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 المستخلص : 

عملية تحديثه بالدرجة  تأتي في السرد الروائي المعاصر ، و الحداثيةالمروى له من المباحث       

كون المروى له  ، وهيهملت فيما مضى في دراسة السرد خالل لفت النظر إلى حقيقة أ ساس مناأل

كونه أكثر من  علىإذ لم يكن يتعامل مع المروى له من مكونات السرد الروائي الحداثي .  ا  ساسيأ ا  مكون

التي أعادت  ات الحديثة والقليلة جدا  اسصناف على وفق الدروللمروى له مواقع وأ ،متلق لما يروى

دخال المروى له كمكون فعلي في السرد ، ومن خالل بحث مواقع وأصناف المروى له التي سنحاول إ

أْن نكشف عن العالقة بين الراوي والمروى له ، والتي نطمح  ، سنحاول  ثأن نبحث فيها في هذا البح

أْن تتعدى بالمروى له إلى أكثر من كونه مستقبال  أو متلقيا  يعبأ أو ال يعبأ بوجوده الراوي ، لعلنا نصل 

 إلى طريقة حداثية للتعامل مع المروى له ، طريقة تعترف بكونه مكونا  أساسيا  من مكونات السرد.

 

 لرئيسية: السرديات، المروي له، الرواية التاريخية، رضوى عاشورالكلمات ا

 
ABSTRACT: 
The narratee is a relatively new field of study in contemporary narrative 
theory. The narratee was long neglected in the study of fictional narrative. It 
was considered as merely a recipient of the narration. There are various types 
and categories of the narratee in fiction according to the few studies of this 
essential element of narrative fiction. This study seeks to uncover the status of 
the narratee in Radwa Ashur's historical novels with particular reference to its 
connection to the narrator and reader.  
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 المروى له :

" المروى عليه هو شخص ما يخاطبه الراوي "    
1

، و " هو من يتوجه إليه الراوي بالسرد .   

فالراوي ، وهو شخصية من داخل النص يتوجه إلى مروى له من داخل النص نفسه " 
2
 . 

يتفاعل المروى له مع النص لكونه ينطلق من الخلفية النصية المتفاعل معها نفسها ، فالراوي      

يستخدم مختلف اإلشارات التي تمثّل أساسا  في ثقافة المروى له بهدف إدماجه في النص 
3
   ، 

وال يلتبس المسرود له أو المروى له بالقارئ الحقيقي إطالقا      
4
لقارئ المحتمل / ، وال يندمج با 

المتوهم/ المفترض ، إال إذا لم يشر النص بأي عالمة إليه 
5
  . 

فربما تبدو الوظيفة التقليدية للمروى له ، هو كونه المرسل إليه الذي يُعنى بالتقاط الرسالة من      

الذي ال  الراوي ، وهما معا  ) الراوي والمروى له( يمثال همزة الوصل بين الكاتب والقارئ . والقارئ

ينطلق من الخلفية النصية المشتركة بين ) المروى له والراوي ( ال يمكنه استقبال النص والتفاعل 

معه 
6
. 

من خالل بحث مواقع وأصناف المروى له أْن نكشف عن العالقة بين الراوي والمروى سنحاول       

أو متلقيا  يعبأ أو ال يعبأ بوجوده له ، والتي نطمح أْن تتعدى بالمروى له إلى أكثر من كونه مستقبال  

الراوي ، لعلنا نصل إلى طريقة حداثية للتعامل مع المروى له ، طريقة تعترف بكونه مكونا  أساسيا  من 

 مكونات السرد.
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فإيديولوجية الكاتب التقليدية التي تصنع الراوي ، كممثل للصوت الرئيسي ، وتصنع المروى له ،      

إْن وجد ستكون نقطة انطالق البحث ، التي نقيس عليها مدى التوافق أو كممثل للصوت الثانوي 

 حضمالتنافر بين الصوت األول و الصوت الثاني ، وبهذا نكون لفتنا النظر إلى المروى له ، إلى كونه 

، أو إلى كونه مكونا  سرديا  حداثيا  يعكس قيمة التفاعل بينه وبين الراوي أداة الستمرار حكاية الراوي

 و ال ؟ أ

ه إذ " إنَّ موقع المروى له  في الغالب موقع ثانوي بالنسبة لموقع الراوي الذي يدلي بتفاصيله وكأنَّ     

يتحكم بالسرد ، وبخاصة إذا كان الراوي المؤلف نفسه " 
7
. 

