلملام
باملكونات الرئيسة للسرد كالزمن وتالعب مؤشراته املختلفة يف النص السردي والرواي
وأسلوبه يف تنظيم األحداث وتنسيقها كما هتتم بعالقة الراوي باملروي واملسرود وكيفية توظيف
الشخصيات يف العمل السردي.

الدراسة والتحليل
نشرت رواية خدجيه وسوسن سنة 1989م وتناولت حياة شخصية مسماة خبدجية وبنتها
سوسن .تنقسم الرواية إىل قسمني :يف القسم األول قامت خدجية مقام الراوية وروت
األحداث اليت واجهتها طيلة حياهتا بداية من صغرها حىت أخريات حياهتا حني كربت
وتزوجت وأجنبت أطفاال وشاخت .أما يف القسم الثاين فقد قامت سوسن مقام الراوية فهي
تروي قصة حياهتا معتمدة على اإلجياز والتلخيص إذ قصتها ترتب ط بالقسم األول وأمها
خدجية أو الراوية األوىل قد روهتا على التقريب .الرواية تعكس خلجات املرأة يف القاهرة
آنذاك وضغطها وكبتها ومشاكلها اليت تعانيها ،ومل تعن حبقوقها يف اجملتمع وصورت الراوية
من خالل هذا املوضوع ظاهرة الكبت السياسي عندما كان حيكم على مصر مجال
عبدالناصر نشهد هذا الكبت يف خمالفة عائلة سوسن مع دخوهلا يف الشؤون السياسية.
أما ملخص الرواية :فإن خدجية كانت طفلة ذكية ،تلعب يف ساحة البيت مع أخيها أمحد
وابن جارها جمدي ،فهم يلعبون دائما وخدجية تلعب دور امللك يف تلك املالعبات ومن هنا
يتعرف القارئ إىل ذكائها ويتبادر إىل ذهنه أن هذه الشخصية ستصبح شخصية فذة يف
حياهتا لكن األمر ليس كذلك .أبوها كان يعمل يف صيدلية ،قد أتفق اجلميع على ذكاء هذا
البنت فهي تتعلم األمور بسرعة .مضت حياهتا يف الطفولة مع أحالم وآمال فهي تريد أن
تكون بنتا ناجحة يف كربها إما كاتبة أو طبيبة أو بطلة رياضية .لكن احلياة مل تعرف
منطقها إذ كانت تعيش يف جممتع اليعين حبقوق اإلناث ويف حني ذهب أخوها إىل أروبا
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للدراسة إهنا أصبحت حمرومة من التحصيل على ذكائها الفائق .قد جاء كمال خلطبها وهو
طبيب حاذق يف املدينة ومتخرج من أملانيا (أنظر :عاشور )18 :1989 ،وافقت عائلتها على هذه
اخلطبة وهي صغرية ما حصلت على الدبلوم وما دخلت يف اجلامعة على حبها .ومن هنا تبدأ
مرحلة جديدة من حياة خدجية فهي تنسى آماهلا اليت نشأت فيها .فتزوجت وأجنبت ثالثة
أطفال وانتقل بيتها إىل اإلسكندرية ،ونشأ هناك أطفاهلا .يأيت جمدي ،صديق أيام طفولتها
إىل خطبة بنتها زينب الكربى .فهما يتزوجان يف حني زحف اسرائيل على مصر (أنظر:
عاشور )41 :1989 ،ومل تكن البلد آمنة وخدجية ال ترغب يف تدخل أوالدها يف هذه القضايا.
قد دخل سعد ولدها وسوسن بنتها الصغرية يف اجلامعة ،مع أن خدجية كانت ختالف ورود
سوسن يف اجلامعه وتريد زواجها لكن مل تنجح .كان سعد حيب كلية الفنون أما خدجية
وزوجها كمال فلم يسمحا له وذهب سعد إىل كلية الطب كرها .فهما خيالفان أن تشارك
سوسن يف الشؤون السياسية لكن مل ينجحا وزاولت سوسن السياسة رغم خمالفة أبويها .بىن
كمال مستشفى وخدجية كان تعمل فيه .مضت األيام بسرعة ومرض كمال بعد أن أدركته
الشيخوخة .تزوج سعد قسرا مع راندا بنت الدكتور سامل أما سوسن فلم تتزوج (أنظر:
عاشور )95 :1989 ،بعد هذه األحداث تأخذ سوسن زمام القص بيدها وتروي حياهتا فهي
تتخرج من اجلامعة وتقوم دائما باالستذكار وتروي قصة حياهتا يف الطفولة واجلامعة
معتمدة على ظاهرة الضغ ط اليت تعانيها سوسن طوال حياهتا .يف قسم من الرواية تظهر
زينب وتروي قصة أخرى ترتب ط بشخصيات جديدة يف الرواية وهي أن كمال اختار زوجة
ثانية مسماة بزينت ولدت له أطفاال .قد أخفى كمال هذا الزواج عن عائلته طوال حياته
وسوسن تندهش من مساع هذه القضية.
تقول رضوى عاشور عن هذه القضية« :سوسن هي اإلبنة وخدجية هي األم والرواية اليت
جتمعهما وتشتركان يف سرد وقائعها تقدم جمموعة من العالقات اليت جتسد عاملني خمتلفني
متناقضني وإن تداخال وتشابكا .عامل يبدو مهيمنا وراسخ الدعائم ،تتحرك فيه خدجية
خبطى امللوك الواثقة واألمل يتخلق عرب األسئلة واهلموم اليت تعيشها سوسن .هي رواية عن
أم وابنتها وهي أيضا رواية تلتفظ شيئا من مالمح تارخينا الراهن هلجومه وهزائمه
وخيباته وأشواقه يف التجاوز» (عاشور .)146 :1989 ،وهنا نلقي الضوء على املقوالت الثالث
احملددة آنفاً يف رواية «خدجية وسوسن» وندرسها دراسة بنيوية.
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زمن القص يف الرواية
هذه الرواية جتري زمنيا يف عدة سنوات ،وتتناول حياة الشخصيتني الراويتني خدجية
وسوسن من الطفولة حىت الشيخوخة .إن الزمن يف هذه الرواية يكون واسعا وهذا التوسع
يقتضي املفارقة يف الزمن حيث تتصرف فيها الراوية من خالل ثالثة املؤشرات .حتتاج
الرواية إىل هذه املفارقة الزمنية لتجعل حياة الشخصتيني مع توسعهما يف رواية مل تتجاوز
مئة ومخسني صفحة .أما تلك املؤشرات فأوهلا الترتيب وهو «السرد املتواصل اخليطي ولكن
ا لكاتب قد يروي حادثة حديثة ،مث يقطع سرده لريوي حادثة قدمية وقعت يف زمن ماض.
وقد يداخل بني عدة أزمنة ليخلق فضاء لعامل قصه ،وليحقق غايات فنية منها :التشويق،
والتماسك ،واإليهام باحلقيقي .وهكذا مييز هذا اللعب الفين بني ترتيبني لألحداث :األول
ينهض على مستوى الوقائع ،والثاين يرتبه الراوي أو الكاتب» (عزام.)300 :2003 ،
إذا مل يراع الراوى الترتيب الواقعي باالسترجاعات واالستباقات اليت تأيت يف الرواية خيلق
زمنا يدعى زمن احلكاية أو الزمن الكاذب .من تلك املؤشرات هي املدة اليت قد يقوم فيها
الراوية بالقفز وحيذف مرحلة من زمن الرواية أو باإلجياز واخلالصة أواالستراحة ويقوم فيها
بإيقاف الزمن .املهم عندنا حتليل اخلطاب أو نص الرواية يف ضوء زمنها ،ألن أحد مؤشرات
ذلك التحليل هو الزمن الذي يبني مدى صلة الراوي مبا يرويه .قد امتازت مقولة الزمن بأهنا
هتدينا إىل الدالالت املوجودة يف القص .هنا نستطيع أن نشعر بعالقة الرواية باالجتماع
واألفكار املوجودة لدى الراوية ألن طول حدث أو قصره لدى الراوي ذو داللة والبد أن يعتمد
الباحث الذي يدرس الرواية على أساس املقوالت الثالث جلريار جينيت.
