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 Abstract 

     The addressee is very important in the narration because he is like a motivator 

who leads to continuity at the level of the text. The narrator narrates events to us in 

various images and aspects and the addressee receives these events and attempts 

their explanations. Then the narration model with its three aspects is complete 

(sender, message, receiver) for there must be an addressee whether real (explicit) or 

imaginary (implicit) because this enables the narrator to continue narrating events at 

various levels.    

 ملخص
ـــــى االســـــتمرارية         ـــــذي يفضـــــي ال ـــــة المحفـــــز ال ـــــدرس الســـــردي ؛ فهـــــو فهـــــو بمثاب ـــــرة فـــــي ال ـــــة كبي ـــــه أهمي إنَّ للمـــــروي ل

علــــى مســــتوى القــــص. فــــالراوي  يــــروي لنــــا األحــــداث بصــــور وأشــــكال مختلفــــة والمــــروي لــــه يتلقــــى هــــذه األحــــداث ويحــــاول 
ة)المرِســــــل، المرَســــــل، المرَســــــل إليــــــه(، إذ البــــــد مــــــن وجــــــود تفســــــيرها  وعندئــــــذ تكتمــــــل المنظومــــــة الســــــردية بأركانهــــــا الثالث

مــــــروي لــــــه حقيقــــــي )ظــــــاهري( أو متخيــــــل )خفــــــي(، فهــــــذا األمــــــر يســــــاعد الــــــراوي فــــــي مواصــــــلة األحــــــداث وكتابتهــــــا وفــــــق 
 مستويات مختلفة.

موجــــــود فــــــي قصــــــص جاســــــم عاصــــــي ورواياتــــــه لكــــــن هنــــــاك  –ســــــواء أكــــــان ظاهريــــــًا أم خفيــــــًا  –إنَّ المــــــروي لــــــه        
اوت فــــي نســــب ظهــــوره، فــــالخفي أو المتخيــــل هــــو المســــيطر علــــى قصــــص عاصــــي ورواياتــــه، وبصــــورة شــــبه مطلقــــة . تفــــ

فــــي حــــين يظهــــر الظــــاهري أو الحقيقــــي فــــي بعــــض قصصــــه ورواياتــــه التــــي صــــدرت حــــديثا. وعلــــى هــــذا األســــاس يظهــــر 
ــــى لــــدينا فــــي القصــــة نوعــــان وهمــــا الظــــاهري والخفــــي، فــــي مقابــــل ثالثــــة أنــــواع فــــي الروايــــات وهــــ ي الظــــاهري والخفــــي  إل

 جانب نوع آخر قليل الظهور وهو المروي له المختلط حيث يتم الجمع فيها بين المروي له الحقيقي والخفي.
 . (Narratee)المروي له 

 العكــــــس والشــــــمسإنَّ كــــــل شــــــيء فــــــي الكــــــون ال يخلــــــق كــــــاماًل بــــــل أنَّ هنــــــاك مــــــا يكملــــــه فالرجــــــل تكملــــــه المــــــرأة أو  
ــــ ــــي اللي ــــاك راٍو  ،ل وغيرهــــايكملهــــا القمــــر ف ــــي العــــالم الســــردي فكمــــا أنَّ هن ــــذكر يكمــــل اآلخــــر وكــــذلك ف فكــــل شــــيء ممــــا ي

ـــــروي األحـــــداث ـــــارئ ،ي ـــــف عـــــن الق ـــــه يســـــتقبل األحـــــداث وهـــــو يختل ـــــاك مـــــروي ل ـــــيس  ،هن ـــــنص( فل ـــــا داخـــــل ال )نحـــــن مازلن
لكـــــي  ،ســـــيرههنـــــاك فائـــــدة مـــــن وجـــــود راٍو يـــــروي فحســـــب بـــــل البـــــد مـــــن متلـــــٍق يتلقـــــى الخطـــــاب ويفهمـــــه ويســـــاعد علـــــى تف

 تكتمل العملية اإلبداعية في هذا المجال .
لقــــد عكفــــت الدراســــات النقديــــة الحديثــــة التــــي تنضــــوي تحــــت بــــاب الســــرديات أو علــــم الســــرد علــــى دراســــة مســــتويات البنيــــة 

ــــــف الحقيقــــــي والضــــــمني وبــــــين القــــــارئ الحقيقــــــي والضــــــمني ،الســــــردية وفحصــــــها وتحليلهــــــا جميعهــــــا  ،فميــــــزت بــــــين المؤل
إال أنَّ هـــــذه الدراســـــات  ،لحكـــــائي والمبنـــــي الحكــــائي  كمـــــا اهتمـــــت بـــــالراوي ودرســـــته والزمــــان والمكـــــان كـــــذلكوبــــين المـــــتن ا

علــــى  -ويبــــدو أن )جيرالــــد بــــرنس(  ،لــــم تهــــتم بــــالمروي لــــه أو المســــرود لــــه إال فــــي وقــــت متــــأخر ،علــــى غزارتهــــا وتنوعهــــا
فــــي عــــدد مــــن دراســــاته التــــي نشــــرها بــــين  أول مــــن أشــــاع هــــذا المصــــطلح ونظَّــــر إليــــه -مــــا يــــذهب إليــــه ســــيمور جــــاتمن 

 (1)(مقدمة لدراسة المروي له في  السرد.)ومنها دراسته الموسومة  ،(1973 – 1971)
 