و دراسة المروى له ، هذا المكون من مكونات الخطاب السردي ، قد القت إهماال  وتجاهال  ، أكثر      

ما هو متوقع ، إذ كان مختلِطا  بغيره ، كاختالطه بالقارئ الحقيقي ، والقارئ الضمني ، بسبب م

خصيصة النوع األدبي نفسه ، فالبطل في السرد الروائي ، والشخصية  المهيمنة في إدارة األحداث 

وتنميتها غالبا  ما تتخذ دور الراوي
8
. 

فمتى شعر الكاتب وأشعرنا بالتوازن بين المروى له والراوي ، التوازن التام ، والتساوي التام في      

الرواية ، رواية العصر قيم التقليدية للمروى له  في عالقتهما، يصبح المروى له على النقيض وال

 الحديث .

هريار بتهديده قوة دافعة لشهرزاد فالمروى له كان دوره مميزا  في ) ألف ليلة ولية ( ، فكان ش      

على الحكي
9

. هذا التوازن الرائع بين الراوية شهرزاد والمروى له شهريار في ألف ليلة وليلة ، حصل 

عندما أدركت الراوية أنَّ حياتها رهن إبقاء المروى له على أتصال بحكايتها ، هذا الموروث الشعبي 

 ن درجة الصفر .علينا استرجاعه لنقيّم ارتفاع المروى له ع

هذه الدرجة التي أدرك وجودها جيرالد برنس ، وأدرك أنَّ في االنحراف عنها تتشكل قيمة المروى     

له ، ففي " االنحرافات عن خصائص المروى عليه في درجة الصفر تتشكل تدريجيا  صورة لمروى له 

أولى ، ثمة عالمات ال تتضمن ذكرا   معين ... فإنّنا يمكن أْن نميّز صنفين أساسيين للعالمات ، فمن جهة

 للمروى عليه ، أو على نحو أكثر دقة ال تتضمن ذكرا  لتميّزه من المروى عليه في درجة الصفر . 

ومن جهة ثانية ثمة عالمات تحدده ، على العكس ، بوصفه مرويا  عليه مميزا  ، وتجعله ينحرف     

عن المعايير الراسخة  " 
10
  . 

درجة الصفر عند برنس " ال يفتقر إلى خصائص إيجابية ولكنّه كذلك تكتنفه سمات  والمروى له في   

سلبية ... فهو ال يملك أية شخصية أو خصائص اجتماعية...غير مطلع ... ومن دون معونة الراوي 

يؤول قيمة فعل ما  عليه أنْ  يقدمها ، ال يعود في مقدور المروىومن دون تفسيراته والمعلومات التي 

أن يدرك صداه " وال 
11
 . 

و يقولب الكاتب المروى له  بهذه الصفة ، في درجة الصفر من الحدث والفكرة التي يطرحها     

ويتحدث عنها الراوي ليتمحور المروى له حول رأي الراوي ، والذي يمثّل الصوت الرئيسي أو 

 اتب  . الصوت األعلى ، وربما يمثّل صوت الكاتب نفسه ، أو سلطة ينتمي إليها الك

   

 لذلك ستكون أصناف المروى له :     

 

 المروى له في درجة الصفر. الذي ال يدرك إال ما يدركه الراوي .  -1

الراوي ؛  لكن ال يثبت فكرته ، و عن درجة الصفر. الذي يخالف فكر  المروى له غير المميز -2

 تبقى فكرة الراوي هي السائدة .

وهنا يحصل أعلى انحراف عن المروى له في درجة المروى له المميّز عن درجة  الصفر ،  -3

 الصفر. يطرح رأيا  مخالفا  للراوي ويثبته ، ويمثل هذا تعدد أصوات .