بناء على ما سبق خيتلف زمن القول وزمن الواقع يف رواية «خدجية وسوسن» ويف كل
الروايات واحلكايات اليت نسميها باالزدواجية واليت خيتلف فيها زمن القص وزمن الشيء
الذي يقص عنه .قد يكون زمن القص مساويا مع زمن الواقع فنقول قد حدث التطابق بني
الزمنني وقلما نرى هذا التطابق يف الرواية .إن الزمن يف هذه الرواية يف مستوى اخلطاب
أطول من مستوى الواقع« .واخلطاب يتحدد مبادته كالم أو كتابة وشكله مجل متالحقة ذات
ترتيب مقصود تعرض حاالت ومواقف وأحداثا ،وهذا العرض حمكوم بوجهة نظر الراوي
وبسرعة السرد وبتعليقات املؤلف إخل» (زيتوين .)89 :2002 ،اعتمدت رضوى عاشور يف سرد
األحداث على اإلجياز واحلذف وازدواجية الزمن أو الثانئية الزمنية وهنا نتحدث عنها من
خالل املؤشرات الزمنية التالية.
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الترتيب
مل تعتمد رواية "خدجية وسوسن" على الترتيب الواقعي للحدث ،فروت أحداث الرواية
باستخدام تقنييت االسترجاع واالستباق .هذه االسترجاعات واالستباقات اليت ليست قليلة
يف الرواية ختللت الزمن الروائي وأحدثت مفارقة زمنية .أما سوسن كالراوية الثانية فقد
أكثرت من إخالل الزمن ومل حتتفظ بالترتيب الروائي على عكس خدجية اليت قلما خرجت
من الترتيب األصلي فإن مل ختل احلوادث اليت تسرد من االسترجاع واالستباق متاما.
والسبب يف اإلكثار من االسترجاعات لدى سوسن هو أهنا تبدأ رواية األحداث من وسطها
حني ك انت ابنة الثالثني فمن مث ال مندوحة هلا من استرجاع األحداث دائما أما الراوية
األوىل أي خدجية فتروي األحداث من طفولتها وال يقتضي منها أن يسترجع األحداث
فيتعرف املتلقي إىل كل األحداث عرب هذا الترتيب املنظم.
هذا وجتري األحداث يف هذه الرواية على الترتيبني :أما الترتيب يف القسم األول أي
القسم الذي ترويه خدجية فيكون على مستوى الواقع وتلتزم الراوية بترتيب األحداث حسب
الواقع إال يف بعض االسترجاعات اجلزئية .وتبدأ األحداث من طفولة خدجية مث كربها
وزواجها وتشكيل العائلة وإجناب األطفال وإخل .إن القول هنا برعاية الترتيب الواقعي من
احلدث األول إىل النهاية ال يعين أننا ال نرى أية مفارقة يف الزمن من احلدث الثالث إىل
النهاية فإمنا الراوية قد جتيء باالسترجاعات واالستباقات اللتني خترجان القص من
الترتيب الواقعي لكن بصورة جزئية .ومن البدهي أن إعادة الترتيب الواقعي غري ممكنة
وعدمية اجلدوى يف القص.
كثريا ما جند خدجية تتذكر حدثا أو ذكرى ،فترجع إىل زمان ذاك احلدث املاضي
وخترج الرواية من الترتيب الزمين املنظم .مثلما نشهده حني رأت جمدي ،صديق أيام
طفولتها وتذكرت ذكرياهتما بقوهلا« :كان يوما خريفيا دافئا وكدت أجلس وحدي عندما
مسعت يهتف بامسي ،أدرت رأسي ومل أتعرف عليه ،كان يف الوجه شي أليف ...إنه جمدي،
الولد الصغري الذي يشاركين اللعب مع أخي أمحد( »...عاشور.)34 :1989 ،
لكن الراوية بشكل عام متقيدة بالتسلسل الطبيعي واملنطقـي للحوادث وقد جنحت يف
تنظيم األحداث وتنسيق عالقات الشخصيات وحظيت قصتها بامليزة التصاعدية للحدث
واليرتفع بعض أجزائها إىل السماء كما اليزنل بعضها إىل احلضيض فهي تقدم احلوادث
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متتالية متكاملة كما تلجأ إىل تقنيات سردية كاالسترجاع إلكمال احلدث وإىل تقنية االستباق
اليت تعلن احلوادث اليت ستقع يف املستقبل لتنظيم األحداث وتنسيق الشخصيات.
قد خيل ط الترتيب الواقعي يف الرواية ،وتظهر «خدجية» شخصية رئيسة يف الرواية ذات
آمال بعيدة وتتتحدث عن األحداث اليت ستقع يف املستقبل .مثال ذلك حديث خدجية عن
تزويج سعد وسوسن وذهاهبما إىل الكعبة« :علينا أن نذهب لعمرة ونزور قرب الرسول ونصلي
يف احلرم ونسجد محدا هلل الذي مل يبخل علينا بأحد ،خنطب لسعد ونزوج سوسن وبعدها
نسافر للعمرة أو رمبا حىت احلج» (عاشور.)80 :1989 ،
ويقول يف موضع آخر« :عندما أكرب سأصبح بطلة رياضية ،أنا أمهر تلميذة يف املدرسة،
أستطيع تنفيذ أي مترين تطلبه املدرّسة فهي تقول لزمياليت :أنظرن كيف تؤدي التمرين
خدجية ،فينظرن يف مسابقات الركض أسبق اجلميع و( »...عاشور.)12 :1989 ،
هذه االستباقات الكثرية اليت نواجهها يف طفولة خدجية تدل على اآلمال البعيدة اليت مل
تنلها البنت العربية يف مصر .إذن يكون االستباق خمالفة لسري زمن السرد ويقوم على
جتاوز حاضر احلكاية وذكر حدث مل حين وقته بعد .يعرف املتلقي هنا األحداث قبل أن
حتدث يف الرواية .واالستباق شائع يف النصوص املروية بصيغة املتكلم ،والسيما يف كتب
السري والرحالت حيث تكون للكاتب والراوي والبطل أدوار ثالثة ميثلها فرد واحد فهو تقنية
زمنية ختل بالنسق الزمين املتسلسل ألحداث الرواية وتتجه إىل األمام بعكس االسترجاع
(القصراوي.)211 :2004 ،
أما الترتيب يف القسم الثاين الذي ترويه سوسن فلم يكن على مستوى الواقع .وترتيب
األحداث يف هذا القسم حسب مستوى القول يكون على الشكل التايل :الراوية سوسن تبدأ
قصة حياهتا يف ثالثني من عمرها ،مث تروي قصتها يف أيام طفولتها يف حني تضغ ط أمها
عليها مث تروي قصتها يف أيام املدرسة واجلامعة مث ترجع إىل احلدث األول وتستمرها
وتقص فيها قصة انتقال أخيها سعد من القاهرة إىل إسكندرية وقصة موت أبيها كمال
صفوت .مث تستمر األحداث بيد راوية مساعدة هي زينت عبد اجمليد وقصة حبها مع كمال
وزواج كمال معها حىت ينتهي احلدث دون أن تتزوج سوسن فهي ما تزال تعانق ظاهرة
الضغ ط اليت تعانيها املرأة العربية.
