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أ

إهـــــــــداء
َ
ي
إلــــى والـــــــدي الكزميــــــ ن
إلــــــــى أساتذتنا األفاضـــــــــــل
إلــــــــــــــى إخىانــــــــــً األعـــــــــــزاء
إلــــــــى أرواح الشـهــــــــــــــــــداء
إلــى وطنـــــً احلبيــــــــب

أهــــــــــــدي هـــــــــــذا العمــــــــــــل

ب

شــكــــــر وتـقـديـــــــر
أحمد اهلل -عز وجل -الذي وفقني وىداني ليذا ،وما كنت ألىتدي لول أن ىداني اهلل ،حمداً طيباً

مباركاً فيو كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو.

ثـ أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ كالتقدير كاالحتراـ إلى الدكتكر الفاضؿ( :نظمي محمود بركة)؛ لً ىما

قدمو لي مف نصح عظيـ كجيد في إنجاز ىذه الرسالة ،كقىبً ىؿ بصدر رحب اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة.

كما أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ كاالحتراـ إلى أستاذم الكريميف المذيف منحاني الثقة في النفس كبذال

الجيكد في إتماـ ىذه الرسالة ،كلقىبكليما تنقيح ىذه الرسالة ،كىما :األستاذ الدكتكر (محمد إسماعيل
حسونة) ،كاألستاذ الدكتكر (عاطف أبو حمادة).
ثـ شكرم الجزيؿ لمدكتكر( :جميل كالب) الذم قدـ لي التكجييات كساعدني في إتماـ ىذه الرسالة.
في التفاؤؿ ،كمنحاني الحب كالحناف،
ثـ أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ كالتقدير كاالحتراـ إلى ىم ٍف زرعا َّ
كربياني حؽ تربية( ،أمي ،وأبي) أداـ اهلل عمييما الصحة كالعافية.
كأخص بالشكر الجزيؿ كالعرفاف الصادؽ( :،جامعة األقصى – غزة) ،التي يسرت لنا فرصة إتماـ
دراسة الماجستير ،كأخص ِّ
بالذكر (كمية اآلداب) ،ك(قسم المغة العربية) بييئتيو التدريسية كاإلدارية عمى
حد سكاء ،ك(عمادة الدراسات العميا) ،ك(المكتبة المركزية لمجامعة) التي فتحت لي أبكابيا مكتبتيا عمى

مصراعييا؛ النتقاء ما أحتاج مف كتب نادرة كانت بمثابة العمكد الفقرم لمراجع ىذه الرسالة.
ثـ بعد ذلؾ أقدـ شكرم إلى إخكاني كأخكاتي الذيف أناركا لي الطريؽ  ،كساعدكني كذلؾ في إنجاز

ىذه الرسالة ،كأخص بالذكر منيـ أخي يوسف ،عمى ما بذلو مف جيد في تنسيؽ كمعالجة ىذه الرسالة.

فإني أقدـ شكرم ِّ
وأخي ارً ِّ
لكؿ مف شارؾ أك ساىـ ،كلك بحرؼ كاحد في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ،جزاىـ

اهلل جميعان عنا خير الجزاء.

ج


الحمد هلل الذم عمٌـ بالقمـ ،عمٌـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،أحمده حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو كما ينبغي

لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو.

كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل ،أفصح العرب ،محمد بف عبد اهلل ،عميو أفضؿ الصالة كأتـ

التسميـ.

أمـــا بعــــد:
أف دكافع الكتابة عف "الزمن" في ركاية "زمن الخيول البيضاء" ،ىك الزمف المتعمؽ بالعنكاف الذم
يعمؿ عمى تطكر األحداث ،كما يتضمنو العنكاف مف أزمنة داخؿ الركاية ،كلقد عممت الركاية عمى
االنغماس في كحؿ الزمف منذ عاـ ُٕٖٓـ تقريبان إلى عاـ النكبة ُْٖٗـ ،كىذه المدة الزمنية كشفت

الحقائؽ كاألحداث التي مرت عمى الشعب الفمسطيني الذم عايش ثالثة أزمنة متعاقبة مف التاريخ ،كىي:

زمن األتراك ،وزمن اإلنجميز ،وزمن الصياينة ،إذن فالزمن ىنا لـ يتكقؼ عند ككنو تقنية سردية بؿ شغؿ

جي انز في عنكاف الركاية الذم يتمدد في النص.

كقد تميزت الركاية باالتساع كالشمكلية في تناكليا لتاريخ القضية الفمسطينية مف أحداث مرت عمييا
كاعدامات كتشريد كزكاج كحب كفراؽ كغيرىا مف األنكاع التي ضمت الفرح كالحزف ،كىي ركاية ممحمية

تزاكج بيف جماليات الفف ،كقساكة التاريخ ،كركمانسية الشاعر ،كالكاقع كالمتخيؿ ،كقد أتثبت الركاية عناصر
عدة ،كىي :الزماف ،كالمكاف ،كالشخصية ،كغيرىا مف العناصر التي تعمؿ عمى إمتاع المتمقي بتفسيرىا
عبر المادة الحكائية ،كالتعرؼ إلى زمف الخطاب ،كزمف القصة ،ككيؼ أدخؿ الكاتب ىذيف الزمنييف في

الركاية.

كقد عممت الركاية عمى إظيار شخصية السارد عبر األحداث المتعمقة بيا في الماضي كالحاضر،
كتفسير االسترجاعات كاالستباقات كالمشيد كالخالصة كالكقفة كالحذؼ كتكظيفيا في الزمف المتعمؽ بسرعة

الحكي كبطئو ،كالتعرؼ عمى الشخصيات الرئيسة عبر الزمف المختص بكضكحيا ،مثؿ شخصية الحاج
محمكد كخالد كاليباب كالحاج صبرم النجار كمنيرة كغيرىا مف الشخصيات التي تكممت عبر الحكي عف

الزمف الفمسطيني ،ككذلؾ ذكرت الركاية الحيكانات التي حازت عمى مساحة كاسعة مف الزمف متمثمة
ُ

بالخيكؿ ،مثؿ :الحمامة كاألدىـ كريح ،كالجماؿ كالغزالة كغيرىا مف الحيكانات التي أدخميا السارد في
الركاية كرمكز.
اء لمسرد
كما كتتشابؾ عناصر الركاية فيما بينيا لتشكؿ نسيج القصة ،كىذا التنكع كالتداخؿ يشكؿ إثر ن
الركائي ،كمف بيف ىذه العناصر :عنصر "الزمن" الذم يتشكؿ في كؿ مكقؼ كلحظة؛ ألنو بمثابة اإلطار
الحافظ كالشامؿ لمعناصر األخرل ،فال شيء يحدث دكنو ،كىك مف العناصر الرئيسة في بناء الركاية ،كما
يكشؼ مع كؿ نص ركائي عف بنية جديدة مختمفة النبض كاإليقاع.
كينظر إلى (الزمن) عمى أنو مظير نفسي ال
يينظر إلى (الرواية) عمى أنيا فف الزمف كالمكسيقى ،ي
مادم ،مجرد ال محسكس ،يتجسد بالكعي مف خالؿ ما يتسمط عميو بتأثيره الخفي غير الظاىر ،ال مف
ً
حر ،ينشأ عنو عالـ
خالؿ مظيره في حد ذاتو .ي
كينظر إلى (الزمن في الرواية) عمى أنو نسج ينشأ عنو س ه
كممح السرد ،كصنك الحيز ،كًقكاـ الشخصية ،كتمؾ ىي مككنات العمؿ
ككجكد  ...كأنو ليحمة الحدث ،ي

الركائي.

أولً :أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في أنيا محاكلة لمكشؼ عف (البنية الزمنية) كأبعادىا في ركاية "زمن الخيول

البيضاء" ،كما تتضمنو ىذه البنية مف المفارقات السردية ،كالعالقة بيف النظاـ الزمني لتتابع األحداث
(االسترجاع  ،كاالستباؽ) ،كاإليقاع الزمني (تقنيات تبطيء الزمف مف مشيد ككقفة ،كتقنيات تسريع الزمف
مف المجمؿ كالحذؼ).