 

 أما مواقع المروى له :     

 

نصوصا  سردية عديدة ال تبدو أنها  فقد يكون خفيا  غير مشار إليه بصراحة وال بضمير : إذ إنَّ  -1

ليس ثمة شخصية تؤدي دور المروى له ؛ لكن يكشف السرد عن تخاطب شخصا   محددا  ف
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له من خالل بعض التحديدات ، مثل تقديم أسماء شخصيات والتعريف بهم ،  وجود مروي  

له يفترض وجوده ، وإْن  ال يسرده الراوي لنفسه ، بل لمروي  لسرد أحداٍث عنهم، هذا التحديد 

ية صريحة وال بضمير  كان في السياق خفيا  وغير ظاهر ، ال بشخص
12
  . 

تمثّل الشخصية الموقع اآلخر الذي يظهر منه المروى له في السرد ، وقد ال تؤدي الشخصية  -2

له ، وهو هنا شخصية معينة ظاهرة وصريحة  ،  را  آخر في السرد غير دورها كمروي  دو

د إال به لذلك يمثل المروى له أحيانا  شخصا ثابتا  ال يمكن استبداله ، وال يتم السر
13
  . 

( أو المتكلم له ضميرا  بصيغة المخاطب المفرد )أنت ( والجمعي )أنتم ىقد يكون المرو -3

الجمعي )نحن(
14
، وبهذا الموقع األخير يقرن الراوي وجود المروى له بوجوده ، ويدخله في  

 حيّز حكمه ، وهي طريقة تُضِعف وجود المروى له وإْن وجد . 

  

هذه المواقع واألصناف للمروى له ، التي افترضها جيرالد برنس ، تعكس العالقة بين الراوي     

والمروى له ، ومدى تبعية الثاني لألول وتذويبه فيه ، فإْن كان المروى له خفي الموقع غير محدد 

أو  الشخصية ، تابعا  للراوي ، سلبيا  ال يستطيع تقرير شيء ، فسيقوي ذلك صوت الراوي ،

الصوت الواحد ، ويضعف األصوات المشاركة ، أو حتى عدم إشراكها ، ما يتنافى وقيم الحداثة  

 وتمثيلها األدبي .

أو يكون المروى له  شخصية ظاهرة ، ومحددة ، وصريحة ، فاعلة ومؤثرة في سير األحداث ،    

في الرواية  ، ومن نوع آخر وي . مما يخلق تعدد أصوات حقيقيله صوت يشارك صوت الرا

 العربية .   

له فحسب ، بل  له يتعدى دوره كمروي   ا هو مهم  ونبحث عن وجوده هو مروي  مأنَّ والحقيقة     

له مميّز عن المروى له  كمتلق غير فاعل وغير منتج ، مروّي   له  تجاوز وظيفته التقليدية مروي  

 في درجة الصفر ، يحضر  بموقع  ظاهر وصريح ودور مميّز وفّعال في سير األحداث. 

وفي الكشف عن وجود المروى له في النص ، تساعد الوسائل اإلشارية في ذلك ، فهي إحدى    

ي يندمج الوسائل التي تشي بحضور القارئ الضمني الذي يقع داخل بنية الخطاب السردي ، والذ

مع المروى له غير الممسرح أحيانا  
15
 . 

ومن الوسائل اإلشارية التي تدل على وجود مخاطب ضمني ، هي ما يدل على حذف مثل )...(  ،    

أو ترك صفحة من البياض ، أو النجمات الثالث التي تدل على نقلة زمنية في زمن السرد 
16
 . 

      

 )ثالثية غرناطة ( 

 

ه الرواية عليم ، يقع خارج القصة ، وإْن كان ذلك ، فعلى رأي جينت فإن المروى له الراوي في هذ     

خارج القصة 
17
 . 

و كما أنَّ هذه الرواية لم تخل من أساليب توازي التبئير في الراوي ، فإنّها كذلك هنا ، ال تخلو من     

وى له الواقع خارج وجود بعض الشخصيات ، في مناطق وأحداث معينة من أشخاص أنابوا عن المر

 القصة  عند وجود من ينيب عن الراوي داخل القصة . 