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املدة
إن املدة مؤشرة أخرى تطرح عند دراسة زمن القص فهي «سرعة القص بني مدة الوقائع،
وطول النص القائم على مستوى القول ،فقد يقص الراوي يف مائيت صفحة ما جرى يف سنة
أو شهر أو يوم وقد يقول بضع كلمات يف عدة سنوات» (عزام .)300 :2003 ،عند دراسة هذه
املقولة يف رواية «خدجية وسوسن» ينبغي أن ندرسها من خالل أربعة األمور ونالحظ كيف
يقص الراوي يف مئه ومخسني صفحة ما جرى يف مخسني سنة.
أول هذه املؤشرات هو القفز ،حيث يكتفي الراوي بإخبارنا عن سنوات مرت دون أن حيكي
عن أمور وقعت يف هذه السنوات .ويف مثل هذه احلال يكون الزمن على مستوى الوقائع طويال،
أما معادله على مستوى القول فهو موجز أو أنه يقارب الصفر (العيد .)125 :1999 ،كثريا ما نشهد
هذه الطريقة يف رواية "خدجية وسوسن" إذ الراوية تفصل القول يف رواية حادثة ومن هذه
الناحية تضاهي الروايات والقصص القدمية كما نرى يف كثري من حكايات ألف ليلة وليلة اليت
يقص الراوي من خالهلا حياة شخصية من البدء إىل اخلتام( 1ألف ليلة وليلة :2008 ،ج-386 ،1
 .)466ويلجأ دائما إىل القفز حىت يسق ط مرحلة كاملة من حياة بعض الشخصيات .هذه امليزة
هي ما جندها يف هذه الراوية حني تضطر الراوية أن حتذف عدة مراحل حياهتا لإلجياز« :أمي
تشتغل السترات الصوفية وأنا أنتقي مالبس املولود واملهد املبطن باحلرير والبنت! مساها كمال
زينب .بعدها بسنتني جاءت البنت الثانية مسيتها أنا سوسن .قال كمال احلمد هلل البنت تكفي
ولكن كنت أريد الولد وجاء سعد بعد ذلك بأربع سنوات» (عاشور.)24 :1989 ،
هنا تقص الراوية باالعتماد على تقنية القفز وتروي باالختصار حوادث جرت يف ست
سنوات والتفصل احلديث عن جزئيات هذه املراحل ومجيع حوادثها ورمبا ألن احلديث عنها
ال يقدم معرفة جديدة ولكنه هبذا اإلسقاط والقفز سرعت حركة السرد .وال شك يف أن
اختزال الزمن وإسقاطه يلبيان حاجة الروايـة باالمتداد الزمين من غري أن يضطر الراوي
إىل ذكر ما حدث ساعة فساعة وسنة بعد أخرى« .والواضح أن الراوي يلجأ كثريا إىل
احلذف ،ولكنه مل يُخفِ يف الغالب األعم املدة الزمنية اليت حذفها ،سواء أكانت يوما أم
شهرا أم سنة أم سنوات» (روحي الفيصل .)113 :2003 ،ولكن الراوية هنا مل تعرض احلوادث

 .1يف هذه الصفحات تروي شهرزاد حكاية قمر الزمان قبل والدته حىت شيخوخته.
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على النحو الطبيعي املنطقي ،فإمنا عرضتها على حنو خمالف يدعى زمن السرد إما بعدم
رعاية ترتيبها كما سبق ،أو بوسيلة تسريع حركة السرد أو توقيفها.
أما الثاين فهو االستراحة وهي نقيض القفز وتتجلى عندما يكون القص وصفا ،عند ذلك
يصبح الزمن على مستوى القول أطول من الزمن على مستوى الوقائع (العيد .)126 :1999 ،كما
نرى يف أدب الرحلة الذي يقوم فيه الرحالة بوصف بناء أو مدينة واإلكثار من الوصف يف
الرحالت تسبب يف أن ال نسمي الرحلة العمل السردي إال بالتسامح( 1ابن جبري ،دون تا.)15 :
إن االستراحة الحتدث يف الراوية كثريا والحتتل مساحة كبرية لكن وجودها يف الرواية
ضروري وجيدر يف كل رواية أن يأيت الراوي مبواصفات أو تعليقات على عكس األفالم .هنا
يبدو الفرق بني لغة السرد ولغة التصوير والروائي يضطر يف الغالب أن يفسر األشياء
والسيما األمكنة حىت يشارك القارئ يف فضاء الرواية وهذا األمر يتسبب يف إيقاف الزمن
وعدم حركته .أما يف لغة التصوير فلما كان القارئ يشاهد مجيع األمور فال جيب على
الراوي أو املخرج يف األفالم أن يصف أو يعلق على األشياء واألمكنة اليت يليها إيقاف
الزمن .جند االستراحة يف رواية «خدجية وسوسن» والحتتل املساحات الواسعة لسرعة حركة
السرد وطول الزمن .كما نرى خدجية ملا فتحت حقيبة قدمية يف بيتها وقامت بوصفها
أوقفت الزمن متاما وقالت« :ولكن رائحة هذه احلقيبة ختتلف ،أفتحها وأقلبها فتنمهر الصور
صور خمتلفة احلجم واللون بعضها بياضه أصفر ،وأسوده بىن ،وبعضها اآلخر األسود
واألبيض ،بعضها ورقة مسيك واآلخر المع ومصقول .بطاقات بريدية ملونة مكتوب على
ظهرها خبطوط منمنمة ال أستطيع قرائتها» (عاشور.)11 :1989 ،
تظهر يف هذا النموذج االستراحة يف الزمن إذ وصف الراوي تلك احلقيبة ومل يأت
باألوصاف الزائدة حيث اليرى املتلقي احلقيبة واليعرف مساته .ونشهد االستراحة يف الزمن
أيضا يف قوله« :ذهبت سوسن لتأيت بنتيجة االمتحانات وعادت ،فهي جتلى يف مكتبها
بالساعات فهي ذكية مل ترسب يف حياهتا يف الليل قلت ألبيها( »...عاشور .)59 :1989 ،نرى
هنا أن الزمن جيري مع األحداث والسرد ،لكن قد يقف حني حيتاج الراوية إىل التعليق
بقوله «فهي ذكية مل ترسب يف حياهتا».
 . 1جند يف هذه الصفحة يبدأ ابن جبري وصفه عن مناقب اسكندرية طيلة مروره عن تلك املدينة
وأوقف السرد متاماً.
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أما املشهد فهو خيتص باحلوار ،حيث يغيب الراوي ويتقدم الكالم كحوار بني صوتني.
ويف هذا احلال تعادل مدة الزمن على مستوى الوقائع الطول الذي تستغرقه على مستوى
القول (العيد .)127 :199 ،وملا كانت االستراحة ترمي إىل تسريع حركة السرد فال تأيت
الراوية باحلوار إال يف الضرروة كما نرى يف بداية الرواية تقول« :قبل الزفاف بيومني طلب
جمدي أن يتحدث معي :تفضل ماذا تريد /أفضل أن أذهب إىل مكان هادئ خارج البيت/
أخذين بسيارته إىل مقهى أنيق بأحد الفنادق الكبرية /قال يا خدجية إن كنت أسأت إليك
فأنا آسف ومل خيطر ببايل أبدا أن أتسبب يوما يف إيالمك /ما حدث حدث واألسف ال
ينفع /يا خدجية أنا فرح بزينت وفرح بطفل يف بطنها( »...عاشور.)53 :1989 ،
إن كثرة املشاهد احلوارية تدل على تعطيل السرد لدى الراوي ،لكن سرد حياة
الشخصتني بأكلمها يف الرواية تسبب يف أن تقتصر الراوية على السرد وقلة احلوار ألهنا
تريد تسريع السرد واحلوار ال يتناسب مع التسريع .حضور الراوية بضمري املتكلم الذي يعد
شخصية وله عالقة بسائر الشخصيات يساهم يف إنشاء احلوار حيث جند يف أكثر احلوارات
أن أحد الطرفني يكون نفس الراوي.