                                                           
 .62نيات السرد بين الرواية والسيرة الذاتية )دراسة موازنة(: . وينظر تق 129( ينظر الصوت اآلخر: 1)
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 وُيعرَّف المروي له بأنه :
وهــــــو لـــــيس مجــــــرد فـــــرد تقــــــص عليـــــه القصــــــة إذ ينبغـــــي أن يتضــــــمن  ،الســـــامع أو القـــــارئ الــــــذي توجـــــه إليــــــه القصـــــة -1

موجهــــة فعــــاًل إلــــى جمهــــور أو قــــارئ معــــين  ممــــا يعنــــي تضــــمين الــــنص مــــا يوصــــي  الــــنص مــــا يشــــير إلــــى أنَّ القصــــة
وكــــــذلك بــــــين هــــــذين  ،)بــــــرنس( يفــــــرق بــــــين مــــــن تحكــــــى لــــــه الحكايــــــة وبــــــين القــــــارئو حســــــبما يقــــــول )بــــــرنس( ،بــــــذلك

وأشــــار إلــــى أنَّ المحكــــي لــــه قــــد يكــــون شخصــــية داخــــل العمــــل ومشــــاركة فــــي األحــــداث  وهــــو  ،والقــــارئ الموصــــى بــــه
 (1)(.intra – Fictional narrteeيسميها )

ــــه فــــي الــــنص -2  ــــل مــــروي لــــه واحــــد  ،هــــو الشــــخص الــــذي يــــروى ل ــــتم تقديمــــه علــــى نحــــو صــــريح )ويوجــــد علــــى األق ي
( الـــــذي يوجـــــد فيـــــه الـــــراوي الـــــذي diegetic levelيتموقـــــع علـــــى المســـــتوى الحكـــــائي نفســـــه ) ،، لكـــــل ســـــرد(نســـــبياً 

يــــتم مخاطبــــة كــــلل مــــنهم بوســــاطة الــــراوي نفســــه أو بوســــاطة  ويمكــــن أن يوجــــد بــــالطبع أكثــــر مــــن مــــروي لــــه  ،يخاطبــــه
يمكـــــن أن يقـــــدم كشخصـــــية تلعـــــب دورًا تتفـــــاوت أهميتـــــه فـــــي المواقـــــف  ،إن  المـــــروي لـــــه شـــــأنه شـــــأن الـــــراوي ،راٍو آخـــــر

 (2)واألحداث المروية.
هميـــــة المـــــروي لـــــه وتكمـــــن أ ،أي مـــــن يتوجـــــه الـــــراوي صـــــراحًة أو ضـــــمنًا بالقصـــــة إليـــــه ،انـــــه المقابـــــل الخيـــــالي للـــــراوي -3

 (3)في انه يساعد على تحليل بنية النص بما أنَّ النص موجه إليه كسلسلة من اإلشارات الدالة.
 (4)الراوي والمروي له صوتان سرديان يقدمان لنا من خالل الخطاب السردي . -4
 (5)هو عنصر من العناصر الداخلية في القصة شأنه شأن الراوي . -5
 (6)سواء كان اسمًا متيمنًا ضمن البنية السردية أم كائنًا مجهواًل .  ،رسله الراويهو الذي يتلقى ما ي -6

فـــــي تأســـــيس  والقـــــارئ واإلســـــهامإنَّ المـــــروي لـــــه يـــــؤدي وظـــــائف داخـــــل البنيـــــة الســـــردية منهـــــا: التوســـــط بـــــين الـــــراوي  
وقــــــد يصــــــبح  ،الســــــرد الموضــــــوعات وتطــــــويروتوكيــــــد بعــــــض  الــــــراوي،والمســــــاعدة فــــــي تحديــــــد ســــــمات  الســــــردي،اإلطــــــار 

 (7)للناطق الرسمي باسم القيم األخالقية للعمل.
 وهي:وكما أنَّ للراوي أنواعًا فان للمروي له أنواعًا أيضا 

ــــــي  -1 ــــــنص الســــــردي بصــــــفتها مشــــــاركة ف ــــــه الظــــــاهري أو الممســــــرح: هــــــو شخصــــــية موجــــــودة داخــــــل ال المــــــروي ل
وتمتلــــــك مالمــــــح  منهــــــا،ثــــــر األحــــــداث ولــــــديها معرفــــــة كمعرفــــــة بــــــاقي الشخصــــــيات فــــــي القصــــــة إن لــــــم تكــــــن أك

  (8)وصفات يعرفها بها المتلقي.
ال يمتلــــك أيــــة مالمــــح أو صــــفات  العمــــل،المــــروي لــــه الخفــــي غيــــر الممســــرح: هــــو المــــروي الــــذي ال يظهــــر فــــي  -2

الســـــارد  الســــارد يخاطبــــهشخصــــية خياليــــة فــــي ذهــــن  فــــي العمــــل؛ ألنَّـــــهفهــــو ال يشــــارك  بــــه،تحــــدده أو خاصــــة 
  (9)بين الحين واآلخر.

 (وي لـــــه شـــــبه الممســـــرح : وهـــــو الـــــذي يوجـــــه لـــــه الخطـــــاب بصـــــيغة ضـــــمير المخاطـــــب كــــــ)أو يـــــا أصـــــدقاءالمـــــر  -3
  (10)وما إلى ذلك.