لحمراء الذي انقضى من ذلك ما ورد في الرواية ، أنّه لما نادى المنادي بما جرى في اجتماع ا   

، كانت دفة األحداث قد أديرت من قبل من يمثلون الشعب ، والمنادي هو الناطق باسم بتسليم غرناطة

 لين ، ممن عقدوا اجتماع الحمراء ، ومضوا بقرار تسليم غرناطة . هؤالء الممث

فكان المنادي يمثّل طرف الراوي ، أما المروى له فكان أبا جعفر والناس ، على أنهم هم من تلقى     

النداء  
18

شيء من قرار ، أبو جعفر لم يكن في درجة الصفر من األحداث ، لكنه لم يعمل على تغيير 

، الذي أعلنه المنادي ، و الذي أناب عن الراوي داخل القص . إذ تم تسليم لحمراءمن مثلوه في ا

 الحمراء . 

ويمكن عد الطرف المحاور صورة أخرى من صور المروى له في هذه الرواية، ويمثّل أبو جعفر    

دانة مرة أخرى المروى له ، ولكن هذه المرة ليس في درجة الصفر وكان مميزا   ، عمل بالقول على إ

المعاهدة ، والذي سيؤسس بأقواله وما تكتنف عليه شخصيته من صفات إيجابية ، لزرع روح 

 المقاومة في الجيل الالحق ، جيل سعد ، 
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فيقول أبو جعفر : " بإمكاننا محاربتهم ، أقسم برب الكعبة أنه بإمكاننا محاربتهم"   
19
، وهو يختلف  

لحمراء( ، بدعم المعاهدة التي تسلم غرناطة من غير ، الذي يدعم صوت السلطة ) قصر امع محاوره

 مقاومة . 

وفي موقع آخر كان أبو جعفر وسعد مرويا  لهم ، وذلك " عندما انطلق حارس من حراس الحمراء     

الذين أنهيت خدماتهم يركض في الطرقات صائحا بكلمات غير مترابطة ، بعضها مفهوم وبعضها اآلخر 

ور العالي يقول من بين ما يقول : إنَّ جنود  الروم يدخلون الحمراء اليوم غامض ، كان الصوت الموت

ويتسلمون مفاتيحها."
20
  . 

فكانا من بين من استلم وتلقى النداء  ، فـ " الصوت الذي أيقض أبا جعفر أيقض سعدا  "     
21
، وهم  

لهم غير مميزين عن المروى له في درجة الصفر ، إذ ال يملكون من تغيير الواقع شيئا  إال  ي  هنا مرو

 اإلنكار . 

مرة أخرى يكون المنادي باسم الحكومة القشتالية التي حكمت غرناطة هو من يعمل بسلطة شبيهة    

س أنّه سيفرج عن بسلطة الراوي ، فينوب بدوره عّمن يحركون  الحدث ، فـ " نادى المنادي في النا

حامد الثغري ، فمن أراد من األهالي رؤية الرجل رأي العين والتأكد ليتوجه في اليوم التالي إلى كنيسة 

سان سلفادور ، ألن الدخول مشاع والفرجة للجميع"
22
  . 

سيتجه  أبو جعفر وأبو منصور وسعد إلى المكان في اليوم التالي بعدما تلقوا النداء ، لكن سوف ال      

يشاركوا في صناعة الحدث الذي سيحدث ، ثم أنّهم سوف لن يغيّروا من واقعه شيئا   ، سيحضرون 

هم من سير الحدث ساحة الكنيسة ويشهدون تنصير حامد الثغري، كمرٍو لهم ال يُغيّر غضبهم أو إنكار

 الذي طلب إليهم تلقيه . 

لهم  في درجة الصفر من الحدث قبل تلقيه وحصرية معرفته من صانعي الحدث  ىلذلك هم هنا مرو    

ممن أنابوا عن صوت السلطة ، وإْن ارتفع عن درجة الصفر بإنكاره والغضب مما حصل ، فهو غير 

يملكوا من تغيير أمر تنصير حامد الثغري شيئا  ، وهو  مميز على كل حال عن درجة الصفر كثيرا ، إذ لم

 الصوت الوحيد من رجال الحمراء قبل سقوطها ، الذي رفض تسليم الحمراء ودعا للمقاومة  .  