أما اإلجياز فهو حركة متغرية السرعة ،جتعل من زمن القص زمنا أقصر من زمن الوقائع
(العيد .)127 :199 ،ويعين يف االصطالح «اختزال احلوادث الروائية يف كلمات وأسطر ومقاطع،
واالبتعاد عن التفصيالت» (السباعي .)249 :1990 ،هذا الشكل الزمين يعد أكثر األشكال
استخداما يف الرواية .ويعود هذا أيضا على امتداد زمن الرواية وطوهلا ،ويقتضي هذا الطول
تلخيص احلوادث يف فقرة أو فقرتني ويف هذه احلالة جند زمن القص أقصر من زمن الواقع.
على سبيل املثال تكون الفقرة التالية تلخيصا للحوادث اليت جرت يف أزمنة كثرية ،لكن الراوية
خلصتها يف فقرة قصرية بقوهلا« :على رغم تعدد مسئوليايت إال أنين أشعر باإلرتياح والرضا.
التحق سعد بكلية الطب وأصبحت سوسن يف السنة الرابعة بكلية احلقوق وعادت زينب من
اخلارج مع طفلها عجبت كيف كربت خدجية يف العامني» (عاشور.)71 :1989 ،
جند هنا كيف خلصت الراوية عدة األحداث اليت جرت يف عدة سنوات .كما جاءت قصة
زينب يف بعض الفقرات يف حني جتري حوادثها يف ثالثني أو أربعني سنة« :كنت يف اخلامسة
عشرة عندما عرض عليّ أبوك الزواج للمرة األوىل ،ضحكت وقلت كيف؟ أخطبك وعندما
أعود من اجنلترا طبيبا نتزوج....عندما عاد أبوك من اخلارج هنائياً مل خيربين قبلها ألنتظره
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يف املينا مث عرفت أنه خطب وتزوج .كانت أياما صعبة استمرت ثالث سنوات مث تزوجنا....
إستأجر يل بيتا ،واآلن ذهب كمال ومل يعد هناك معىن للبقاء» (عاشور.)125-126 :1989 ،
جلأ هنا الراوي إىل تقنية اإلجياز فهي ضرورية ألهنا ختتزل وتقصر حياهتا اليت مل تكن
بؤرة السرد لتسردها بتفصيالهتا .رمبا خيطر إىل البال أن استخدام تقنية اإلجياز حيدث
حني يستخدم الراوي تقنية االسترجاع ،لكن ليس هذا بصحيح وال فرق أن تستخدم هذه
التقنية يف االسترجاع أو غريه ،واملهم تلخيص احلدث وإجيازه ليكون اخلطاب أقصر من
الواقع .وقد يقوم الراوي هبذه العملية حني الحيتاج إيل إعادته ،وحني يصبح سلوك
الشخصيات عاديا وال جيدينا تكراره.
التواتر
إن التواتر مصطلح نقدي جديد يف الدراسات النقدية وله صور خمتلفة منها التواتر املعجمي
واللغوي .ويدرس الدارس وفق هذا املصطلح تواتر األلفاظ يف النص األديب .وهناك أيضاً
تواترات خمتلفة على الصعيد النقدي احلديث كالتواتر التركييب والتواتر املضموين .وللتواتر
أمهية كبرية يف دراسة النص حيث عين به جريار جينيت يف مقولته املسماة مبقولة الزمن
اليت هتتم بالتواتر الزمين يف القص .إذن «العالقة األخرية بني الزمن والسرد هو التواتر الذي
يتحدد بالنظر يف العالقة بني ما يتكرر حدوثه ،أو وقوعه ،من أحداث وأفعال على مستوى
الوقائع من جهة وعلى مستوى القول من جهة ثانية» (العيد .)129 :1997 ،يتميز نظام التكرار،
بأن املنت فيه تعاد روايته ،وهذا يؤدي إىل ضمور حركة الزمان يف احلركات الالحقة حيث تعاد
اخللفية الزمانية واملكانية ذاهتا ،كما تتكرر الوقائع واألحداث والشخصيات .يف ضوء هذه
العالقة ميكن حتديد أربع حاالت تفيدنا يف حتليل رواية «خدجية وسوسن» .تناولت الراويتان
يف هذه الرواية هذه احلاالت بأكملها ولكل منها داللة خاصة نتحدث عن كل منها على حدة.
األويل :يقص الراوي مرة ما وقع ،أو حدث على مستوى القول ،واألخرى على مستوى
الوقائع (العيد .)130 :1999 ،هذا النوع من التواتر هو األساس يف الرواية وتقاس به بقية
احلاالت .وليس له داللة خاصة وتعد نقطة الصفر يف هذه الرواية حيث تقص الراوية
األحداث معتمدة على املساواة ،كما تقص قصة زواجها مع كمال وسائر األحداث اليت وقعت
يف الرواية .هذه الطريقة اليت يراعى فيها الراوي التسلسل الطبيعي تكون طبيعية خالية من
االنزياح .ويف احلالة الثانية يقص الراوي ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات (العيد:1999 ،
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 .)130هناك بعض األحداث اليت تتكرر يف الرواية كما تتكرر يف حياتنا بعض األحداث يوميا
كأكل الفطور واحملادثة وإخل .وال جدوى يف تكرار هذه األحداث يف النص السردي .على سبيل
املثال حني يقول الرواي عن الشخصية أهنا نامت باكرا يف اإلثنني ونامت باكرا يف الثالثاء
ونامت باكراً يف األربعاء حىت هناية مصري الشخصية يستشعر املتلقي بالتعب وامللل من هذه
التكرارات ااملقيتة يف النص وبالتايل على الرواي أن يتجنب عن أمثال هذه التكرارات .يف
رواية "خدجية وسوسن" الجند تكرارا ممال يسوق الرواية حنو السكون والعقم .وإن يكرر
الراوي أحداثا تتكرر على الصعيد النصي فلتكراره داللة وتعبري خاص .كما تقص خدجية
قصة عناد بنتها سوسن اليت التستمع إىل كالمها وتشتغل بالشؤون السياسية مع زوجها كمال
وال تكتفي خدجية بسردها مرة واحدة مثلما نرى يف النماذج التالية:
«سوسن عنيدة وأبوها يفسدها بالتدليل» (عاشور.)26 :1989 ،
و«ال يكرب جسد سوسن بنفس السرعة إهنا عنيدة ،صاخبة ،متمردة ومتربمة ،قالت ألبيها
إهنا تريد دراجة وأجاهبا باستغراب :وأين تركبينها مثل الناس ،يف الشارع» (عاشور.)33 :1989 ،
«سوسن ال تشبهين إهنا عنيدة والختاف أحدا» (عاشور.)38 :1989 ،
«ولكنها عنيدة ومتهورة ونندم يف املستقبل وما األفضل أن نزوجها؟» (عاشور.)57 :1989 ،
والراوية ومن خلفها الكاتبة اعتمدت على تكرار هذا احلدث ومل تكتف بسرده مرة واحدة
وأشارت غري مرة إىل العنجهية والعناد اللذين انطبعت عليهما سوسن ورمبا هذا التكرار قد نشأ
عن البغضاء اليت شعرت هبا خدجية على سوسن .علي أية حال يكون هذا التكرار للبغضاء
والكراهية أو شرح العناد وإخل .والقارئ حيتاج إىل هذه التكرارات ليتواءم مع الشخصية ويتكيف
مع األحداث ومساهتا وإن مل تقم الروائية بتكرار هذا العناد فرمبا مل يعرف القارئ هذه القضية
وهي من األغراض الرئيسة يف القص ويعجز املتلقي عن فهم بقية األحداث واملضامني اليت تليه
عرب هذا املضمون كاخلصومة بني سوسن وخدجية اليت تنشأ من قضية عناد سوسن وإحلاح
خدجية على تركها .أو قضية حماوالت سوسن للتدخل يف الشؤون السياسية اليت تنشأ عن
اخلصومة بينهما .إذاً للتواتر الزمين أمهية قصوى يف تطور السرد واستيفاء املعاين.