 كما أنَّ هناك تقسيمات للمروي له حسب ردة فعله إزاء األحداث وهي :

                                                           
 . 59. وينظر المصطلحات األدبية الحديثة:  121، 120( ينظر قاموس السريات: 1)
 . 120(  ينظر قاموس السرديات:2)
  . 192، 191ينظر دليل الناقد األدبي:  ( 3)
 ، وما بعدها .87. وينظر قال الراوي:   80ديث: ينظر المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الح ( 4)
 . 167( ينظر نظرية الرواية )دراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة فن القصة(: 5)
 . 12ينظر السردية العربية:   ( 6)
 . 9ينظر التلقي والسياقات الثقافية:  ( 7)
 ،  وما بعدها .96ينظر السرد النسائي )النشأة والتحول(:  ( 8)
 . 176ينظر البنية السردية في شعر الصعاليك:  ( 9)
 . 212(: 1996، 1985ينظر السردية في النقد الروائي العراقي من ) ( 10)
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 المروي له الظاهري االيجابي أو السلبي . .1
 المروي له الخفي االيجابي أو السلبي . .2

ــــالــــه الــــذي يشــــارك فــــي الســــرد بــــرأي أو مناقشــــة أو ملحوظــــة أو ردة فعــــل  فااليجــــابي هــــو المــــروي الســــلبي  معينــــة أمَّ
أو  ذلــــك،فهــــو علــــى العكــــس مــــن ذلــــك فهــــو ال يشــــارك فــــي أي شــــيء فهــــو يتلقــــى الســــرد دون مشــــاركة بتعليــــق أو غيــــر 

    (1)يكون حضوره غير واضح .
خفــــــي د راٍو خفــــــي يكــــــون هنــــــاك مــــــرٍو لــــــه إنَّ أي المــــــروي لــــــه يتخــــــذ فــــــي الغالــــــب خصــــــائص الــــــراوي فعنــــــدما يوجــــــ

علــــى ســــبيل إقامــــة عالقــــة بــــين الــــراوي والمــــروي لــــه  ظــــاهري هــــذايكــــون هنــــاك راٍو ظــــاهري يكــــون هنــــاك مــــرٍو لــــه  وعنــــدما
منــــــه فــــــي كثيــــــر مــــــن القصــــــص  لكــــــن هــــــذا الكــــــالم ولــــــيس شــــــرطًا عامــــــاً فهنــــــاك العكــــــس (2)جــــــاتمن( )ســــــيموركمــــــا يــــــرى 
 وجد تتطابق كبير مع هذا الكالم . ، وحتى في أعمال عاصي ال يوالروايات

ـــــى قصـــــص جاســـــم عاصـــــي  ـــــه عل ـــــه،وبتطبيـــــق مـــــا ســـــبق مـــــن أشـــــكال المـــــروي ل ـــــه كـــــان  وروايات نجـــــد أنَّ المـــــروي ل
ومــــــروي لــــــه خفــــــي غيــــــر ممســــــرح ومــــــروي لــــــه مخــــــتلط يظهــــــر فــــــي  ممســــــرح،علــــــى ثالثــــــة أشــــــكال: مــــــروي لــــــه ظــــــاهري 

 المشاركة في األحداث .ويكون ايجابيًا أو سلبيًا حسب  ،قليل فقط وبشكلالروايات 
 .  له في قصصه أوال : المروي

ومـــــروي لـــــه خفـــــي  ممســــرح(مــــروي لـــــه ظـــــاهري ) قســـــمين:ينقســــم المـــــروي لـــــه فــــي قصـــــص )جاســـــم عاصــــي( علـــــى 
 وقد يكون سلبًا أو إيجابًا وكما يأتي : ،)غير ممسرح(

 المروي له الظاهري / الممسرح: –أ 
ــــه يكــــون شخصــــية محــــددة يوجــــه لهــــا ا ــــنصهــــذا المــــروي ل ــــان معــــروف يســــاهم  ،لخطــــاب داخــــل ال وهــــو ظــــاهر للعي

ــــراوي ــــده ال ــــر ممــــا يري ــــة الحــــديث أو مــــع  ،فــــي فهــــم وتفســــير الكثي ــــي بداي ــــراوي ف ــــا ال ــــراوي أي يكشــــفه لن وُيحــــدد مــــن قبــــل ال
ــــــوالي األحــــــداث ــــــرة (جاســــــم عاصــــــي)وفــــــي قصــــــص  ،ت ــــــه الممســــــرح بنســــــبة كبي ــــــي مجموعــــــة  ،ال ظهــــــور للمــــــروي ل إال ف
ـــــالي حكا)واحـــــدة وهـــــي  ـــــاتللي ـــــة الحـــــديث فـــــي هـــــذه  (ي ـــــى أو مـــــن بداي ـــــة األول ـــــه مـــــن الوهل ـــــراوي مروي ـــــث حـــــدد فيهـــــا ال حي
ـــــه  ،القصصـــــية المجموعـــــة ـــــى وجـــــود مـــــروي ل ـــــة عل ـــــد أو تقـــــديم أو عالمـــــات دال ـــــيس فيهـــــا تحدي ـــــاقي المجموعـــــات فل أمـــــا ب