ا  لتطوره في التعامل عليم إنموذج الذي يمثل المروى له في قصة راويها وسنأخذ سعدا  الشخص     

عندما دار حوار متناقض اآلراء ، عن المقاومة  ، أو عدم جدواها ، ،  ففي حادثة الحّمام مع األحداث

كما رأى ذلك سيد سعد الذي كان منهمكا  في تصبين سيده وتدليكه من غير أن يشارك في الحوار ، أو 

يبدي أي موقف  
23
 ، فكان في درجة الصفر .  

يال  عن درجة الصفر إذا أصبح في حادثة تنصير حامد الثغري كما ذكر قبل قليل ، كان قد تطور قل    

 يعي األحداث لكن عجزه عن تغيرها واالكتفاء بإنكارها ال يميزه عن هذه الدرجة . 

بعدها سيساهم سعد في صناعة أحداث مناوئة لصوت السلطة التي ترفض المقاومة     
24

، و بهذا 

 سيكون قد تميّز عن درجة الصفر وتطور عنها .   

      

 )فرج (

 

صا  ا  له مشخّ يننا مرويّ يية فرج كما علمنا مسبقا  ،  رواية سرد سيري ذاتي ، واستحالة  تعروا      

لراويتها ، هو ما يؤكد كتابة هذه الرواية على أسلوب المذكرات ، فمع  وجود الخطاب المباشر مع 

ب النفسي شخصيات كونّت هذه الرواية ،  نصل أحيانا  إلى حد الجزم بأنهم المروى لهم ، مثل الطبي

 لندى ، أو زميلها حازم   . 

فهي عندما تعيد الكالم بأسلوب الغائب عن هذه الشخصيات سيتبدد الرأي بكونهم المروى لهم ،      

سيبدو الكالم وقتها موجها  آلخرين ، من هم اآلخرون من توجه إليهم كل القص وكل الحدث ؟  

 واقع الراوي الذي هو داخل زمن القص وأحداثه .وباألخص أنّه البد أْن يكونوا من داخل النص، من 

وال يصبح هناك فرق بين هذه الرواية وبين الرواية بالراوي العليم ، إال أّن الراوية في )فرج( تسرد    

أحداثا  شاركت هي فيها ، وإذا بُرر وجود المروى له خارج النص مع رواية من الراوي العليم ، فال 

يكون المروى له من داخل حدث وزمن القص ، وقد  ها مشارك، إذ البد أنْ يُبَرر ذلك مع رواية راوي

 يكون مشاركا  فيه. 
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يبدو المروى له في هذه الرواية مضطربا  جدا  ، وربما يعكس هذا شخصية الراوية المضطربة     

نفسيا  ، وربما يعزز اضطرابها حالتان من االكتئاب مرت بهما ، بسبب إحباطات عائلية وعاطفية 

 وسياسية كانت تشارك فيها . 

له مجهول ، أحيانا  قليلة تشير إليه  صوال  من حياتها الشخصية إلى مروي  فيبدو أنّها تقص ف     

بضمير ، وعلى األغلب ال تشير بل ما يشير لوجوده هو الخطاب الذي البد أْن يكون موجها  لشخص ما 

،  أحيانا  ، وأحيانا  تكتفي ببعض المنبهات التي توجهها للقارئ الضمني والذي يدخل المروى له  معه 

 له المندمج بالقارئ الضمني الختالف زمن الحدث.مثل النجمات الثالث التي تنبه المروى 

مفارقة مربكة بين جزئين كل جزء منهما على طريقة   قلفمثال  ، تقول ندى : " نعم مفارقتان أو      

 " ...
25
، فـالفعل )قل( يدل على وجود فاعل مضمر ، مفرد ، مذكر، مخاطب ،هو من تتوجه إليه ندى  

 بالحكي .