أما احلالة الثالثة فهي أن الراوي يقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه مرة واحدة
(العيد .)130 :1999 ،هذه احلالة تنشأ عن أمهية بعض األحدث لدى الراوي .ما هي دوافع
الراوي من تكرار حدث يف النص السردي؟ يعود اجلواب بالتأكيد على أمهية ذلك احلدث
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وفائدته ودوره الرئيسي يف النص السردي .يف هذه الرواية نواجه أحداثا مكرورة قد وقعت مرة
واحدة كما روت خدجية قصة طفولتها ولعبها مع جمدي عدة مرات .ومن الواضح أن اإلنسان
حييا مع ذكريات الطفولة والرواية تعرض حياة خدجية ،هذه املرأة املصرية احملكومة بالقدر
الذي يسريها كيفما شاء فمن األفضل أن تعتمد الروائية على هذه املأساة اليت تساعدها يف
رواية هذا املعىن كأحد أهم ركائز السرد .فيكرر الراوي الزمن الروائي معتمدا على التواتر
الزمين ليستعيد أيامها السعيدة اليت مرت وال تعود إليه أبدا .والنموذج اآلخر هلذه احلالة هو
أن خدجية روت قصة زينب اليت محلت قبل زفافها عدة مرات يف حني أهنا قد حدثت مرة
واحدة .روهتا مرة لكمال والثانية جملدي والثالثة لزينب و ...قد استغربت خدجية وهي الراوية
هذا احلدث فروته وأعادته غري مرة لشذوذه وأمهيته يف األحداث التالية.
أما يف تبيني احلالة الرابعة للتواتر الزمين يف القص أي حني يروي الراوي عدة مرات ما
جرى حدوثه مرة واحدة فنجد يف رواية "خدجية وسوسن" هذه احلالة كما جند يف كثري من
الروايات والنصوص السردية فهذا أمر الزب يف النص الفين .واقع حياتنا -كما مر بنا-
مساير للحوادث املكرورة وليس النص السردي والفلم أو األعمال الفنية نسخة كاملة ومرآة
صافية تنعكس عليها وقائع احلياة متاما .حياول الفنان أن يتخذ أحداثا كثرية وقعت يف حياة
شخصية وال ينحصر عمله يف صورة خاصة وزمن حمدد وهو يقص مرة واحدة ما حدث عدة
مرات أو بالعكس يقص عدة مرات ما حدث مرة واحدة .ويف رواية خدجية وسوسن أوردت
الراوية حوادث جديدة وال جند فيها التكرار إال يف الندرى كما رأينا يف تكرار قضية اللعبة بني
خدجية وأخيها وجمدي .وجيب أن يكون الروائي فطنا ليتجنب عن سرد حوادث تتردد دائماً
والفائدة يف إعادهتا على صعيد النص السردي الذي يعتمد على اإلجياز واالختزال.

هيئة القص
رأى الشكالنيون أن السرد وسيلة لتوصيل القصة إىل املستمع أو القارئ بقيام وسي ط بني
الشخصيات واملتلقي والراوي (اخلطيب .)153 :1982 ،قد عين جريار جينيت هبذا املفهوم يف
حتليل اخلطاب السردي ورأى أنه جيب أن يتحدث الباحث عن السرد وكيان القص الذي
يديره الراوي .نقف هنا عند موقع الرواي يف رواية «خدجية وسوسن» ومبعرفة موقعه يتحدد
شكل الرواية أوهيئته .ميكن حتديد أنواع الرواة يف االثنني :راو حيلل األحداث من الداخل،
وهو نوعان :البطل يروي قصته بضمري (األنا) فهو راو حاضر .وكاتب يعرف كل شيء فهو
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راو كلي املعرفة على الرغم من أنه راو غري حاضر .راو يراقب األحداث من خارج .وهو
أيضاً نوعان :راو مشاهد فهو حاضر ولكنه اليتدخل .وكاتب يروي وال حيلل ،فهو غري حاضر،
ولكنه اليسق ط املسافة بينه وبني األحداث (عزام.)302 :2003 ،
يف رواية «خدجية وسوسن» راو يسمى بالراوي الثنائي فهما خدجية وسوسن .إهنما
حاضرتان يف مجيع أحداث الرواية وتشرحان األحداث من الداخل وتستخدمان ضمري
املتكلم ورؤيتهما تكون رؤية داخلية وتضفيان انطباعاهتما ووجهات نظرمها على الشخصيات
واألحداث .وهنا نورد منوذجا من التبئري الداخلي:
«طلبت مين زينت أن نتحدث على انفراد ،إذن قررت أن حتكي يل .دخلنا حجرة نومي
وأغلقت الباب .هل أغضبك جمدي؟ أبدأ ولكن؟ /ولكن ماذا /أعتقد أين حامل /للحظة
دارت يب األرض ،استعدهتا لعلّي أسأت السمع أو الفهم ولكنها كررت نفس الكالم .كيف؟
كيف جترئني؟» (عاشور.)49 :1989 ،
هنا قامت الراوية بتحليل احلكاية من الداخل وحتضر يف احلدث وهلا عالقات
بالشخصيات وليست معرفتها أكثر من الشخصيات وهنا نرى أهنا مل تعرف احلدث فتصل
إىل املعرفة عرب التساؤل كما تلعب الشخصية هذا الدور .إذن ال تكون معرفة الراوية كلية
ألن الراوي إن كان كلي املعرفة يسرد األحداث بضمري الغائب(هو) واليسأل شيئا وإمنا يعلم
مجيع األحداث قبل حدوثها أما الراوية يف رواية خدجية وسوسن فالتتجاوز معرفتها حدود
الشخصيات املعرفية.