ثانياً :سبب اختيار الموضوع:
إف (البنية الزمنية) في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" إلبراىيـ نصر اهلل لـ تدرس مف قبؿ ،رغـ أىميتيا

كتميزىا ،إذ تظير عالمو المتالطـ كالمتصارع دراميان ،كىك الصراع بيف الكاقع الفمسطيني كعدك الشعب

"االحتالؿ الصييكني" مف خالؿ تجربة األديب الذم عانى كمازاؿ يعاني الغربة كالمنفى ،لذلؾ رأل الباحث
أف يتناكؿ "البنية الزمنية" كما تتضمنو مف تشعبات في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" ،كدراستيا عمى نحك

ما ىك مبيف في الخطة.

ثالثاً :أىداف الدراسة:
ُ .التعرؼ إلى مفيكـ "الزمف" كتقسيماتو في ضكء الدراسات النقدية.
ِ

ِ .الكشؼ عف أبعاد البنية الزمنية كما تتضمنو مف تقنيات في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء".
ّ .الكقكؼ عند المفارقات السردية في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء".
ْ .بياف العالقة بيف النظاـ الزمني لتتابع األحداث في الركاية.

ٓ .الكشؼ عف مكاطف تسريع الزمف كتبطيئو في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء".
ٔ .إبراز معاناة الشعب الفمسطيني.

ٕ .التركيز عمى الحؽ الفمسطيني في العكدة.

رابعاً :الصعوبات التي واجيت الباحث:
ُ .قمة المصادر كالمراجع في المكضكع؛ ألف أغمب الكتب التي كضحت الزمف في الركاية ىي كتب
أجنبية ترجمت إلى العربية.

ِ .بعض المكاتب ال تسمح باإلعارة الخارجية ،مما يتطمب كقتان طكيالن لتكفير الكتب.

خامساً :الدراسات السابقة:
ُ .تبادؿ األدكار بيف اإلنساف كالحيكاف في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" :كفاء عكني الخضراء،
كعالية صالح ،كمية اآلداب كالفنكف ،جامعة عماف األىمية – األردف ،مجمة دراسات العمكـ

اإلنسانية كاالجتماعية.

 .2الثنائيات في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" :إلبراىيـ نصراهلل.

سادساً :خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أف ينقسـ إلى مقدمة ،كتمييد ،كثالثة فصكؿ ،كخاتمة ،عمى النحك اآلتي:
كتـ الحديث فييا عف أىمية المكضكع ،كسبب اختياره ،كأىداؼ الدراسة ،كالصعكبات التي
* المقدمةَّ :
كاجيت الباحث ،كخطة البحث ،كمنيج الدراسة.

* التمييد :تطكرت الركاية العربية خالؿ القرف العشريف تطك انر ممحكظان ،فاستخدـ األسمكب مف منظكر

سردم لمتعرؼ عمى األحداث المكجكدة في الركاية ،كقد ميز الزمف السردم بيف البشر في اختالؼ
و
تخيؿ
عقكليـ ،كالركاية فف لفظي يجمع بيف الفف المسمكع كالفف البصرم ،مما يقكـ بو زمف الركاية عمى
اء أكانت في أسبكع أك
ككصؼ لألحداث في السرد ،كيستغرؽ الزمف المدة المحددة في كتابة الركاية سك ن
شير أك سنة.
ّ

* الفصل األول" :الزمف" في ضكء الدراسات النقدية ،كيشمؿ مفيكـ "الزمف" كتقسيماتو عند كؿ مف:
أكالن :تزفيتاف تكدكركؼ.
ثانيان :الشكالنيكف الركس.
ثالثان :جيرار جنيت.
رابعان :سعيد يقطيف.
* الفصل الثاني :العالقة بيف النظاـ الزمني لتتابع األحداث في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" ،كيشمؿ
عمى مبحثيف:

 المبحث األول :السترجاعات ،وتنقسم إلى قسمين رئيسين:
أولً :السترجاعات الخارجية.

ثانياً :السترجاعات الداخمية ،وىي عمى نوعين:

 -1السترجاعات الخارج حكائية.

 -2السترجاعات الداخل حكائية ،المتمثمة في ثالثة أنواع ،ىي:
أ -االسترجاعات التكميمية.

ب -االسترجاعات التك اررية.
ج -االسترجاعات الجزئية.
 المبحث الثاني :الستباقات ،وتنقسم إلى قسمين رئيسين:
أولً :الستباقات الخارجية.
ثانياً :الستباقات الداخمية ،كىي عمى نكعيف:
ُ .االستباقات التكميمية.
ِ .االستباقات التك اررية.

* الفصل الثالث :االستغراؽ الزمني (اإليقاع الزمني) في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" ،كينقسـ إلى
مبحثيف:
 المبحث األول :تقنيات تبطيء السرد ،ويشمل:
ْ

أولً :الوقفة أو الستراحة.
ثانياً :المشيد.
 المبحث الثاني :تقنيات تسريع السرد ،ويشمل:
أولً :الخالصة أو المجمل ،وتنقسم إلى قسمين:
ُ .الخالصات المحددة.

ِ .الخالصات غير المحددة.
ثانياً :الحذف أو القطع ،وىو عمى ثالثة أنواع ،ىي:
ُ .الحذؼ الصريح ،كىك نكعاف ،ىما:
أ -الحذؼ المحدد.

ب -الحذؼ غير المحدد.
ِ .الحذؼ الضمني.

ّ .الحذؼ االفتراضي.
* الخاتمة :كفييا النتائج كالتكصيات.

سابعاً :منيج الدراسة:
سيقكـ الباحث في دراستو (البنية الزمنية في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" إلبراىيـ نصر اهلل) باستخداـ

إف شاء اهلل
المنيج الوصفي التحميمي؛ لمالئمتو طبيعة المكضكع ،كالستخالص األىداؼ المرجكة منيا ٍ
تعالى.
جيد متكاضع أقدمو لممكتبة العربية ،ككمِّي أمؿ أف يحظى بالقبكؿَّ ،
فإف يكفقت فيو فيك
كأخي انر فيذا ه
عز ك َّ
بتكفيؽ اهلل َّ -
جؿَّ -
قصرت فإف ًس ىمة البشر النقص .كما مف إنساف يبمغ الكماؿ كاف سعى
كمنتو ،كا ٍف َّ

تجاىو سعيان حثيثان ،كسار في دركبو سي انر جادان.

"وما تَ وفِ ِيقي إََِّّل بِاللَّ ِه َعلَي ِ
ْت وإِلَْي ِه أُنِ
َّ
يب"
ل
ك
و
ت
ه
َ
ُ
ََ ْ
َ
ُ
ْ َ
سورة ىود)88(:
ٓ


تعالج ىذه الدراسة البنية الزمنية الروائية مف خالؿ التطرؽ إلى زمن القصة وزمن الخطاب،
كالتعرؼ عمى ما ىك مكجكد في الزمنييف كتحميميما في الركاية ،فقد احتكت الركاية عنصر (الزمن) الذم
يتعامؿ مع األحداث كمنظكر سياقي في الحكي كالكالـ ،كتفسير ما ىك مكجكد فييا.
"تطكرت الرواية العربية خالؿ القرف العشريف تطك انر ممحكظان ،كلقد احتمت المكانة المتميزة الىتماـ
العرب بيا ،كالعمؿ عمى تطكيرىا عبر الزمف الذم يعمؿ عمى تكضيح ما ىك مكجكد في الركاية ،كبذلؾ
يعرؼ المتمقي األحداث الزمنية المكجكدة فييا ،كمف خالؿ ذلؾ فإننا نستعمؿ األسمكب مف منظكر سردم،
أم أف الحديث عف أساليب الركاية العربية حديث في تقنيات الكتابة ،كما تتحدد مف خالؿ الخطاب
بصفتو الطريؽ العامة التي يجرم عبرىا تقديـ القصة في الركاية ،إذا كانت ىناؾ قصة محكرية ،أك
مجمكع المكاد الحكائية إذا لـ تبيف الركاية عمى قصة محددة ،كنحاكؿ اإلمساؾ بتقنيات الكتابة السردية
(ُ)

كأساليبيا في الزماف".

"كال يفارؽ ابتداء زمف الركاية السياؽ التكليدم لتأصيؿ الكعي المديني المحدث الذم سعت نزعتو
العقالنية الصاعدة إلى تأكيد أىمية المساكاة بيف أصحاب العقكؿ في اختالفيا ،كأىمية التعدد بيف أشكاؿ
اإلبداع في تباينيا ،كما سعت إلى تأكيد عدم التمييز بيف البشر أك إبداعيـ عمى أساس مف جنس أك
(ِ)

عرؽ أك ثركة أك تحيز بنكع أدبي بعينة".