له مخاطب بضمير متصل جمعي ، تقول : " فتح لي باب التأمل ... للعالقة  ومرة أخرى المروى    

وبين السلطة ..."  نابين
26

على غير  ك. وتخاطب بضمير متصل  مفرد مرويا  له في قولها : " وتأخذ  

توقع ..." 
27
  ، 

ة إلى ابي من غير إشار، وتوجه الكالم بشكل خط ا  وقد ال تذكر حتى ضمير ال ظاهرا  وال مقّدر    

له ، من ذلك : " من موقعي هذا اآلن أعرف كما عرفت منذ سنوات أّن هذه الواقعة مخاطب مروي  

كانت النموذج األكثر مأساوية لمشكلة الترجمة."
28
 . 

جود وفصلت األحداث بعضها عن بعض زمنيا  بالنجمات الثالث ، هكذا : * * *  ، وهي إشارة لو    

له ملتبس بالقارئ الضمني  مروي  
29
    ، 

وفي بعض رويها كانت تقص على حازم وهو ما يزال حيّا   تقص له فصال  عن سجن المحاريق ،      

تشير إليه في سياق رويها ، فتقول : " خذ مثال  الرائد فؤاد ..." 
30

، ثم تُبيّن في الصفحة التالية بأنّه 

ل : " أحكي لحازم كثيرا  ..." هو من أشارت إليه  مضمرا  سابقا  ، فتقو
31
  ، 

 ي  وحكيها عن حازم بالغائب بعد أْن حكت معه بالمخاطب المباشر في األحداث ذاتها  ، يعني أنّه مرو    

 .جاء بعده مجهول آخر له  وجود مروي   ، يظهر سابق له

عن سفرها إلى لبنان بعد أْن في هذه الرسالة برسالة ، تروي له  وتروي لحازم بعد أْن مات ، كتابة      

أنّها تروي على التلفاز ، ثم تكمل رويها له لكن بأسلوب الغائب فيبدو  2000شاهدت تحريره عام 

، تقول : " ألم يكن بمقدورك االنتظار خمسة شهور؟ لو انتظرت أربعة شهور له مجهول أيضا   لمروي  

تابة الرسائل لحازم . قلت قد تكون بداية واحدة وعشرين يوما  ال أكثر...بدا لي أنّني سوف أداوم على ك

من جنوناتي الطارئة   . " 
32
  . 

مع ذلك كان تمثّيل المروى له ضعيفا  جدا  ، إذ ال يشّكل  بأي حال جزءا  من عملية إنشاء السرد ،     

د وجوده كونه مكونا  أساسيا  فيه ، ومواقعه أضعف المواقع ، سواء أكان بضمير أو إشارة أو عدم تحدي

، أو كونه شخصا  ميتا  . وكذلك لم تكن هناك إمكانية لتصنيفه ، ألنّه لم يسمح له السرد بأي قول  أصال  

 أو فعل يرسم إيديولوجية معينة يصنّف على وفقها. 

أن الراوية ليست بأسلوب المذكرات ، يبين " سيرة ذاتية  " ولعل التعليل بكون الرواية رواية سرد     

له ، فهي تنقل ما عاشته على الورق مثال   ، وال تريد إعادة تخييل الواقع ق مروي  مضطرة لخل

 وصناعته مع المروى له  بقدر نقله .  

 

 ) الطنطورية (

 

المروى له األساسي والذي يفترض أْن يتوجه سرد األحداث له في هذه الرواية هو حسن . حسن       

ية الفلسطينية ، يحاول من خالل تسجيل الشهادات إدانة األبن األوسط لرقية ، باحث مهتم بالقض

المحتل بشكل موثق ، والتسجيل أمر مهم بالنسبة للقضية أدركه حسن ، إذ االبتعاد عن األرض قد 

يؤدي تناسيا  لها ولقضيتهم بحق العودة ، وباألخص مع الجيل الذي ابتعد كليا  عن أرض فلسطين 

 ولبنان جيل أحفاد رقية . 