نرى نوعا آخر من الرواة يف رواية «خدجية وسوسن» وهو الراوي الوسي ط .هذا الراوي
يعلم على قدر ما تعلم الشخصية وليست معرفته أقل أو أكثر منها« .الراوي الوسي ط يأيت
بالشخصيات إىل نطقها ويفسح هلا جمال الكالم عن ذواهتا ،وإمكانية ممارسة أفعاهلا يف
نطاق زمن هو زمنها الذي تصنع» (العيد.)141 :1999 ،
واليكون هذا الراوي كلي املعرفة بل يلعب دورا وسيطا والخيرج فوق معارف الشخصيات كما
رأينا يف النموذج السابق .فمن مث جند الراوي يف مجيع األحداث ال يظهر كلي املعرفة وهو يتطور
كسائر الشخصيات مع األحداث والوقائع فنرى أن زينب التعرف يف بدء األمر بنتها وإمنا حتصل
هلا املعرفة عرب تطور احلدث .يف هذا النوع من الراوي أي الراوي الوسي ط «إذا فعلت واحدة من
الشخصيات فعال أو اتصفت بصفة فهذا الراوي يقدم فعلها أو صفتها من مستوى قريب من
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مستواها املعريف واملكاين أو من منظورها هي أو من منظور شخصية أخرى جماورة هلا أو
مشاهبة معها أو مشتركة معها يف التفاعل باحلدث املذكور» (الكردي.)126 :2006 ،
وملا ك انت الراويتان هنا تعدان من شخصيات الرواية فإهنما تقدمان ما تشاهدان من
األحداث وتروى الرواية من منظورمها السردي .فالرواي هنا يعرف بالراوي املصاحب أو
املشارك وهو يعتمد على ضمري املتكلم «أنا» يف حني أن الراوي يف الرؤية اخلارجية يعتمد
على ضمري الغائب (هو) يف تقدميه لعامل الرواية .وتقدمي الكاتب بضمري «هو» منعزل عن
تقنيات السرد وفنيته «فيصبح العمل السردي أحيانا جمرد إخبار أو نقل حوادث أو سرد
حكاية تفتقر إىل املصداقية اليت يولدها الفن حىت يف واقعيته» (عزام.)90 :2005 ،
إن استخدام ضمري املتكلم هنا لتعيني إحدى شخصيات الرواية يعين أن الراوي هو هذه
الشخصية ،وبالعكس إن استخدام ضمري الغائب لتعيني إحدى الشخصيات يعين أن الراوي
ليس هو هذه الشخصية (زيتوين .)96 :2002 ،فال ميكننا أن نعد خدجية أو سوسن راويتني
فحسب ألهنما فضال عن وظيفتهما السردية تعدان من شخصيات الرواية.
حني يراقب الرواي األحداث من الداخل فهو ليس عليما جبميع األحداث اليت تقع يف
الرواية فمن مث قد نرى أن األحداث تروى عرب العواكس أو الرواة األخرى .أما النوع الغالب أو
األكثر بروزا عند رضوى عاشور يف هذه الرواية هو الراوي املشارك .وهذا يعين أن الراوي ينتج
السرد واحلدث بعالقته مع سائر الشخصيات واملتأمل يف الرواية يرى أن الراوي ليس هو
السارد فق ط يسرد مجيع األحداث بريشته ،بل قد جند تعاونه مع الشخصيات وجند
شخصيات تقوم بسرد األحداث كما وجدنا عند زينت صفوت الزوجة الثانية لكمال اليت تقول
«كنت(أي زينت صفوت) يف اخلامسة عشرة عندما عرض عليّ أبوك الزواج للمرة األوىل،
ضحكتُ وقلت كيف؟ أخطبك وعندما أعود من اجنلترا طبيبا نتزوج ( »...عاشور.)125 :1989 ،
خنلص مما مر بنا ذكره إىل أن الراوي هنا يشارك يف الرواية ويروي األحداث من رؤية
داخلية ،ومعرفته تساوي معرفة سائر الشخصيات .والبحث عن هذه املؤشرات يشكل مقولة
هيئة القص اليت تساهم يف معرفة حياة الكاتب وشخصيته.

منط القص
رواية "خدجية وسوسن" قامت على أساس األمناط احملكية املختلفة .وهنا نتحدث عن األسلوب
املباشر وغري املباشر يف الرواية لنتعرف إىل أسلوب الكاتبة يف الرواية وكيفية سردها
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األحداث .ونعرف أن الراوي قد يتوسل إىل الشخصية لبيان القص «مبعىن أنه يترك الشخصية
أن تنطق فيبدو هو بذلك أسلوبا المباشرا باملنطوق أو حمايدا جتاهه .وقد يتوسل أسلوبا
المباشرا فينقل هو املنطوق ،ويأيت السرد بصوته» (العيد.)163 :1999 ،
فمن مث تتوضح كيفية سرد األحداث بيد الراوي اعتمادا على هاتني الطريقتني حيث
يتراكب فيها صوتان :صوت الراوي وصوت الشخصية بصورة عامة يهتم مبحث من ط القص
إىل األسلوب وكيفية استحضار األحاديث يف الرواية .ويف ما يلي تفصيل هلاتني الطريقتني.
األسلوب املباشر
نعين به دخول الشخصيات يف الرواية مباشرة .وملا كانت الشخصيات متنوعة يف الرواية
فاعتمد الراوي على مؤشرات خمتلفة لبيان شخصيات الرواية وكالمها .واملؤشرات اليت
اعتمدها الراوي يف إنشاء هذا األسلوب هي:
احلوار :فالشخصية هنا تبادر إىل النطق باعتبار أهنا ختاطب أو حتاور آخر ويقطع
الراوي سرده ليتقدم صوت الشخصية بنطقه الشفهي املباشر حماورا املخاطب (العيد:1999 ،
 .)165رأينا يف هذه الرواية حوارات مكثفة تسببت عن حضور الشخصية حضورا واسعا،
وكثريا ما جند الراوي خيرج من سرد األحداث بالشكل التقريري ويلجأ إىل احلوار .واحلوار
يف الرواية جرى بني الراوية أي خدجية وأخيها أمحد وابن جارها جمدي وأمها وأبيها يف
الطفولة (عاشور )7 :1989 ،وقد جيري بني خدجية وزوجها كمال أو بنتيها زينب وسوسن
وابنه سعد .هذه الشخصيات تكاد تشكل أطراف احلوار يف الراوية وسوسن كراوية أخرى
تعتمد على احلوار أيضا.
من مث يعاجل األسلوب املباشر كيفية دخول الشخصية وكالمها يف الرواية ومن هذه
الطرق االستخدام املباشر للشخصية يف الرواية فليس الراوي هو املتكلم الوحيد يف الرواية.
قد بدأت هذه الرواية باحلوار حيث عقد الراوي به احلدث وجرى احلوار بني خدجية وأخيها
أمحد وجمدي ابن جارها ،هم يتحاورن حول اللعب املسرحي الذي ميارسونه يف ساحة
البيت« :سأقوم بدور امللك وإال مل أكن ألعب .قررت أن أوقعه يف شر أعماله .أوافق ،أنت
امللك شرط أن توزع األدوار وتدير اللعبة ،كنت واثقة من فشله ولكنه قال :إذن أنا امللك
وجمدي الوزير وأنت اجلارية /ابتسم فهو ينظر إيلّ بانتصار شرير قلت :لن ألعب! قال
جمدي :أمحد على حق وأنت الذي تفسدين كل شيء» (عاشور.)7 :1989 ،
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نرى أن الراوية خدجية مل تقم بسرد احلادثة على الشكل التقريري دون دخول الشخصيات
بل أوردت الشخصيات يف القص باستخدام احلوار وأتت بكالم الشخصيات مباشرة.
واملؤشر الثاين استخدام ضمري «أنا» املتكلم من قبل الشخصية حيث تتحدث الشخصية
عن حدث وتروى الرواية وهنا يتقلص دور القارئ .كثريا ما نشهد هذه الطريقة يف
االسترجاعات ،حبيث ال يعرف الراوي كل األحداث فمن مث تبدو الشخصية بضمري املتكلم
وحتكي األحداث .مثال ذلك استرجاع اعتمدت فيه زينت صفوت على ضمري املتكلم وروت
ماضيها« :كنت يف اخلامسة عشرة عندما عرض عليّ أبوك الزواج للمرة األوىل ،ضحكت
وقلت كيف؟ أخطبك وعندما أعود من اجنلترا طبيبا نتزوج....عندما عاد أبوك من اخلارج
هنائيا مل خيربين قبلها ألنتظره يف املينا مث عرفت أنه خطب وتزوج .كانت أياما صعبة
استمرت ثالث سنوات مث تزوجنا ....استأجر يل بيتا ،واآلن ذهب كمال ومل يعد هناك معىن
للبقاء» (عاشور.)125 :1989 ،
نرى أن الراوية (سوسن) ال تلم جبميع األحداث فهذه امليزة ميتاز هبا رواة يسردون
بضمري املتكلم أو-كما أسلفنا -عندما يكون الراوي وسيطا .ويف هذا النوع من احلوار تدخل
الشخصية يف القص كلما احتاج إليها الراوي وكراو مساعد أو عاكس يقوم بسرد األحداث.