ـــــراوي فـــــي مجاميعـــــه القصصـــــية كلهـــــا. أمـــــا مجموعـــــة  ـــــل يبقـــــى متخـــــياًل مـــــن قبـــــل ال ـــــات)ظـــــاهري ب ـــــالي   حكاي ـــــا  (للي فإنن
ـــاك مرويـــًا لـــه داخـــل الـــنصنلمـــس المـــروي لـــه بشـــكل واضـــح حيـــث يبـــين  إتكـــا بمرفقـــه علـــى  ((:يقـــول ،لنـــا الحـــديث أنَّ هن

وســــادة وثيــــرة بينمــــا اتســــعت عيناهــــا باتجاهــــه وحــــين نمــــت شـــــفتاه عــــن بــــدء الكــــالم   خففــــت مــــن نظرهــــا بارتخــــاء إنثـــــوي 
 من حافظته آللئ  حيث انبرى قائاًل :تنثال  ،مثير مصغية له ... وبينما بدأ هو سيد الكالم

وتحكـــــم فيـــــك ســـــلطان الفـــــراق فـــــال اعتـــــراض عنـــــدي علـــــى ذلـــــك بقـــــدر مـــــا  ،ربمـــــا عزمـــــت علـــــى الرحيـــــل ســـــيدتي -
 لكيما تطمئن النفس نفسك أنت... ،فليكن ،أمنحك فرصة العمر . فذا كان الفراق دواء لداء متحكم

ــــــه ،هــــــي دورة الحياة...ســــــيدتي - ــــــدورة لكــــــن مــــــ ،ولكــــــل شــــــيء وفعــــــل حكمت ا يهمنــــــي هــــــو اســــــتكمال دورة الفعــــــل ب
 الكالم...

 عندها انبرت مقاطعة:
 ما هو الكالم الذي تريد قوله ...؟ -
 فيه من العبر ما ينير. ،وهو كالم مثير ،قال: قليل من كثير -
 وهل من فائدة ترجى من حسن الكالم ...؟ -
 السترسال.وان أعرضت فليكف اللسان عن ا ،فان سمحت به فإليك ،للكالم فعل السحر -

                                                           
 ( ينظر المصدر السابق1)
 .   109، 108( ينظر عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب: 2)
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 ،المــــــرأة أحســــــنت اإلصــــــغاء ،واسترســــــل فــــــي الكـــــالم وخـــــذ معــــــي إصــــــغاء هادئـــــًا... ،ال اعتـــــراض عنــــــدي عليــــــه -
 (1)((عل فعله يوصل للوئام...

ــــام):)قــــال ــــا أحســــن األن ــــاوي جــــواد وهــــا إنــــي أنقلهــــا كمــــا رواهــــا فاتحــــة للوئــــام ي ــــاد بــــن حي ــــي إي ــــك حكايــــة رواهــــا ل  ،تل
 (2)سيدتي ...((

 (الســـــيد)التـــــي يحـــــاول   وهـــــو )الســـــيدة(ك مرويـــــًا لـــــه علـــــى مســـــتوى الحـــــدث مقطـــــع يـــــدرك أنَّ هنـــــاإنَّ القـــــارئ لهـــــذا ال
ــــك ُأســــتعملت كلمــــة )مصــــغية التــــي تعطــــي داللــــة واضــــحة  (إقناعهــــا بالبقــــاء معــــه عــــن طريــــق الكــــالم. باإلضــــافة إلــــى ذل

ون هنــــاك مــــروي لـــــه وعلــــى هــــذا األســـــاس يكــــ (الســــيدة)ويصــــغي إليـــــه  (الســــيد)علــــى أنَّ هنــــاك مــــن يســــمع كـــــالم الــــراوي 
ـــــين الحـــــين واآلخـــــر فـــــي مجموعـــــة  ـــــي األحـــــداث ب ـــــات)ظـــــاهري ممســـــرح ومشـــــارك ف ـــــالي    حكاي ـــــي  (للي ـــــي تتواصـــــل ف الت

 قصصها كلها على نمط واحد من البداية إلى النهاية وكأنها جلسة واحدة رويت فيها قصصها كلها مرة واحدة.
ــــــ ــــــوي عل ــــــه الظــــــاهري االيجــــــابي حضــــــور ق ى مســــــتوى األحــــــداث ماعــــــدا فــــــي مجموعــــــة وهكــــــذا ال يكــــــون للمــــــروي ل

ــــالي حكايــــات) ــــة  ،(للي ــــًا عــــن ســــيطرته المطلق ــــه الخفــــي الســــلبي فــــي المجــــاميع القصصــــية كلهــــا معلن حيــــث ســــاد المــــروي ل
 في قصص جاسم عاصي .    

 المروي له الخفي / غير الممسرح: -ب
ــــراوي فــــي ذهنــــه  ــــى فهــــو صــــورة خياليــــة يرســــمها الــــرا ،وهــــو شخصــــية أو كــــائن يتخيلــــه ال وي لكــــي تحفــــزه نوعــــا مــــا عل

فهـــــذا الشـــــكل يظهـــــر فـــــي  ،وهـــــذا الشـــــكل يظهـــــر فـــــي القصـــــص التـــــي نحـــــن بصـــــددها وبنســـــبة عاليـــــة جـــــداً  ،إكمـــــال الســـــرد
ــــــيم ــــــل   ،الســــــرد الموضــــــوعي براويــــــه العل ــــــروي لنــــــا األحــــــداث دون وجــــــود احــــــد بــــــل هــــــو يتخي حيــــــث إنَّ الــــــراوي خــــــارجي ي