)ُ) الركاية العربية "ممكنات السرد" :أعماؿ الندكة الرئيسة لميرجاف القريف الثقافي الحادم عشر(ُُ/)ُّ-ديسمبر،ََِْ/
(المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيتََِٗ ،ـ) – "أساليب السرد الركائي (مقاؿ في التركيب)" :سعيد يقطيف،

جِ ،صُِّ.ُّّ-

)ِ) السابؽ" ،ابتداء زمف الركاية :مالحظات منيجية" :جابر أحمد عصفكر ،جُ ،صُُٔ.

ٔ

فزمن الرواية إبداع يعمؿ عمى التبايف المكجكد فييا عبر األشكاؿ الزمنية التي تعمؿ عمى تكليد
األحداث لكي يعرفيا المتمقي كيطبقيا في الكاقع.
"ىذا زمن الرواية ،ذلؾ الفف المفظي الذم استطاع أف يجمع في تقنياتو ،أخي انر ،مقادير يصعب
حسابيا مف طاقات الفنكف المفظية كالبصرية كالسمعية جميعان ،إلى جانب ككنو كسيمة استقصاء ،دائمة
المضاء ،لمكضع اإلنساني بفكاجعو كأحزانو ،كأفراحو كنشكاتو".

(ُ)

فالرواية فف زمني يعمؿ عمى استخراج مجمكعة مف الفنكف المختمفة التي تعمؿ عمى معرفة الكضع
اء كانت نفسية أك اجتماعية أك سياسية إلى غير ذلؾ.
اإلنساني سك ن
كمع بداية القرف العشريف ،يتعزز "زمن الرواية" مف خالؿ إنجازات نصيَّة تكشؼ عف إمكانات أخرل
في السرد كالكصؼ كالتخيؿ ،كالتقاط التفاصيؿ ،كاستبطاف الذات المتشظٌية كسط ضكضاء المدينة كاىتزاز
القيـ ُّ
كتبدليا".

(ِ)

وتعمل الرواية عمى الىتمام بالزمن ،حيث نممسو في الركاية التي تظؿ مع التكجو الصحيح أكثر
(ّ)

األشكاؿ األدبية مركنة كأشدىا إثارة".

"فكؿ ركاية جيدة ليا نمطيا الزمني كقيـ الزمف الخاص بيا ،كتستمد أصالتيا مف كفاية تعبيرىا عف
ذلؾ النمط كتمؾ القيـ كايصاليا إلى القارئ .كجميع طرائؽ القصة كأدكاتيا تنتيي ،في التحميؿ األخير ،إلى
المعالجة التي تكلييا لقيـ الزمف كسالسؿ الزمف ،ككيؼ تضع الكاحد في مكاجية األخرل .كاألىمية الفتية

)ُ) مجمة فصكؿ :المجمد الثاني عشر ،العدد األكؿ ،ربيع ُّٗٗـ ،الجزء الثاني ،تصدر عف الييئة المصرية لمكتاب،
صُِ.

)ِ) السابؽ ،جُ  ،صُُ.
)ّ) الزمف كالركاية :مندالك ،ترجمة :بكر عباس ،مراجعة :إحساف عباس ،طُ (دار صادر ،بيركتُٕٗٗ ،ـ) ،صُٕ.

ٕ

ليذه القيـ متفاكتة ،كلكنيا عند اجتماعيا تكيؼ المفيكـ الكمي ليذا الفف الذم ىك أكثر الفنكف تشكالن،
(ُ)

كتعمؿ األبنية التي يتخذىا ،كالطريقة التي يعالج بيا مكضكعاتو ،كاستعمالو لمغة".

"إذا كاف الشكالنيون الروس قد تميزكا بمعالجتيـ المباشرة لمزمن في السرد منذ عشرينيات القرف
العشريف ،فإف األنجمو ساكسونيين قد أ كدكا أيضان أىمية الزمن في السرد (لكبكؾ ،كمكير) .كما كانت
ىنالؾ أيضان جيكد )فرسان الرواية الجديدة) الفرنسيين الذيف اختمفت جيكدىـ عف جيكد روائيي القرن
التاسع عشر الذيف حاكلكا إبراز المظير الفيزيقي لمشخصيات ،بقصد مماثمة العالـ الكاقعي ،بينما رأت
الرواية الجديدة أف أىمية الكصؼ تكمف ،ال في الشيء المكصكؼ ،بؿ في حركة الكصؼ نفسيا ،كفي
كيصنع اآلف ،فقصة الحب المحكية ال
يمر ،كلكف بزمف يتماىى ي
الشيء نفسو .كلـ يعد األمر يتعمؽ بزمف ٌ
تستغرؽ ثالث سنكات ،بؿ ثالث ساعات ىي مدة قراءة القصة .كىكذا أصبح الزمف الكحيد في الركاية

الجديدة ىك زمن القراءة .كبيذا قيطعى الزمف عف زمنيتو ،بعد أف كاف شخصية رئيسة في الرواية
(ِ)
التقميدية".
إذف (الزمن) ىك عنصر ميـ عند المتخصصيف في المجاؿ السردم الذم يضـ زمن القصة وزمن
الخطاب ،ككذلؾ اىتـ نقاد الركاية بيذا العنصر؛ ألنو يقكدىـ إلى العالـ الكاقعي الذم يحيط بكؿ شيء،
مما يككف ىناؾ كصؼ عف طريؽ الزمف لتمؾ األشياء المكجدة فيو ،ككذلؾ الزمف المتعمؽ بقراءة الركاية،
اء أكانت يكمان أك شي انر أك سنةن إلى غير
مما ينتج عف ذلؾ المدة الزمنية المحددة التي تتعمؽ بالقراءة ،سك ن

ذلؾ.

كنالحظ أف السارد /الكاتب قد يصطنع ،عمى سبيؿ تكتير النسج السردم ،زمن الحاضر الذم ىك
في الحقيقة ليس إال خدعة سردية ،كحمية فنية يحاكؿ بكاسطتيما إخراج الزمن من رتابتو السردية،
ؼ ًٍ
والباسو لباس الحاضر أو المستقبل؛ لىيخ َّ
كتر يشؽ حركتيو ،فيتخذ شريط السرد شكال جديدان.
محمميوٍ ،

)ُ) الزمف كالركاية :مندالك ،ترجمة :بكر عباس ،مراجعة :إحساف عباس ،صٕٓ.
)ِ) شعرية الخطاب السردم :محمد عزاـ ،د.ط (منشكرات اتحاد كتاب العرب ،دمشؽََِٓ ،ـ) ،صَُْ.

ٖ

غير أف ذلؾ يتطمب احترافية في السرد ،كقدرة فائقة عمى التحكـ في النسج المغكم؛ إذ ال يمكف أف يستقيـ
لمس َّراد /ال يكتَّاب المبتدئيف".
بعض ذلؾ ي

(ُ)

إذف يجب عمى الكاتب أف يستخرج نسيجان لغكيان خاليان مف األخطاء ،حيث يككف لو القدرة عمى
صياغة ىذا النسيج عبر الزمف الركائي؛ لكي يخرج عمى شكؿ أنساؽ زمنية سردية تحتكم عمى الحاضر
كالمستقبؿ؛ مما يفيد القارئ في دراسة لمركاية التي تختص بالزمف.
كمف يمعف في مقكلة الزمف يجده ىذا السيؿ المتدفؽ المستمر مف الماضي إلى الحاضر فالمستقبؿ،
كفي سيالنو حركة تحمؿ الصيركرة كالتحكؿ كالتغير ،لذلؾ تتجمى آثاره في األشياء كاألمكنة كاإلنساف.
كقد ذىب الكثير في تجسيد صكرة الزمف بالضكء أك الماء مف حيث التدفؽ كاالستم اررية .فنقطة الماء
تشكؿ كيانان كميان مف الماء ،كالمحظة الزمنية تشكؿ كيانان مكحدان مف الزمف ،كىما معان المحظة الزمنية
كالنقطة ،ال تعرفاف مدل القكة الدافقة التي تحركيما كاف كانا يمثالف جزءان أساسيان كميمان منيا ،ما لـ يقفا
(ِ)

خارجان عنيا".