وقد نرى أن الشخصية تستخدم هذا الضمري يف الزمن احلاضر دون االسترجاع ،ومثال
ذلك قول عبداجمليد أستاذ سوسن يف كلية احلقوق .هنا جند الشخصية تتحدث بضمري
املتلكم وال تقوم سوسن بسرد أقواله على الشكل التقريري« :هناك أولويات واألولوية املطلقة
عندي هي قدريت على العمل على الكتابة واملشاركة الفعلية ،هذا األمر الخيصين وحدي بل
يتعلق بدور علمي وثقايف وسياسي نذرت نفسي له» (عاشور.)115 :1989 ،
ميكن تقسيم هذا النم ط أي األسلوب املباشر إىل أسلوبني :األول الكالم احلر املباشر
ففيه ختتفي املقدمات السردية مثل قول الراوي :قال فالن أو صرح وأمثال هذه اجلمل اليت
جتعل القول منقوال برواية شخص آخر غري املتحدث ،رغم أنه مسوق بلسان الشخصية
املتحدثة (الكردي .)203 :2006 ،قلما جند هذا األسلوب يف هذه الرواية إذ تكاد حتضر
الراويتان خدجية وسوسن يف كل األحداث احملكية وال تغيبان من السرد .وإذا مل يكن الراوي
غائبا يف السرد فال يتسع اجملال لسائر الشخصيات لتتحدث .فمن مث يعرف هذا األسلوب
بالطريقة املسرحية اليت يغيب فيها الراوي وكأن الشخصيات اليت تتمثل على خشبة املسرح
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قليلة جدا .مثال ذلك أن سوسن حني تروي حكاية عرايب ورفيقه يف السجن تستخدم هذه
الطريقة« :عرايب يف ظالم سجنه يسمع الصوت قبل أن يرى صاحبه :يا عرايب! /ماذا
تريد؟ /أتدري من أنا؟/ال أعلمين بأمسك وماذا تريد مين يف هذا الوقت؟ /أنا ابراهيم أغا
يا ابن الكلب يا خزنير( ...عاشور.)104 :1989 ،
والثاين هو أسلوب الكالم املباشر ففيه يقتصر دور السارد على تقدمي لقول الشخصيات
املتحدثة بكلمات أو مجل يشري فيها السارد إىل بدء احلديث أو كيفيته أو إىل هيئة املتحدث به
(الكردي .)198 :2006 ،حيضر الراوي أكثر يف األسلوب الثاين أي الكالم املباشر خالفا لألول
كما سبق ،ويبدو هذا من املقدمات السردية مثل :قال وقالت ،اليت حتتل مساحة واسعة.
والراوي حريص على أن يأيت بتلك املقدمات حىت ال ميتزج كالمه بكالم سائر الشخصيات ،أو
ال ميتزج كالم الشخصيات معا ،كما نشهد بوضوح يف هذا النموذج من الرواية« :قلت لكمال:
عميت كرمية له ابن فهو شاب ممتاز ،يعمل مهندسا وال يكرب سوسن سوى بسبع سنني ،قال
كمال :مازالت البنت تريد إكمال دراستها فدعيها /قلت :لكنها عنيدة ومتهورة وقد نندم يف
املستقبل ،من األفضل أن نزوجها ،قال :أتركيها وشأهنا» (عاشور.)57 :1989 ،
املتأمل يف هذه الفقرة ترى أن الراوي يف كل قول يرتب ط بالشخصية جاء مبقدمة تساهم
يف ارتباط ذلك القول بالشخصية كـ«قلت وقال» أما مثال آخر يف حديث خدجية مع ابنها
فقوهلا« :أقول لسعد :وأنت يا سعد ماذا تريد أن تكون عندما تكرب؟ /فيجب جبدية:
«عسكري مرور» .فأضحك «وملاذا عسكري مرور؟» «لكي أنفخ يف الصفارة فالتقول أسكت
وجعت دماغنا!» ،قأقول له دون أن أضحك هذه املرة أنه سوف يكون طبيبا كبريا كأبيه.
وأسأل «أنت يا زينب؟» فالمتهلها سوسن «زينب أخيت ستخلف طفال كل تسعة أشهر فيكون
يف بطنها واحد ويف صدرها واحد ويف يدها واحد ويف ذيلها واحد »....تقطعها زينب حمتجة
«واهلل أنك سخيفة» جتيب سوسن ساخرة «فعال لقد أخطأت( »..عاشور.)31 :1989 ،
املتأمل يف هذه الفقرة يرى أن الراوية جاءت حباالت تعاجلها الشخصيات حني تتحاور
كعبارة «أضحك» حني تتحدث الراوية ،أو جييب سعد جبدية لبيان أن سعد يكون حاضر البديهة
عند اإلجابة ،أو يف عدم متهل سوسن يف اإلجابة عن سؤال سئل عن زينب وجواب زينب حمتجة
وإجابة سوسن ساخرة .والالفت هنا أنا جند أن الراوية بذلت غاية جهدها يف انتقال كالم
الشخصيات بشكل دقيق وباستخدام األسلوب املباشر إذ جند الزنعة الواقعية لدى الراوية يف
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السرد حيث يهمها أن تقص احلدث كما هي وتبني مجيع حاالت الشخصيات وال خترج من السرد
يف هذا األسلوب .لكن يف أسلوب الكالم احلر املباشر خيرج الراوي من السرد متاما ويعطي
زمامه يد الشخصيات ويأيت باملقدمات السردية ويتقلص حضور الراوي .وهذه الطريقة ـ كما
أسلفنا ـ تطلق عليها الطريقة املسرحية .وهذه الطريقة تنشأ من عدم هيمنة مطلقة للرواي أو
حياديته والراوي خيرج من السرد خمتفيا ورائه« .إن الراوي يستطيع أن ينقل عن طريق هذا
األسلوب صورة من هلجة الشخصية املتحدثة ومن صوهتا دون أن يضطر إىل نقل عاميتها اليت
تتحدث هبا أو لغتها اليت كانت تتخاطب هبا يف احلياة» (الكردي.)199 :2006 ،
األسلوب املباشر عند رضوى عاشور منقول وليس مصوغا .إذ يتدخل الراوي يف كالم
الشخصيات ويتحدث على لساهنم بالفصحى مثلما نرى عند جنيب حمفوظ وغسان كنفاين
اللذين ينقل الراوي يف رواياهتما كالم الشخصية بلغة فصحى .ويصبح احلوار مصوغا
عندما تتحدث الشخصيات باللهجات واألصوات العامية مثلما فعل إبراهيم أصالن وإدوار
اخلراط اللذين امتازت رواياهتما بدخول اللهجات املصرية فيها.