ثـــــم يكـــــون الكهـــــل أمـــــام البـــــاب المـــــوارب أو ربمـــــا  ،بـــــل خطـــــوات ،حركـــــة بطيئـــــة)حقيقـــــي لـــــه يقـــــول: )فـــــال وجـــــود  ،وجـــــوده
ــــذي  ،ثــــم خطــــوات بطيئــــة لكنهــــا ستوصــــل الرجــــل ،خطــــوات أولــــى تعقبهــــا خطــــوة فتصــــبح خطــــوتين حيــــث بــــاب الصــــفيح ال

ــــين تقــــوس  ــــل فــــي حــــين تقــــود هــــذه الفوضــــى ب ــــر متســــاوية، وهــــي أشــــبه بخربشــــة طف ــــون طالئــــه، مشــــكاًل بقعــــًا غي بهــــت ل
 (3)االنحسار عن مستطيل الحائط الذي تأكل الجدار الطيني وتهدمه...((الصفيح وشحوب اللون و 

تأكـــــد لهـــــا مــــا تـــــداخل مـــــع حاســـــة الشـــــم عنـــــدها مــــن رائحـــــة، كمـــــا لـــــو إنهـــــا تـــــدخل  ،حـــــين دخلـــــت القفـــــص)ويقــــول: )
أدركـــــت إنهـــــا تـــــدخل  ،قالـــــت فـــــي نفســـــها بعـــــد إن أدركـــــت إنهـــــا تـــــدخل البـــــرج فـــــي ســـــطح البيـــــت ،البـــــرج فـــــي ســـــطح البيـــــت

الـــــذي يرقـــــد بســـــالم تحـــــت هـــــذه الدكـــــة المحاطـــــة بـــــالمرمر الالمـــــع... آه  –ارزيـــــج  –ي يحتـــــوي علـــــى ضـــــريح القفـــــص الـــــذ
ــــــر  ــــــة أي اث ــــــابر وراحــــــت تمــــــرر مكنســــــة الخــــــوص، مزيل ــــــى المق ــــــه حت ــــــذي ال تســــــلم من ــــــث العصــــــافير ال ... مــــــا اشــــــد عب

 (4)لألوساف...((
زحــــف نبــــت فــــي داخلــــه وتــــراكم ومــــا بقــــي عنــــد ســــامح غيــــر وهــــج روحــــه مــــن بعــــد أن قــــاوم مــــا يــــنم عــــن )ويقــــول: )

ــــه هــــو يواجــــه  ــــه ان ــــيس هــــذا الشــــبل إال مــــن ذاك األســــد واضــــعًا نصــــب عين ــــرا أنَّ ل ــــي هــــذا الرجــــع أو ذاك، معتب ليصــــبح ف
 الجميع، وهو مرآتهم التي ال تعكس سوى صفاء سريرتهم

 (5).((ونقاءها، لذا توجب عليه قبل اإلبحار ... إن يقنعهم بأمر إبحاره لوحده مع جثمان األب .. 
والســــــرد موضــــــوعي يوجــــــه فيــــــه الخطــــــاب إلــــــى  الغائــــــب،ي هــــــذه المقــــــاطع هــــــو ضــــــمير إنَّ الضــــــمير المســــــتعمل فــــــ

ولـــــيس هنــــــاك حـــــوار بــــــين الشخصـــــيات حتــــــى  ،فلــــــيس هنـــــاك مالمــــــح للمـــــروي لــــــه ،شخصـــــية متخيلــــــة فـــــي ذهــــــن الـــــراوي
دون مـــــروي لـــــه ممســـــرح بـــــل أنَّ الســـــرد كـــــان يـــــدور علـــــى لســـــان الـــــراوي فقـــــط  ،نالحـــــظ اتجـــــاه الخطـــــاب والـــــى مـــــن يوجـــــه

                                                           
 .6، 5لليالي حكايات: )حوار ما قبل القرار(، ( 1)
 .9السابق: المصدر  ( 2)
 .24رغبات: )خطوات(،  ( 3)
 . 81الحفيد: )الطيور(،  ( 4)
 . 42ملكوت البراري: )مرايا السطوح(،  ( 5)
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وهـــــو  فحســـــب،فـــــالمروي لـــــه خفـــــي ســـــلبي فـــــي المقـــــاطع الســـــابقة. وهـــــذا المـــــروي لـــــه حاضـــــر فـــــي ذهـــــن الـــــراوي  ،ظـــــاهري
 ن ظهور علني له على مستوى النص. من دو  يتصوره،الذي 

ـــــى عـــــدة صـــــور تكشـــــفه لنـــــا وهـــــي الخطـــــاب بضـــــمير يـــــدل عليـــــه وظهـــــور  إنَّ المـــــروي لـــــه غيـــــر الممســـــرح يـــــأتي عل
 (1) واللجوء إلى التفسير والتأويل والوسائل االشارية والرسائل. ،له في الخطاب السرديصوت المروي 

وهـــــذه الصـــــور كلهـــــا ال تظهـــــر عنـــــد جاســـــم عاصـــــي بصـــــورة واضـــــحة أو تظهـــــر لمـــــرة واحـــــدة أو مـــــرتين فـــــال تشـــــكل 
-لنجمــــــات )والوســــــائل االشــــــارية فــــــي الســــــرد كثيــــــرة ومنهــــــا ا ،ظــــــاهرة تســــــتحق الوقــــــوف عنــــــدها إال الوســــــائل االشــــــارية