لقد شبو بعض العمماء الزمف بالماء المتدفؽ أك الضكء المستمر في الركاية ،مما يتيح لمقارئ أف
يفسر ىذه األحداث الزمنية المكجكدة في الركاية؛ ألنيا بحر متدفؽ كشعاع ال ينطفئ عبر المحظة الزمنية
التي ينطمؽ منيا القارئ لتفسير األحداث.

أزمنة النص(:)3
ىناك عدة أزمنة تتعمق بفن القص ،وىي أزمنة خارجية كأزمنة داخمية:

)ُ) في نظرية الركاية :عبد الممؾ مرتاض ،د.ط (عالـ المعرفة ،الجزائرُٖٗٗ ،ـ) ،صَِِ.
)ِ) الزمف في الركاية العربية :ميا حسف القصراكم ،طُ (المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركتََِْ ،ـ) ،صُُ.
)ّ) بناء الركاية ،دراسة مقارنة في "ثالثية" نجيب محفكظ :سي از قاسـ ،د.ط (ميرجاف القراء لمجميع ،مكتبة األسرة،
ََِْـ) ،صّٕ.

ٗ

أولً :األ زمنة الخارجية ،كتنقسـ إلى ثالثة أقساـ:
ُ -زمف خارج أحداث الحكاية ،كيشمؿ:
أ -استرجاع خارجي :كيقصد بو ما قبؿ الحقبة الزمنية لمركاية.
ب -استباؽ خارجي :كيقصد بو ما بعد الحقبة الزمنية لمركاية ،كيتمثؿ في التنبؤ بالنياية.
ِ -زمف (مدة) كتابة النص :كىي كضع الكاتب لمفترة التي يكتب عنيا.
ّ -زمف (مدة) القراءة :كىي كضع القارئ لمفترة التي يق أر عنيا.
ثانياً :األزمنة الداخمية ،كتنقسـ إلى قسميف:
ُ -الفترة التاريخية :كىي فترة حدكث األحداث (الركاية) ،مدة الركاية ،كترتيب األحداث ،ككضع
الراكم بالنسبة لكقكع األحداث كتزامنيا.
ِ -زمف داخؿ أحداث الحكاية ،كيقصد بو تتابع األحداث (الفصكؿ) ،كينقسـ إلى قسميف:
أ -استرجاع داخمي.
ب -استباؽ داخمي.

َُ

الـفــصـــــــــــــــــــل األول
"الزمـــــن" فـي ضــــــوء الدراســــات النقديــــة
ويشمل مفيوم "الزمن" وتقسيماتو عند كل من:
أولً :تزفيتان تودوروف.
ثانياً :الشكالنيون الروس.
ثالثاً :جيرار جنيت.
رابعاً :سعيد يقطين.

ُُ

أولً :تزفيتان تودوروف:
ىك فيمسكؼ (فرنسي – بمغارم) ،كلد سنة ألؼ كتسعمائة كتسعة كثالثيف لمميالد (ُّٗٗـ) ،في مدينة
صكفيا ببمغاريا ،لكنو انتقؿ إلى فرنسا كعاش فييا منذ سنة ألؼ كتسعمائة كثالثة كستيف لمميالد
(ُّٔٗـ) ،لو إسيامات كثيرة في مجالت عدة كاألدب كالتاريخ كالفكر كالفمسفة كغيرىا.
ميز
كما يعنينا في ىذا المقاـ دراستو لػ "الزمف" في مجاؿ األدب عامة ،كالركاية خاصة ،حيث ٌ

تكدكركؼ  -في أثناء حديثو عف الحكي كخطاب -بيف نكعيف مف الزمف ،ىما( :زمف الخطاب ،كزمف
القصة أك زمف الحكاية) ،عمى النحك اآلتي(ُ):
ُ( .زمن الخطاب) :كىك الزمف الذم يتجمى مف خالؿ إعطاء ناحية زمانية لزمف القصة نفسو،

كدكر المؤلؼ في إعطاء خاصية خطابية لمزمف ،كىك الزمف الحاكي الناظـ لمكالـ كلمسرد المشكؿ
لممبنى ،كالزماف الناظـ لألحداث داخؿ المتف .كىك زمف خطٌي طكلي تتابعي تسمسمي ،يممزـ
بترتيب األحداث ترتيبان متتاليان يأتي الكاحد منيا بعد اآلخر.

ِ( .زمن القصة أو زمن الحكاية) :كىك الزمف الذم يظير في المادة الحكائية .كىك زمف متعدد
األبعاد ،فمف خاللو يمكف ألحداث كثيرة أف تجرم في آف كاحد.
ككأف األمر يتعمؽ بإسقاط شكؿ ىندسي معقد (القصة) عمى خط مستقيـ (الخطاب) .كمف ىنا تأتي
ضركرة إيقاؼ التتابع الطبيعي لألحداث كعدـ االلتزاـ بيا ،حتى كا ٍف أراد المؤلؼ اتباعو عف قرب .غير

أف ما يحصؿ -في أغمب األحياف -ىك َّ
َّ
أف المؤلؼ ال يحاكؿ الرجكع إلى ىذا التتابع الطبيعي كالتمسؾ
بو؛ لككنو يستخدـ (التحريف الزمني) ألغراض جمالية عكضان عف ذلؾ ،كالمقصكد بيذا ىك تمؾ اإلمكانية

)ُ( "جماليات النص الركائي ،مقارنة تحميمية لركاية لعبة النسياف" :أحمد فرشكخ ،طُ( ،دار األماف ،الرباطُُْٕ ،ق –
ُٔٗٗـ) ،صٕٗ.

ُِ

أف يتصرؼ في ترتيب األحداث تبعان لمغايات التي
التي تتيح لممؤلؼ -باستعماؿ (التحريؼ الزمني)ٍ -
(ُ)

يقتضييا العمؿ الركائي كليس بناء عمى ما تمميو عميو مقاصد القصة.

بناء عمى التمييز النظرم بيف (زمف القصة)
كقد ٌ
ميز تكدكركؼ في (زمف القصة) بيف مظيريف – ن

ك(زمف الخطاب) -يتعمؽ أكليما بتنظيـ الكقائع داخؿ الحكاية الكاحدة ،كثانييما بأشكاؿ ترابط الحكايات

داخؿ القصص التي تنطكم عمى أكثر مف حكاية .كقد أحصى ثالثة أنماط مف الترابط ،ىي (التسمسؿ،
كالتضميف ،كالتناكب) عمى النحك اآلتي(ِ):
ُ( .التسمسل) :كفيو نجد أنفسنا أماـ تتابع حكي قصص متعددة أك أحداث كثيرة ،كبانتياء أم كاحد
منيا يبدأ حكي الثاني كىكذا.
ِ( .التضمين) :كفيو يمكف لقصة أصؿ أف تستكعب قصصان فرعية تيحكى ضمنيا ،كما نعايف في
ألؼ ليمة كليمة.
ّ( .التناوب) :كيقصد بو حكي قصتيف معان في آف كاحد ،كتترؾ كؿ قصة عند حد معيف لتستأنؼ
القصة األخرل ،كىكذا دكاليؾ ،كىذا النمط مف الترابط بيف الحكايات تختص بو األجناس األدبية
التي فقدت كؿ صمة بالتقاليد الشفكية.
و
كما كيرل تكدكركؼ َّ
بسبب مف التبايف كعدـ
أف مشكمة استعماؿ (الزمف) في العمؿ السردم تطرح
التشابو بيف( :زمنية القصة) ك(زمنية الخطاب) ،حيث يتـ التعبير عف العالقة بينيما مف خالؿ (زمن
السرد).

(ّ)

)ُ("طرائؽ تحميؿ السرد األدبي-مقكالت السرد األدبي" :تزفيتاف تكدكركؼ ،ترجمة :الحسيف سحباف ،فؤاد صفا ،طُ
(منشكرات اتحاد كتاب المغرب ،الرباطُِٗٗ،ـ) ،صٓٓ.

)ِ( معجـ السرديات :محمد القاضي كآخركف ،طُ (دار محمد عمي لمنشر ،تكنسََُِ ،ـ) ،صُُٗ.
)ّ) انظر ،طرائؽ تحميؿ السرد األدبي-مقكالت السرد األدبي :تزفيتاف تكدكركؼ ،صٓٓ.

ُّ

ميز في معرض حديثو عف (زمف الخطاب) بيف ثالثة أنكاع مف األزمنة ،ىي( :زمف القصة
ثـ إنو ٌ

المحكية ،كزمف الكتابة أك زمف السرد ،كزمف القراءة) ،كبياف ذلؾ عمى النحك اآلتي(ُ):
ُ( .زمن القصة المحكية) :أم :الزمف الخاص بالعالـ التخيمي.