األسلوب الالمباشر
أما األسلوب الثاين الذي يعد من أمناط القص هو األسلوب الالمباشر ،يف هذا النم ط يبقى
صوت الراوي وإن بدا لنا بوضوح ،أنه لشخصية من الشخصيات (العيد .)166 :1999 ،هذا
األسلوب أكثر استخداما من األسلوب األول يف رواية خدجية وسوسن .وإنه يساعد الراوي
لئال يورد الشخصية إال يف الضرورة وينشأ اختيار هذا األسلوب من سيطرة كاملة وهيمنة
مطلقة للراوي .الراويتان يف هذه الرواية مهيمنتان على األحداث وتشاركان فيها.
ميكن تقسيم هذا النم ط إىل األسلوبني :األول كالم غري مباشر يساق فيه الكالم على أنه
منقول بلسان الشخصية وأن السارد ال يتعدى دور التقدمي هلذا الكالم ،وهذا األسلوب يتيح
للسارد سلطات كربى ،حبيث يقوم السارد نفسه حبكاية كالم الشخصية املتحدثة نيابة
عنها ،مع التصريح بأن الشخصية نفسها هي اليت تقول (الكردي .)200 :2006 ،مثاله يف هذه
الرواية قوهلا« :أسأل نفسي فيناديين سعد ويطلب مين أضعه يف الفراش ويلح أن أمتدد
جبواره حىت ينام فأليب له طلبه» (عاشور.)30 :1989 ،
والراوية هنا سردت كالم سعد غري مباشرة حيث نقلته هي بصوهتا حمولة أسلوب
الصياغة من املباشر إىل الال مباشر .لكن أشارت الراوية إىل انتقال اخلطاب من الشخصية
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إىل الراوية وصرحت أن هذا الكالم املسرود بيدها من سعد ال منها .استخدام هذه الطريقة
وكون الراوية مهيمنة على األحداث يتسبب يف إجياز الراوية وكما قلنا آنفا عندما يكون زمن
الرواية طويال تضطر الراوية أن تسرد كالم الشخصيات ملخصا وموجزا .تتغري يف هذه
الطريقة الصيغة السردية من املتكلم إىل الغائب« :قال جمدي بلفافة كبرية وقال وهو يفض
الغالف إهنا صورة اشتراها قبل عشر سنوات» (عاشور.)33 :1989 ،
مل يورد الراوية كالم الشخصية مباشرة وإمنا أوردته بشكل غري مباشر وغري كالمه من
التكلم إىل الغيبة وحقها أن تقول «إين اشتريتها قبل عشر سنوات» إذاً يف هذه الطريقة اليت
تكون أكثر استخداما يف السرد الروائي ميتزج فيها صوت الراوي والشخصية ،كما رأينا هذا
االمتزاج بني صوت خدجية وسعد.
والثاين كالم حر غري مباشر و«هو من ط يداخل بني صوت الراوي وصوت نطق
الشخصية ،فيبدو الكالم ملتبسا فهو بني أن يكون منقوال (بصوت الرواي) وبني أن يكون
منطوقا (بصوت الشخصية مباشرة)» (العيد .)166 :1999 ،وخري مثال هلذه الطريقة قوهلا:
«كمال ينصحين أال أترك نفسي لألوهام :إنه جمرد حلم وقد تكونني مرهقة .يقترح أن
أسافر إىل اإلسكندرية مع األوالد ما إن ينتهوا من الدراسة ،سأستأجر لكم بيتا هناك
ميضون فيه طوال أشهر الصيف» (عاشور.)30 :1989 ،
ال ميكن هنا أن نتعني بسهولة أن عباريت «إنه جمرد حلم وقد تكونني مرهقة»
و«سأستأجر لكم بيتا هناك ميضون فيه طوال أشهر الصيف» تكونان من كالم الراوية أو
الشخصية .وإهنما يف األصل من أقوال شخصية كمال .هنا جند أن الراوية (خدجية)
حريصة على إبقاء كالم الشخصية يبدو كالما منطوقا بصوهتا فتضع النقطتني قبل أن تبدأ
كالمها أو تضع الكالم بني القوسني داللة على أنه ليس منها .لكن على أية حال ليست هاتان
العبارتان متاما من نطق الشخصية ومل تلمح الراوية أهنما من الشخصية فيمكن اعتبارمها
من أقوال الراوية كما ميكن أن نقول قد تداخل الصوتان؛ صوت الرواي وصوت الشخصية.
بدا الكالم كأنه منقول من كالم الشخصية لكن ميكن أن نعتربه تعبريا سرديا من قبل
الراوي ،فمن مث جند يف الرواية هذه الظاهرة اليت متخضت عن التباس يعرف باألسلوب
الالمباشر احلر.
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النتائج
أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة هي:
قد ارتكزت هذه الرواية على الراوي الثنائي بدال من الراوي الواحد أو الراوي املتعدد
فهناك راويتان قامتا بعملية السرد وإجناز وظائف السرد واستمدتا من كل ما متنحهما
املؤشرات الزمنية من االسترجاع واالستباق والقفز واالستراحة واالجياز .أما من حيث
مؤشرة الترتيب فالراويتني ـ والسيما الراوية األوىل ـ اعتمدتا على تسلسل ذكر األحداث
والتسلسل الزمين لكن استخدام بعض املؤشرات الزمنية خرج بالرواية من إطار الكتب
التارخيية والسري الشعبية.
يف رواية "خدجية وسوسن" يسري السرد على خ ط معياري معني لألحداث وقامت الراويتان
ومن خلفهما الكاتبة على تسجيل وقائع الرواية واعتمدتا على الترتيب الزماين .قد وظفت
الرواية تقنية التوازي الزمين يف السرد حيث هناك راويتان يقص كل منهما قصتها معتمدا
على زمن خاص .وليس يف زمن واحد متواصل من بدء الرواية حىت هنايتها أما الرواية فقد
انطبعت من حيث الزمن بطابع الزمن التارخيي أو ما يسمى باألدب التسجيلي.
أما يف البحث عن هيئة القص يف هذه الرواية فوجدنا الرواي الثنائي الذي حيلل األحداث
من الداخل ويشارك يف ما يصفه من األحداث حبيث يعترب من الشخصيات الفاعلة الرئيسة
يف صنع األحداث وقلما جند الراويتني يف الراوية التشاركان يف حدث وقد تعتمدان على وسيلة
أو شخصية لنقل األحداث واليت تسمى يف النقد الروائي احلديث بالعاكس أو املرآة العاكسة.
أما عن من ط القص أو ما يسمى يف النقد الروائي احلديث باستحضار األحاديث فيمكننا
أن نقول إن الرواية مل ترتكز على صوت السارد فق ط أو صوت الشخصية بل يتداخل هذان
الصوتان يف الرواية ومل يقتصر الراوي على واحد منهما .هذه امليزة اليت تسمى باإلزدواجية
قد خرجت بالرواية من كوهنا سردا تارخييا إذ يعتمد السرد التارخيي على صوت الراوي أو
املؤرخ لكن يف هذه الرواية استجمعت الكاتبة فيها صوت الراوي بصوت شخصيات الرواية
باستخدام أساليب استحضار األحاديث مباشرة أو غري مباشرة وخرجت الرواية بسبب هذه
األساليب املختلفة من الرتابة والوترية الواحدة.
بتحليل املقوالت الثالث يف رواية خدجية وسوسن خنلص إىل أن الكاتبة التزمت بالزنعة
الواقعية ورمست األحداث من منظور هذه املقوالت على خ ط واقعي وقلما خرجت منها كما
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اعتمدت يف الزمن على الترتيب أكثر من غريه وعرضت أحداث الرواية على الراويتني
املشاركتني يف األحداث واللتني تصفان ما تشاهدان أو تشاركان يف األحداث وتدعان ما ال
يكون هلما علم به وتعتمدان على العاكس عندما حتتاجان إىل سرد ما مل تشاركا فيه.
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