سن يطلب من والدته رقية أْن تكتب الحكاية ، حكاية ما شهدته من أحداث في البلد بداية حيث ح     

أخرجهم الصهاينة ، وما استمعت من أحداث . تقول  رقية : " حسن هو الذي اقترح كتابة حكايتي ... 

 "
33
 ، 



 

 

- 6 - 
 

وتقول : " بعد سنوات عاد حسن لإللحاح علي ، ثم فاجئني ذات مساء بدفتر كبير كتب على غالفه       

 عبارة " الطنطورية " وقال : 

شيء ، أكتب عن بلدنا ، عن البحر ، عن األعراس ، أعيدي بعض ما حكيته لنا ونحن  أكتبي أيَّ  -

صغار ، أما الكوارث فاكتبي منها ما تطيقين ، واإلشارة حتى اإلشارة قد تفي بالغرض . " 
34
  ، 

وتقول : " ذات صباح أمسكت بالقلم فإذا بي أكتب عن الشاب الذي طرحه البحر علي ..."      
35
  ،

طابق مطلع الرواية فعال  وهذا ي
36
 ، 

وتقول : " أواصل الكتابة ألّن حسن يسألني أين وصلتي ... "    
37
 ، 

مثل تنبيها  للقارئ خاصة  ، على أّن حسن هو المروى له ، حسن يما تقوله رقية فيما سبق  ،    

، لعب دورا   مروى له مميز عن درجة الصفر ، أقنع الراوية بالكتابة على الرغم من صعوبتها عليها

مهما  في صناعة هذه الرواية ، وتحديد عنوانها ، وحتى المواضيع التي تناولتها ، وهو من كانت تتابع 

 الكتابة ألجله ، فهو من له تكتب وتروي . 

في هذه الرواية ، كان هناك تمييٌز واٍع من الكاتبة بين المروى له ودوره في صناعة هذه الرواية      

ديا  أساسيا  ، وبين القارئ الذي ال تغفل أْن توجه له بعض التنبيهات ، التي تفصل بينه كونه مكونا  سر

 وبين المروى له من جانب ، وتستعيد استحضاره بين الوقت واآلخر من جانب آخر . 

فتبيّن الراوية بشرح تفصيلي السبب الذي دفع حسن لالهتمام بما تكتب ، وإصراره عليه ،  وهذا     

 جه للقارئ ال للمروى له ، فحسن ال يحتاج لهذا التوضيح فهو به عليم بالتأكيد  ، الشرح مو

 

 1948تقول : "  كان حسن يجمع شهادات أهالي قرى الساحل الفلسطيني ، عن التهجير في عام     

 "
38
  ، 

عيا   وليس هذا التنبيه الوحيد الذي تقدمه الكاتبة ، ويعمل على فصل القارئ عن المروى له ، و   

الذي كان باحتياجات القارئ للتفصيل والتبيين ، من ذلك ما تضيفه من توضيح للقارئ عن أنيس ، 

 ،عن النّور، ورأي أمها بالنّور ، وضرب أمها لها ، يستمع لحكايتها مع أمها

؟  فتقول : " ماذا كان تعليق أنيس ، حفيدي المقيم في كندا ، الذي كان يتابع ما أحكيه ألبنة عمه    

 "...
39
 ، 

فـ " حفيدي المقيم في كندا "  التي جاءت بين فارزتين  ، تعليق موجه للقارئ، ألنَّ المروى له       

 حسن يعلم أنَّ أنيس حفيدها المقيم في كندا  ، ألنَّه ابن حسن . 

عندما يكون دور المروى له ضعيفا  نبحث عن وجوده من خالل بعض اإلشارات التي تدل على     

ارئ الضمني ويلتبس معها المروى له في حال عدم تمثيله بوضوح ، في هذه الرواية ولوضوح الق

 المروى له ، لسنا بحاجة  إليجاد هذا االندماج  ،

مع وجود هذه اإلشارات ، النجمات في عدة مواقع        
40

، والصفحة البيضاء 
41

، النقاط الثالث التي 

لمغناة ، لتدل هذه النقاط على أمتداد نغمي يساعد على تفصل حرف عن آخر في المقاطع الشعبية ا