ِ( .زمن الكتابة أو زمن السرد) :كيطمؽ عميو (زمن التمفظ) كذلؾ ،كبيَّف تكدكركؼ أنو ال يصبح
عنص انر أدبيان إال عندما يدخؿ في القصة ،أم في الحالة التي يتكمـ فييا الراكم عف قصتو الخاصة
كيمارس الحكي بصددىا ،كعف الزمف الذم يتكفر لديو لكتابة ىذا السرد كحكايتو لنا .كيتجمى ىذا
النكع مف الزمانية -في أغمب األحياف -في سرد يعمف عف نفسو مف حيث ىك كذلؾ ،كىناؾ حالة
قصكل ىي التي يككف فييا (زمف التمفظ) ىك الزمانية الكحيدة الحاضرة في السرد ،ففي ىذه الحالة
يعكد السرد عمى ذاتو كمية فيصير سردان لسرد.
ّ( .زمن القراءة) :كيطمؽ عمية (زمن اإلدراك) ،فيك الذم يحدد إدراكنا لمجمكع العمؿ األدبي .كىذا
الزمف بدكره ،ال يصبح عنص انر أدبيان إال عندما يعتبره الكاتب ،كيجسده في عممو؛ كما يقاؿ مثالن
في بداية أكؿ صفحة بأف الساعة ىي العاشرة صباحان ،كأف يقاؿ في الصفحة التالية إف الساعة
ىي العاشرة كخمس دقائؽ ،...كحضكره في النص أقؿ برك انز مف الزمنيف السابقيف؛ ألف تمثيؿ ىذا
الزمف ضركرم ليصبح النص مقركءان ،كألف ذلؾ يفترض ضركرة تماىي الراكم مع القارئ ،كاف
كاف -مع ذلؾ -مف الممكف تعييف دكر القارئ ضمنيان ،كذلؾ مف خالؿ تقديـ الشركط التي تق أر
فييا القصة مف لدف القارئ .كال ينعكس زمف القراءة عمى زمف النص أك زمف الركاية؛ ألنو
يختص بزمف القارئ المتغير كالمتطكر مف زمف آلخر ،كما أنو يقكـ بتطكير الحكي في الركاية
كمعرفة الدالالت الجمالية.
كقد ربط كؿ مف :حسف بحراكم ،كالحسيف سبحاف ،كفؤاد صفا (زمن الكتابة) بعممية التمفظ ،في حيف
ربطيا سعيد يقطيف بـ (زمن القراءة) ،فقاؿ ... " :كأخي انر زمف القراءة ،كىك زمف مرتبط بعممية التمفظ،".

)ُ( المكضكع كالسرد ،مقاربة بنيكية تككينية في األدب القصصي :سميماف كاصد ،د.ط (دار الكندم ،األردف ،د.ت)،
صُٖٗ.

ُْ

رغـ أنو ربطيا بػ (زمن الكتابة) في الفقرة السابقة لقكلو ىذا؛ ويعود ىذا الختالف إلى اختالفيم في
(ُ)

الترجمة.

َّ
إف ىذه األزمنة الثالثة داخمية ،كيقصد بػ (الزمن الداخمي) :ىك ذلؾ "الزمف الباطني المحايث المتخيؿ
الخاص بالركاية ،أم :بنيتيا الزمنية التي تتحدد بإيقاع كمساحة حركتيا كاالتجاىات المختمفة أك المتداخمة
ليذه الحركة ،كما تتشكؿ بمالمح أحداثيا كطبيعة شخصياتيا كمنطؽ العالقات كالقيـ داخميا ،كنسيج
(ِ)

سردىا المغكم ،ثـ أخي انر بداللتيا العامة النابعة مف تشابؾ كتضافر ككحدة ىذه العناصر جميعا".

كعميو فالزمف الداخمي زمف تخييمي نفسي ذاتي يرتبط بداخؿ النص الركائي مف حيث عناصره
البنيكية األساسية ،كمتداخؿ مع النسيج الركائي تداخالن شامالن ،كلو أىمية كبيرة في بناء النص الركائي ،إذ
يحدد عكامؿ فنية مرتبطة بالخطاب الركائي كانتقاء األحداث كترتيبيا ،كاإليقاع كطريقة السرد.
كما كيدرس الفترة التاريخية التي تجرم فييا :أحداث الركاية ،مدة الركاية ،ترتيب األحداث ،كضع
(ّ)

الراكم بالنسبة لكقكع األحداث ،تزامف األحداث ،تتابع الفصكؿ...الخ".

(ْ)

كالى جانب ىذه األزمنة الداخمية يعيف تكدكركؼ أزمنة خارجية

تقيـ ،ىي كذلؾ ،عالقة مع النص

التخيمي ،كىي( :زمف الكاتب ،كزمف القارئ ،كالزمف التاريخي) ،عمى النحك اآلتي(ٓ):
ُ( .زمن الكاتب) :أم المرحمة الثقافية كاألنظمة التمثيمية التي ينتمي إلييا المؤلؼ في زمف معيف.

)ُ( طرائؽ تحميؿ السرد األدبي-مقكالت السرد األدبي :تزفيتاف تكدكركؼ ،صٕٓ.
)ِ) مجمة فصكؿ :المجمد الثاني عشر ،العدد األكؿ ،ربيع ُّٗٗـ ،الجزء الثاني ،الييئة المصرية لمكتاب ،صُّ.
)ّ) بناء الركاية ،دراسة مقارنة في "ثالثية" نجيب محفكظ :سي از قاسـ ،صّٕ.
)ْ( أم :ليست مسجمة في النص.
)ٓ( انفتاح النص الركائي :سعيد يقطيف ،طِ (المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاءََُِ ،ـ) ،صِْ.

ُٓ

ِ( .زمن القارئ) :كىك المسؤكؿ عف التأكيالت كالتفسيرات الجديدة التي يقدميا بحسب زمنو الثقافي
المختمؼ ،كتعطى ألعماؿ الماضي.
ّ( .الزمن التاريخي) :كىك الزمف الذم يظير في عالقة التخيؿ بالكاقع ،كيتخذ التاريخ مكضكعان
لمحكي.
كىذه األزمنة داخمية كخارجية تدخؿ في عالقة مع بعضيا ،كمجمكع العالقات المكجكد بيف كؿ ىذه
المقكالت ىك الذم يحدد اإلشكالية الزمنية لمحكي.
"ثـ يسجؿ تكدكركؼ بعد ذلؾ ،ككف العالقات بيف األزمنة الداخمية كالخارجية درست غالبان مف منظكر
الزمني ًف يدخؿ النص في عالقة مختمفة الكثافة مع الزمف
سكسيكلكجي أك تاريخي كمف خالؿ العالقة بيف
ٍ
الكاقعي (التاريخي) الذم يعبر فيو كقكع األحداث المقدمة .كيمثؿ لذلؾ بػ "الركاية التاريخية" كنمكذج

الزمني ًف ،حيث يبرز ادعاء الحقيقة في كصؼ الحدث التاريخي كتقديمو زمنيان".
لتجمي عالقة
ٍ

(ُ)

أف الزمف في الركاية زمنا ًف ،ىما( :زمن
كمف ىنا يمكف لنا أف نمخص ما جاء بو تكدكركؼ مف ٌ

القصة ،وزمن الخطاب) .ثـ َّإنو -في معرض حديثو عف (زمن الخطاب) -قسـ األزمنة إلى نكعيف
ئيسي ًف ،ىما( :الزمن الداخمي ،والزمن الخارجي) ،كقد قسـ كؿ نكع منيما إلى ثالثة أقساـ ،فػ (الزمن
ر ٍ

الداخمي) قسمو إلى( :زمن القصة ،وزمن الكتابة ،وزمن القراءة) ،بينما قسـ (الزمن الخارجي) إلى:
(زمن الكاتب ،وزمن القارئ ،والزمن التاريخي).
عندما تحدث تكدكركؼ عف الزمف دالليان ،أشار إلى إمكانية تحميؿ الزمف مف زاكية أخرل نحكية مف
خالؿ الخطاب "زمف الخطاب" .كيقصد بزمف الخطاب ،المسافة بيف تمثؿ الزمف في الفعؿ مع راىنية
إنجاز التمفظ .كبذلؾ يتـ استبعاد عالقة زمف الفعؿ بزمف آخر كجكدم فمسفي .إف ىذا الزمف ينتظـ حكؿ
"الحاضر" كمقكلة لسانية محضة تعني لحظة التكمـ .كيمكف تقسيـ األزمنة إلى مجمكعتيف تبعان لمعالقة
التي تربطيما مع الحاضر ،كبصفة عامة مع التمفظ .في المجموعة األولى :نجد اإلشارات الكركنكلكجية

)ُ) انفتاح النص الركائي :سعيد يقطيف ،صِْ.