-( والخطـــــــوط ،)- - - -) )....( وهــــــــذه كلهــــــــا موجــــــــودة فــــــــي قصــــــــص عاصــــــــي لكــــــــن للشــــــــكل فقــــــــط ،والنقــــــــاط، 
لكــــن بعــــد التــــدقيق تبــــين أنهــــا جــــاءت للترتيــــب  ،فللوهلــــة األولــــى تصــــورت أن هــــذه المســــالة ســــمة بــــارزة فــــي قصصــــنا هــــذه

 الشكلي للصفحة فقط  وال تحمل معنى يتصل بالمروي له.
ـــــي هـــــذه القصـــــص فهـــــو ُيســـــهم فـــــي إكمـــــال البنيـــــة وهكـــــذا يكـــــون ال مـــــروي لـــــه مـــــن المكونـــــات األساســـــية والمهمـــــة ف

الســـــردية، ويطـــــور الحبكـــــة، كمـــــا انـــــه يوصـــــل العبـــــر والحقـــــائق إلـــــى المتلقـــــي بصـــــورة واضـــــحة ويســـــهم فـــــي تفســـــير الكثيـــــر 
ــــراوي بعــــد ــــًا لل ــــذي أصــــبح موازي ــــه ال ــــارئ إال بتــــدخل المــــروي ل ــــد ال يفهمــــا الق ــــر موجــــود  مــــن األحــــداث التــــي ق أن كــــان غي

علــــى الخارطــــة الســــردية قبــــل عقــــود قليلــــة فــــاليوم ال توجــــد دراســــة عــــن الســــرد ومكوناتــــه إال وهــــي تقــــف وقفــــة طويلــــة عنــــد 
 المروي له وأنواعه لما يكشفه لنا من أمور فضال عن التلقي الذي يعد الوظيفة البديهية للمروي له. 

 ثانيا : المروي له في رواياته. 
ــــة أقســــام  ينقســــم         ــــات )جاســــم عاصــــي( علــــى ثالث ــــي رواي ــــه ف ــــي قصصــــه -المــــروي ل همــــا: مــــروي  -كمــــا ســــبق ف

ـــه ظـــاهري ـــه خفـــي ،ل ـــة واحـــدة ويكـــون هـــذا المـــروي لـــه ايجابيـــًا  ،ومـــروي ل ـــين االثنـــين فـــي رواي ـــه مخـــتلط يجمـــع ب ومـــروي ل
 وفيما يأتي بيان لذلك:  ،أو سلبيًأ حسب ردة فعله اتجاه إحداث السرد

 اهري / الممسرح:المروي له الظ - أ
ـــــه ال  ـــــه ففـــــي روايات ـــــه الظـــــاهري فـــــي قصـــــص عاصـــــي قلـــــياًل جـــــدا فهـــــو شـــــبه معـــــدوم فـــــي روايات إذا كـــــان المـــــروي ل

ــــه الظــــاهري  ــــم بعــــد انتهــــاء  بوضــــوح،وجــــود للمــــروي ل ــــة مــــن األحــــداث يتكــــون راوي ومــــروي لــــه ث لكــــن أحيانــــا وفــــي مرحل
 الميــــاه(، )مســــتعمرةعــــام لكــــل الروايــــة. ففــــي روايــــة  هــــذا الحــــدث يرجــــع المــــروي لــــه إلــــى االختفــــاء فلــــيس هنــــاك مــــروي لــــه

زوجـــــة مـــــردان هـــــي المـــــروي لـــــه عنـــــدما يـــــروي لهـــــا بعـــــض األمـــــور التـــــي حصـــــلت لـــــه عنـــــد خروجـــــه إلـــــى  (زليخـــــا)تكـــــون 
هـــــات رأســــــك  ،هــــــا أن مـــــردان يحكـــــي لزليخـــــا عــــــن ماضـــــي الزمـــــان)):يقـــــول )كـــــوت حفـــــيظ(، فتكـــــون هــــــي مصـــــغية لـــــه 

ــــه ــــه ،ســــأنقب في ــــه كــــي يعن ،ادخل ــــى اكتشــــاف رؤايأفــــتش في ــــي تمــــنح عطاءهــــا  ،نــــي عل ــــت كــــاألرض الت ــــدًا وأن أصــــغي جي
 (2)...ال تبدل مكانك دائمًا فانك تخسر تاريخك ...(( تردد مراراً في القادمات من األيام. كانت أمي 

فهــــذا المقطــــع يبــــين أنَّ زليخــــا مــــروي لــــه ظــــاهري ومشــــارك فــــي األحــــداث فــــي قابــــل الروايــــة لكــــن لــــيس لكــــل الروايــــة 
 مراحل.هذا المحور أو هذه المرحلة فقط فهو يقسم الرواية على عدة بل في 

ـــة  وكـــذلك األمـــر ـــل  )مـــافـــي رواي ـــا مـــروي  (3)ومـــا(قي ـــة مـــا يظهـــر لن ـــه لكـــن فـــي مرحل ـــة مـــن مـــرٍو ل ـــو الرواي حيـــث تخل
 ،(4)(عــــــد الغيــــــابثــــــم يعــــــود إلــــــى االختفــــــاء فـــــي المرحلــــــة التاليــــــة  واألمــــــر نفســــــه فــــــي روايـــــة )انزيــــــاح الحجــــــاب مــــــا ب ،لـــــه

ـــي لعمليـــة بنائهـــا كمـــال فن ـــالمروي لـــه جـــاء لســـد ثغـــرة فـــي هـــذه الروايـــات وا  يـــتم اســـتبعاده ريثمـــا يـــتم الحـــدث وتنتفـــي منـــه  ،ف
 الحاجة. 
 