تخيّل النغم  
42
،  

 ألنَّ  فنحن في غنى  عنها في هذا الرواية بين القارئ الضمني والمروى له ، ا  آخر فصال   تمثّل  والتي

 لالستدالل روي ، فهو ال يحتاج لهذه العالماتبما ت ، على وعي من مستوى الراويةله حسن المروى 

 . ، وعلى نمط غناء العتابة وتنغيمها على قفزات الزمان 

 

 : نتائج البحث 

 

إنَّ المواقع واألصناف للمروى له التي افترضها جيرالد برنس ، تعكس العالقة بين الراوي      -1

والمروى له ، ومدى تبعية الثاني لألول وتذويبه فيه ، فإْن كان المروى له خفي الموقع غير 

محدد الشخصية ، تابعا  للراوي ، سلبيا  ال يستطيع تقرير شيء ، فسيقوي ذلك صوت الراوي 

أو الصوت الواحد ، ويضعف األصوات المشاركة ، أو حتى عدم إشراكها ، ما يتنافى وقيم ، 

 الحداثة  وتمثيلها األدبي .

ورواية راويها خارج زمن القص البد أن يكون ، رواية ثالثية غرناطة يرويها الراوي العليم  -2

في الرواية  أصوات وشخصيات  ؛ لكن كانت هناكالمروى له فيها خارج زمن القص أيضا  
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مقاومة  وأفعال من خالل ما تبناه من أفكاردور المروى له وتوازي المروى لهم ، مثّل سعد 

 .، ومثّل صوتا  آخرا  مضادا  لها  رتفع عن درجة الصفرا الصوت المركزي الموحد للسلطة

ملية في رواية فرج كان تمثّيل المروى له ضعيفا  جدا  ، إذ ال يشّكل  بأي حال جزءا  من ع  -3

إنشاء السرد ، كونه مكونا  أساسيا  فيه ، ومواقعه أضعف المواقع ، سواء أكان بضمير أو 

إشارة أو عدم تحديد وجوده أصال ، أو كونه شخصا  ميتا  . وكذلك لم تكن هناك إمكانية 

لتصنيفه ، ألنّه لم يسمح له السرد بأي قول أو فعل يرسم إيديولوجية معينة يصنّف على 

 وفقها. 

أن الراوية  التعليل بكون رواية فرج رواية سرد " سيرة ذاتية " بأسلوب المذكرات ، يبينو

له ، فهي تنقل ما عاشته على الورق مثال   ، وال تريد إعادة  ليست مضطرة لخلق مروي  

 تخييل الواقع وصناعته مع المروى له  بقدر نقله .

قنع الراوية بالكتابة على الرغم من في الطنطورية حسن مروى له مميز عن درجة الصفر ، أ -4

صعوبتها عليها ، لعب دورا  مهما  في صناعة هذه الرواية ، وتحديد عنوانها ، وحتى 

 المواضيع التي تناولتها ، وهو من كانت تتابع الكتابة ألجله ، فهو من له تكتب وتروي . 

ساهم بشكل أساسي في إذ  ،المروى له في رواية الطنطورية هو الشكل الحداثي للمروى له  -5

كينونته واستمراره ، فلم يكن دور حسن في الرواية متلٍق فحسب لما ترويه تكوين السرد و

 الراوية بل كان دافعا  أساسيا  لكي تروي ولتستمر في رواية ما تروي .

ظيفه في ثالثية غرناطة كان توظيف المروى له في رواية الطنطورية هو األكثر حداثة من تو -6

 .وفي فرج 
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35
  207المصدر السابق :  - 
36
 7ينظر: المصدر السابق :  - 
37
  402المصدر السابق :  - 
38
  85الطنطورية ، رضوى عاشور:  - 
39
  19المصدر السابق :  - 
40
    93،   412ينظر : المصدر السابق :  - 
41
  189ينظر : المصدر السابق :  - 
42
  318،  314،  313ينظر المصدر السابق  :  - 
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  : القول الشعري في القراءة السردية، موقع الراوي والمروي له ، في المنحى السردي للقصيدة
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