ُٔ

األكثر دقة في عالقتيا بالحاضر أك بمساعدة المعينات .كىي بذلؾ تحيؿ عمى مقاـ التمفظ (الحاضر –
الماضي المركب – المستقبؿ .)...أما المجموعة الثانية :فإنيا تحاكؿ إخفاء شركطيا التمفظية الخاصة.
حيث تقع األحداث في عالقة بعضيا ببعض ،كفي عالقة مع كركنكلكجية "مكضكعية" .إف الحدث
المكصكؼ منعزؿ عف الحاضر .ليس عبر مسافة زمنية (السنكات .)...كلكف بقصد مضبكط مف المتمفظ
(المتكمـ) (الماضي البسيط) .كيمكف أف يتداخؿ استعماؿ أزمنة المجمكعتيف.

(ُ)

كفي كتابة الخاص عف "البكيطيقا" يتحدث تكدكركؼ عف الزمف كمظير مف مظاىر االخبار يتيح
إمكانية االنتقاؿ مف الخطاب إلى القصة ،كينطمؽ مف أف مشكؿ الزمف يثار بسبب العالقة المكجكدة بيف
َّ
َّ
المقدـ ،ليكضح ىذا مف خالؿ تمييز الشكالنييف الركس بيف نظاـ
المقدـ كالخطاب
زمنيف :العالـ
األحداث ،كنظاـ الخطاب.

(ِ)

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،طّ( ،المركز الثقافي العربي لمطباعة ،بيركتُّٗٗ ،ـ) ،صٕٗ.
)ِ) السابؽ ،صٕٗ.

ُٕ

ثانياً :الشكالنيون الروس:
لقد ظيرت األبحاث الشكالنية في ركسيا في مطمع ىذا القرف ككصمت إلى أكجيا مع بداية الثالثينات،
ؽ مف طرؼ خصكـ ىذا االتجاه .كركزكا في دراستيـ عمى األعماؿ األدبية كعمى
كاسـ الشكالنية أ ٍ
طمً ى

الجانب الشكمي كالتركيب البنائي الداخمي.

(ُ)

كلقد اعتمد الشكالنيكف الركس عمى تحميؿ بنية النص السردم رأسياً ،كىذا االتجاه فرؽ بيف األحداث
(ِ)

الغفؿ ،كالبناء الخاص الذم تتخذه ىذه األحداث في عمؿ سردم معيف".

أف تعريف الرواية يتجو عند أصحاب المنيج الشكمي إلى صالحيتيا في إعطاء كصؼ أكثر دقة
لمكشؼ عف التجربة اإلنسانية فيي عندىـ "صيغة رمزية صالحة لمتجربة" ،كأنيا تعمؿ عمى إعطاء
كصؼ أكثر دقة لمطريقة التي تتكشؼ بيا التجربة اإلنسانية فعالن ،ال بمعرفتيا أك الفيـ ليا فحسب ،بؿ
اختيارىا خالؿ حياة إنسانية".

(ّ)

(ْ)

كما كاف ليـ دكر في إرساء مفيكـ (الخطاب) في الركاية ذلؾ أف ىاجسيـ كاف األدب عمكمان".

كلقد اعتبركا -قبؿ المسانيات الحديثة -أف العمؿ األدبي بنية شكمية تتككف مف مجمكع الخصائص
(ٓ)

الفنية التي تقكـ بمجمكعة مف الكظائؼ داخؿ نسؽ البنية نفسيا".

)ُ) بنية النص السردم (مف منظكر النقد األدبي) :حميد لحمداني ،طُ (المركز الثقافي العربي ،بيركتُُٗٗ ،ـ)،
صُُ.

)ِ) السرد في مقامات الحمداني :أيمف بكر ،د.ط (الييئة المصرية العامة لمكتابُٖٗٗ ،ـ) ،صّٓ.
)ّ) بناء الركاية "دراسة في الركاية المصرية" :عبد الفتاح عثماف ،د.ط (الناشر ،مكتبتو الشباب ،د.ت) ،صُٓ.
)ْ ) تحميؿ الخطاب في النقد العربي الحديث "دراسة مقارنة في النظرية كالمنيج" :ميى محمكد إبراىيـ العتكـ( ،الجامعة
األردنيةََِْ ،ـ) ،صْٓ.

)ٓ) الركاية مف منظكر التمقي "نمكذج تحميمي حكؿ أكالد حارتنا لنجيب محفكظ" :سعيد عمرم ،طُ(منشكرات مشركع البحث
النقدم كنظرية الترجمة ،فاسََِٗ ،ـ) ،صَِ.

ُٖ

إف ىدفيـ كاف الكعي النظرم كالتاريخي بالكقائع التي تخص الفف األدبي ،بما ىك كذلؾ ،كقد كاف
ليـ أثر في إرساء نظرية أدب تضع العمؿ األدبي مكضع اىتماميا الرئيس ،رافضة المقاربات النفسية
(ُ)

كاالجتماعية التي كانت تؤلؼ جكىر المكركث النقدم مف قبؿ.

كيؤثر عنيـ أنيـ كانكا مف األكائؿ الذيف أدرجكا مبحث الزمف في نظرية األدب كمارسكا بعضان مف
تحديداتو عمى األعماؿ السردية المختمفة .كقد تـ ليـ ذلؾ حيف جعمكا نقطة ارتكازىـ ليس طبيعة األحداث
(ِ)

في ذاتيا ،كانما العالقات التي تجمع بيف تمؾ األحداث كتربط أجزاءىا".

ف مقد حسـ الشكالنيكف الركس ىذا اإلشكاؿ منذ زمف بعيد ،كلـ يعد أحد مف النقاد المعاصريف يجرؤ
عمى التشكيؾ في كجكد العنصر الزمني كبنية قائمة الذات ضمف العالـ الركائي ،بؿ إف الزمف قد أصبح
مكضكعان خصبان لبحكث كأطركحات غاية في الدقة كالتخصص.

(ّ)

كقد اعتمدكا عمى الزمف ليس في األحداث فقط ،كانما عممكا عمى ترابط األجزاء بيف ىذه األحداث.
كما كاف ليـ دكر في البحث عف مختمؼ أنساؽ الحكي تزامنيان كتزمنيان .فمقد تـ اىتماميـ باألنساؽ
البنائية في العمؿ الحكائي انطالقان مف إقامة تماثؿ بيف أنساؽ تركيب المبنى الحكائي كبيف األنساؽ
(ْ)

األسمكبية في االستعماؿ الجارم لمغة.

وعندىم فإن عرض األحداث في العمل األدبي يمكنو أن يقوم بطريقتين :فإما أف يخضع السرد لمبدأ
السببية فتأتي الكقائع مسمسمة كفؽ منطؽ خاص ،كاما أف يتخمى عف االعتبارات الزمنية بحيث تتابع
األحداث دكف منطؽ داخمي ،ومن ىنا جاء تمييزىم بين( :المتن) كىك الكاقع ،و(المبنى) كىك الفف،

)ُ) معرفة اآلخر (مدخؿ إلى المناىج النقدية الحديثة)( :عبداهلل إبراىيـ ،سعيد الغانمي ،عكاد عمي) ،طِ (المركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاءُٗٗٔ ،ـ) ،صٗ.
)ِ) بنية الشكؿ الركائي :حسف بحراكم ،طُ (المركز الثقافي العربي – بيركتَُٗٗ ،ـ) ،صَُٕ.
)ّ) السابؽ ،صُُّ.
)ْ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صِٗ.

ُٗ

فاألول :البد لو مف زمف كمنطؽ ينظـ األحداث التي يتضمنيا ،أما الثاني :فال يأبو لتمؾ القرائف الزمنية
كالمنطقية قدر اىتمامو بكيفية عرض األحداث كتقديميا لمقارئ تبعان لمنظاـ الذم ظيرت بو في العمؿ .لقد
كاف ىذا ىك المكقؼ الشكمي البارز الذم ظير في عشرينات ىذا القرف كالذم تميز بمعالجتو المباشرة
كالرصينة لمزمف في السرد.