                                                           
 .58، وما بعدها . وينظر بنية النص السردي: 67ينظر تقنيات السرد بين الرواية والسيرة الذاتية:  ( 1)
 .55، 54مستعمرة المياه:  ( 2)
 عدها.، وما ب361( ما قيل وما: 3)
 ، وما بعدها.430انزياح الحجاب ما بعد الغياب:  ( 4)
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 المروي له الخفي / غير الممسرح : –ب     
بوضــــوح فــــي روايــــات عاصــــي حيــــث يتخيــــل الــــراوي ســــواء  -كمــــا فــــي القصــــص  -يظهــــر المــــروي لــــه الخفــــي      

ليســــهم فــــي النهايــــة  ،أمّ ذاتيــــًا مرويــــًا لــــه علــــى مســــتوى األحــــداث يــــروي لــــه أحــــداث هــــذه الروايــــة أو تلــــك أكــــان موضــــوعياً 
ــــل هــــذه الحــــاالت.  ــــي مث ــــى الجــــودة المطلوبــــة ف ــــص يرتقــــي إل ــــاء ن ــــي بن ــــول: )ف ... كــــان ســــعيد الناصــــري يســــير علــــى )يق

ـــــًا، مكشـــــوف الوجـــــه ل ـــــه جثمـــــان مـــــن يشـــــيعه اســـــمًا وخلق ـــــنعش الراقـــــد داخل ـــــا والموكـــــب مهـــــل أمـــــام ال لســـــماء، يســـــير الهوين
يتبعــــه كمـــــا لـــــو انـــــه ثابـــــت ينتظــــر كـــــي يتجمـــــع وتصـــــطف صـــــفوفه. بـــــل أراد للراقــــد تشـــــييعًا مهيبـــــا كهـــــذا، ال تصـــــدر عنـــــه 
ــــى  ــــى األرض، قــــال فــــي نفســــه يــــردد: هــــا هــــو ســــعيد الناصــــري راحــــاًل بهــــدوء وســــكينة إل حركــــة مــــا ســــوى وقــــع األقــــدام عل

فقــــد انتشــــر المخبــــرون وممــــن يعلمــــون  ،ومــــن ســــوف يحضــــر مــــنهم ،ضــــمائرهمســــاكنًا فــــي قلــــوب كــــل هــــؤالء و  ،جــــوار ربــــه
 (1).((رؤساء القوم بتشيع   اليوم ..

مـــــن إعـــــداد كـــــل مســـــتلزمات الســـــفر  كنـــــت علـــــى اســـــتعداد تـــــام  ،لقـــــد انتهيـــــت قبـــــل فتـــــرة ليســـــت بالقصـــــيرة)): ويقـــــول
باًل الحيـــــز الـــــذي ينتظرنـــــي. ألـــــم تكـــــن اخلفـــــه ورائـــــي بحيـــــث أدعـــــه ينــــأى تـــــدريجيًا مســـــتق ،ومقنــــع لمغـــــادرة االتســـــاع الخـــــادع

ــــاة ،كــــل األمــــاكن غريبــــة عنــــي ــــذ أن وعيــــت الحي وتوغلــــت آثارهــــا  ،وعرفــــت أســــرارها فقــــد تعــــددت صــــور الغربــــة ،وهكــــذا من
وابعــــث مــــا ســــمعته مــــن اآلخــــرين  ،فــــي ثنايــــا جســــدي، تشــــعبت منهــــا مخيلتــــي كالــــدم هــــا إنــــي أروي بعضــــما عشــــت ورأيــــت

 (2)...((باستثناء الرواة الثقاة
ــــي ســــرد األحــــداث أو يوجــــه لــــه الخطــــاب بصــــورة  ــــه يتــــدخل ف ــــي المقطعــــين الســــابقين أنَّ ال وجــــود لمــــرٍو ل نالحــــظ ف

الخطــــاب موجــــه مــــن الــــراوي إلــــى مــــروي لــــه خيــــالي فــــي ذهــــن الــــراوي ليســــت لــــه مالمــــح أو صــــفات محــــددة  مباشــــرة إنمــــا
انــــه مـــروي لـــه ســــلبي ال يشـــارك فــــي  بـــل يغفــــل هـــذا الجانـــب ليكــــون المـــروي لــــه خفيـــًا غيـــر ممســــرح كمـــا ،كمـــا هـــو معتــــاد

 األحداث في هذه المقاطع.
 المروي له المختلط : –ت 

إنَّ هـــــذا الشـــــكل يظهـــــر فـــــي روايـــــة )مســـــتعمرة الميـــــاه( فقـــــط، إذ إنَّ الـــــراوي الـــــذاتي يمســـــك زمـــــام الســـــرد فـــــي بعـــــض 
 (3)حوارية الهجر.( ،المداخلة ،الشروع التركة،المحاور وهي )