(ُ)

كالشكالنيكف الركس ىـ أكؿ مف عزؿ ىذيف المفيكميف المذيف أطمقكا عمييما الحكاية أك المتف المحكي
(ِ)

("ما كقع فعالن ") كالمكضكع أك المبنى الحكائي ("الكيفية التي بيا يتعرؼ القارئ عمى ما كقع").

إذف فإف المتن الحكائي الواقعي عند الشكالنييف الركس تككف األحداث متصمة خالؿ العمؿ
األدبي ،بينما المبنى الحكائي الفني يعمؿ عمى التألؼ بيف األحداث داخؿ العمؿ األدبي.
مف الصعب تصنيؼ ىذا االتجاه في خانة نقدية محددة؛ ألنو كجد في فترة مبكرة مف تاريخ التعامؿ
مع مفيكـ الزمف في األثر األدبي كلـ يشكؿ ،لذلؾ ،مذىبان مكحدان كاضح المالمح ،كانما جاء عبارة عف
تأمالت في المظير الزمني لمركاية كعالقتو بالبنية السردية ككؿ".

(ّ)

فالسرد يخضع عندىـ لمزمف الذم يعمؿ عمى تسمسؿ األحداث كتتابعيا في داخؿ كخارج الركاية ،مما
ينتج عف ذلؾ المتف كالمبنى الحكائي ،كيعمالف عمى تضمف األحداث الزمنية لدل القارئ.
كيتألؼ الغرض مف كحدات غير قابمة لمتفكؾ كصكالن إلى جممة غرضية ،حيث يسمى ،إذ ذاؾ ،ىذا
الغرض حاف ناز ،ال بمعناه في الدراسة المقارنة .فالحافز لو أىمية كبيرة في المبنى الحكائي الذم ما ىك إال
صياغة فنية لألحداث .كالحكافز في األعماؿ األدبية إما تككف متعارضة ،أم يمكف حذفيا دكف أف تتأثر
الركابط السببية التي تنظـ األحداث ،أك تككف حره ،أم يمكف االستغناء عنيا دكف اإلخالؿ بالتتابع الزمني
كالسببي لألحداث .كفيما يخص المتف الحكائي (الحكاية) فتبرز أىمية الحكافز الحرة؛ ألنيا تييمف عمى
بناء العمؿ الفني.

(ْ)

)ُ) بنية الشكؿ الركائي :حسف بحراكم ،صَُٕ.
)ِ) طرائؽ تحميؿ السردم األدبي-مقكالت السرد األدبي :تزفيتاف تكدكركؼ  ،صُْ.
)ّ) بنية الشكؿ الركائي :حسف بحراكم ،صَُٕ.
)ْ) معرفة اآلخر :عبد اهلل إبراىيـ ،كآخركف ،صُْ.

َِ

يرل توماشفسكي أف المتن الحكائي :ىك مجمكع األحداث المتصمة فيما بينيما ،كالتي يقع إخبارنا بيا
خالؿ العمؿ ،كيمكف أف يعرض بطريقة عممية ،حسب النظاـ الطبيعي بمعنى النظاـ الكقتي كالسببي
لألحداث ،كباستقالؿ عف الطريقة التي نظمت بيا (تمؾ األحداث) أك أدخمت في العمؿ ،والمبنى الحكائي:
يتألؼ مف نفس ىذه األحداث بيد أنو يراعي نظاـ ظيكرىا في العمؿ ،كما يراعي ما يتبعيا مف معمكمات
(ُ)

تعينيا لنا.

كفرؽ تكماشفسكي بيف األحداث التي تختص بالمتف الحكائي ،كبيف القراءة التي تككف عبر المتمقي،
مما ينتج فعالن دراميان داخؿ الركاية متعمقان بزمف الحكي.
إف العالقة جدلية بينيما ،كزمنيان ،يظير المتن الحكائي كمجمكعة مف الحكافز المتتابعة بحسب
السبب كالنتيجة .كما يتجمى المبنى الحكائي أيضان كمجمكعة مف الحكافز لكنيا مرتبة بحسب التتابع الذم
يفرضو العمؿ .كانطالقان مف نكعية ىذه العالقة ،يمكف لمكاتب أف يقدـ لنا أشكاالن متعددة لمتجمي الزمني
كما يظير مف خالؿ المتن الحكائي ،فعندما يعرفنا الكاتب منذ البداية بالشخصيات ،فإننا ىنا نجدنا أماـ
العرض المباشر ،لكنو عندما يبدأ عممو السردم باألحداث في تطكرىا المتنامي ،كال يخبرنا عف
الشخصيات إال مف خالؿ التطكر ،فنحف ىنا بصدد العرض المؤجؿ .وىناك شكل ثالث يتـ فيو سرد ما
سيحدث الحقان كقبؿ كقكعو كحدث ،من خالل ىذه األشكال الثالثة يقدم لنا توماشفسكي نوعية العالقات
بين (المتن الحكائي) و(المبنى الحكائي).

(ِ)

كقد اعتمد تكماشفسكي عمى العالقة القائمة بيف( :المتن الحكائي) و(المبنى الحكائي) ،كميز بينيـ،
فاألول :يعتمد عمى السبب كالنتيجة ،والثاني :يعتمد عمى التتابع مف خالؿ التعرؼ عمى الزمف المكجكد
في الركاية ،مما ينتج عنو أحداث سردية سابقة الكقكع.

)ُ) بناء الزمف في الركاية العربية المعاصرة :مراد عبد الرحمف مبركؾ ،د.ط (الييئة المصرية العامة لمكتابُٖٗٗ ،ـ)،
صَُ.
)ِ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صَٕ.

ُِ

كىنا يتضح لنا أف تكماشفسكي قسـ الحوافز إلى قسميف تبعان لعالقتيما بالمتن الحكائي ،فالحوافز
المشتركة تتسـ عنده بمجمكعة مف السمات ،منيا أنيا تشكؿ أىمية قصكل بالنسبة لممتف الحكائي ،كتتسـ
بالحيكية في النص األدبي أكثر مف غيرىا .كبدكنيا ينيار رابط السببية الذم يكجد األحداث ،زمف ثـ
ينيار تتابع الحكي كأحداثو؛ ألف رابط السببية ىك الذم يربط مجمكعة أحداث مع بعضيا البعض برابط
عضكم كيرتبط كؿ حدث بما قبمو بعالقة سببية تككف ىي العالقات المشتركة بيف الحدث السابؽ
(ُ)

كالالحؽ ،كبدكف ىذه العالقات ال يحدث الترابط بيف األحداث المتتابعة.

كيركز أخي انر عمى (زمن المتن الحكائي) الذم يرل أنو بإمكاننا الحصكؿ عميو مف خالؿ التأريخ
لألحداث أكالن ،كالمدد الزمنية التي تشعميا األحداث ثانيان ،كأخي انر ،مف خالؿ المدة التي يتصرؼ فييا
الكاتب مف خالؿ إدراج خطابات مطكلة في مدة زمنية قصيرة جدان ،أك تمديد كممات مكجزة أك أحداث
(ِ)

سريعة إلى فترات طكيمة.

أما (زمن السرد) فأىـ ما يتناكلو ىك نظرية (التحريف الزمني) عند الشكالنييف الركس الذيف ىـ أكؿ
مف ابتكره" ،كتعد ىذه النظرية عندىـ ىي الميزة الكحيدة التي تميز الكحدة الكالمية عف الحكاية؛ مف أجؿ
ذلؾ ألفيناىـ يضعكف ىذه النظرية في صميـ بحكثيـ".

(ّ)

فالتحريف الزماني يركف فيو سمة الخطاب الكحيدة المميزة لو عف القصة؛ كلذلؾ جعمكا تمؾ السمة في
بد مف معرفة أف أساس المحف المكسيقي ىك الترابط الديناميكي لألصكات التي تككنو.
مركز أبحاثيـ .كال ٌ
كذلؾ الشأف في البيت الشعرم الذم ليس مجرد مجمكع األصكات المككنة لو ،بؿ ىك تتابعيا الديناميكي،
إنو نكع مف التضايؼ .ككما أف صكتيف أك كممتيف يشكالف ،مركبيف أك متتابعيف ،عالقة تتحدد بأتميا،
بنظاـ تتابع العناصر ،كذلؾ تترتب عف حدثيف أك سمسمة أحداث ركائية ،حيف يتـ تأليفيا ،عالقة تضايؼ
ديناميكية جديدة تتحدد بكامميا ،بنظاـ تتابع األحداث كترتيبيا .كىكذا ،إذا كاف لدينا ثالث أصكات (أ  ،ب
)ُ) آليات المنيج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة "التحفيز نمكذجان تطبيقيان" :مراد عبد الرحمف مبركؾ ،طُ(دار
الكفاء ،اإلسكندريةََِِ ،ـ) ،صَٓ.