ــــــم هــــــذه الروايــــــة  علــــــى عــــــدة محــــــاور كانــــــت الســــــالفة بلســــــان الــــــراوي الــــــذاتي والباقيــــــة وهــــــي )نثــــــار الــــــذاكرة، فالقــــــاص قسَّ
كلهـــــا بلســـــان الـــــراوي الموضـــــوعي الخــــارجي الـــــذي يعلـــــم الكثيـــــر عـــــن  (4)وغيرهــــا( الوصـــــل،اســـــتئناف  المعرفـــــة،اســــتنهاض 

ه فــــي الســــرد الــــذاتي الشخصــــيات فينقــــل لنــــا مــــا يــــدور فــــي نفوســــها وعقولهــــا دون أنَّ يحــــدد مصــــدر معلوماتــــه. فــــالمروي لــــ
ـــــا فـــــي  ـــــا أن تكـــــون )الجـــــدة( أو احـــــد أفـــــراد العشـــــيرة، أمَّ يكـــــون ظاهريـــــًا ايجابيـــــًا لـــــه مالمـــــح وصـــــفات محـــــددة وواضـــــحة، أمَّ

وال نلمــــس لــــه حضــــورًا أو صــــفات كمــــا فــــي الــــذاتي، وبهــــذا  الســــرد،الســــرد الموضــــوعي يغيــــب المــــروي لــــه وال يشــــارك فــــي 
 الذكر. تجمع هذه الرواية بين النوعين السالفي

 المصادر والمراجع
، دار تمــــــوز للنشــــــر (البعيــــــدةضــــــمن فــــــي انتظــــــار الضــــــفاف )انزيــــــاح الحجــــــاب مــــــا بعــــــد الغيــــــاب : جاســــــم عاصــــــي  -

 .2011والطباعة، دمشق، 
 .2010، 1431 ،عمان ،لفته، دار الحامد للنشر والتوزيعالبنية السردية في شعر الصعاليك: ضياء غني  -
 .1983بيروت،  ي، المركز الثقافي العربي،بنية النص السردي: حميد لمحمدان -

                                                           
 . 415انزياح الحجاب ما بعد الغياب:  ( 1)
 .139المكعبات الحجرية:  ( 2)
 .52، 27، 15، 12ينظر مستعمرة المياه:  ( 3)
 ، ومابعدها.62، 66ينظر المصدر السابق:  ( 4)



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

183 

تقنيــــات الســــرد بــــين الروايــــة والســــيرة الذاتيــــة )دراســــة موازنــــة(، أحمــــد عــــزي صــــغير اطروحــــة دكتــــوراه،  كليــــة التربيــــة،  -
 . 2004، 1425جامعة بغداد 

 .2000 ،التلقي والسياقات الثقافية:عبد اهلل إبراهيم، دار الكتاب الجديد للمتحدة، بيروت -
 .1988، 1جاسم عاصي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط :الحفيد -
 .2007 ،2ط ،بيروت ،البازغي، المركز الثقافي العربي دليل الناقد األدبي: ميجان الرويلي، وسعد -
 .(مخطوطة)رغبات : جاسم عاصي،  -
، بــــــلألميـــــر جامعـــــة باا(: عـــــذراء نجـــــم عبــــــد 2003 -1950الســـــرد النســـــائي العراقـــــي )النشــــــأة والتحـــــول مـــــن عــــــام  -

 . 87، 2011، 1432رسالة ماجستير، 
رة، رســـــالة ماجســـــتير  كليـــــة التربيـــــة/ أحمـــــد رشـــــيد الـــــد :(1996 -1985الســـــردية فـــــي النقـــــد الروائـــــي العراقـــــي مـــــن ) -

 .1997للبنات، جامعة بغداد، 
 .1992بغداد،  ،الجوهر الحواري للخطاب األدبي(: فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية)الصوت اآلخر -
ـــــ - ـــــة التر عناصـــــر الف ـــــد طـــــه حامـــــد الشـــــبيب: قاســـــم كـــــاظم محمـــــد، رســـــالة ماجســـــتير  كلي ـــــي عن ـــــة، جامعـــــة ن الروائ بي

 . 2005، 1426القادسية، 
 .1997قال الراوي: سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -
 .2003 ،القاهرة ،قاموس السرديات: جيرالد برنس، تر: السيد إمام، ميريث للنشر والمعلومات -
 .2001جاسم عاصي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  كايات:لليالي ح -
ــــــل ومــــــا: جاســــــم عاصــــــي  - ــــــدة)مــــــا قي ، دار تمــــــوز للنشــــــر والطباعــــــة، دمشــــــق، (ضــــــمن فــــــي انتظــــــار الضــــــفاف البعي

2011. 
ـــــاه: جاســـــم عاصـــــي  - ـــــدة)مســـــتعمرة المي ـــــي انتظـــــار الضـــــفاف البعي ، دار تمـــــوز للنشـــــر والطباعـــــة، دمشـــــق، (ضـــــمن ف

2011. 
 .1996الحديثة: محمد عناني، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، المصطلحات األدبية  -
التربيــــة، جامعــــة المصــــطلح الســــردي فــــي النقــــد األدبــــي العربــــي الحــــديث: أحمــــد رحــــيم كــــريم، رســــالة ماجســــتير كليــــة  -

 .2003بابل، 
 .2001جاسم عاصي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  المكعبات الحجرية: لليالي حكايات: -
 .2007جاسم عاصي، اتحاد الكتاب واألدباء، العراق،  ملكوت البراري : -

 
 
 
 
 
 
 
 
 