)ِ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صَٕ.
)ّ) في نظرية الركاية :عبد الممؾ مرتاض ،صُٖٖ.ُٖٗ-

ِِ

 ،ج) كثالث كممات (أ  ،ب  ،ج) كثالثة أحداث (أ  ،ب  ،ج) فإف معناىا كداللتيا سكؼ يتغيراف كمية،
إذا ما رتبناىا مثالن عمى النحك التالي( :ب  ،ج  ،أ) ك(ب  ،أ  ،ج) .لنتخيؿ تيديدان بالقتؿ تحقؽ فحصمت
جريمة القتؿ فعالن .إف االنطباع الذم يتككف لدل القارئ إذا ما تـ إجباره بيذا التيديد كترؾ جاىالن بتحقؽ
ىذا التيديد كلـ يخبر بحريمة القتؿ إال بعد ترقب متكتر ،إف االنطباع الذم نككنو لدل القارئ بيذه
الطريقة ىك غير االنطباع الذم يتككف لديو إذا ما بدأ المؤلؼ السرد باكتشاؼ الجثة ،ثـ ركل بعد ذلؾ،
في ترتيب زمني عكسي ،القتؿ كالتيديد بالقتؿ .نتيجة ذلؾ أف ترتيب األحداث داخؿ السرد ،كتركيب
الجمؿ ،كتأليؼ التمثالت كالصكر ،كتسمسؿ األحداث ،كاألفعاؿ كردكد المتجاكريف ،النتيجة ىي أف ذلؾ
كمو يخضع ،ىك نفسو ،لنفس قكانيف البناء الجمالي التي يخضع ليا تركيب األصكات في المحف
المكسيقي ،كالكممات في البت الشعرم".

(ُ)

نجد في ىذا النص إحدل الخصائص الرئيسة لمنظرية الشكالنية ،بؿ كأيضان لنظرية الفف الذم كاف
معاص انر ليا :أىمية طبيعة األحداث ضئيمة ،كالشيء الكحيد الذم يكتسي أىمية كبرم ىك العالقات القائمة
بيف األحداث (كفي حالتنا ىذه تتمثؿ ىذه العالقات في صكرة التتابع الزمني) .لقد كاف الشكالنيكف إذف
ييممكف السرد مف حيث ىك أحداث ،كلـ يككنكا ييتمكف سكل بالسرد مف حيث ىك خطاب.

(ِ)

لقد اعتمد الشكالنيكف الركس عمى التحريؼ الزمني الذم يدخؿ في سمة الخطاب ،مما ينتج عنو
المحف المكسيقي الذم يعمؿ عمى الترابط بيف األصكات معتمدان عمى عالقة ديناميكية عبر تتابع األحداث.
مما سبؽ فإف الشكالنييف الركس اعتمدكا في مباحتيـ عمى المتف الحكائي كالمبنى الحكائي المذيف
يعمالف عمى تطكر األحداث الزمنية داخؿ الركاية ،ككذلؾ أدخمكا التحريؼ الزمني الذم يعمؿ عمى ترابط
األصكات فيما بينيما عبر الزمف كترتيب الكممات كاألشخاص كاألمكنة كغيرىا مف أنكاع الركاية.

)ُ) طرائؽ تحميؿ السردم األدبي-مقكالت السرد األدبي :تزفيتاف تكدكركؼ ،صٓٓ.ٓٔ-
)ِ) السابؽ ،صٔٓ.

ِّ

ثالثاً :جيرار جنيت:
يستخدـ جيرار جينت كممة الحكاية عمى عدة معاني:
المعنى األول :تدؿ كممة الحكاية عمى المنطكؽ السردم ،أم الخطاب الشفكم أك المكتكب الذم
يضطمع بركاية حدث أك سمسمة مف األحداث.

(ُ)

والمعنى الثاني :كىك أقؿ انتشا انر ،لكنو شائع في السرد ككممة الحكاية في المعنى الثاني تدؿ عمى
سمسمة األحداث ،الحقيقية أك التخيمية ،التي تشكؿ مكضكع ىذه الخطبة ،كمختمؼ عالقتيا (مف تسمسؿ
كتعارض كتكرار ...إلخ) .كفي ىذه الحالة يعني "تحميؿ الحكاية" دراسة مجمكعة مف األعماؿ كاألكضاع
(ِ)

المتناكلة في حد ذاتيا.

والمعنى الثالث :ىك األكثر ظيك انر كىنا تدؿ كممة الحكاية عمى حدث أيضان ،غير أنو ليس البتة
الحدث الذم يركل ،بؿ ىك الحدث الذم يقكـ عمى أف شخصان ما يركم شيئان ما :إنو فعؿ السرد متناكالن في
حد ذاتو.

(ّ)

فقد ميز جنيت بين ثالثة معاني لمحكاية ،األول :يختص بالمنطكؽ السردم ،والثاني :يقكـ عمى
سمسة مف األحداث الحقيقية أك التخيمية ،والثالث :يعتمد عمى األشخاص الذيف يسردكف األحداث الزمنية
في الركاية.
مف خالؿ ذلؾ يتبيف لنا أف اسـ الحكاية بمعناىا الحصرم عمى الداؿ أك المنطكؽ أك الخطاب أك
النص السردم نفسو؛ كاسـ السرد عمى الفعؿ السردم ،المنتج ،كبالتكسع :عمى الكضع الحقيقي أك التخيمي
الذم يحدث فيو ذلؾ الفعؿ.

(ْ)

)ُ) خطاب الحكاية "بحث في المنيج" :جيرار حينت ،ترجمة( :محمد معتصـ ،كأخركف) ،طِ (الييئة العامة لممطابع
األميرية ،الجيزةُٕٗٗ ،ـ) ،صّٕ.
)ِ) السابؽ ،صّٕ.
)ّ) السابؽ ،صّٕ.
)ْ) السابؽ ،صّٖ.ّٗ-

ِْ

يتحدث جيرار جنيت في كتابة خطاب الحكاية عف زمف الحكاية كالمفارقات الزمنية ،كزمف الحكاية
عنده ىك "الحكاية مقطكعة زمنية مرتيف  "...فيناؾ زمف الشيء المركم كزمف الحكاية أم (زمف الداؿ،
كزمف المدلكؿ).

(ُ)

(ِ)

كزمف الحكاية ىك شبة متخيؿ ،كىك الزمف الزائؼ الذم يقكـ مقاـ زمف حقيقي بصفتو زمنان كاذبان.

كينطمؽ جيرار جنيت مف قكلو لكرستياف ميتز يؤكد فييا ككف الحكي مقطكعة زمنية مرتيف :فنياؾ مف
جية زمف الشيء المحكي(األحداث الكاقعية أك المتخيمة) ،كمف جية ثانية زمف الحكي ( الزمف الفني) .أي
أن ىناك زمنين :زمن الدال وزمن المدلول .يحيؿ جيرار جنيت نكعية العالقة بيف الزمنيف عمى ما أسماه
المنظركف األلماف بزمف القصة كزمف الحكي.

(ّ)

كبكجو عاـ ،فإف الثنائية التي تكشؼ لنا عف التعارض بيف زمف القصة كزمف الحكي يمكف اعتبارىا،
مع جنيت ،أىـ ما يميز السرد األدبي مف حيث مستكيات إعداده الجمالي ،عف غيره مف أنكاع السرد
(ْ)

األخرل.

كبتالي عمؿ جنيت عمى التميز بيف( :زمن القصة) و(زمن الحكي) ،فاألول :يعتمد عمى التخيؿ كىك
زمف (الدال) ،والثاني :يتضمف الزمف الزائؼ ،كىك (المدلول).
كأف العالقات بيف زمف القصة كزمف الحكاية (الكاذب) لو تحديدات أساسية ثالثة ىي :الصالت بيف
الترتيب الزمني لتتابع األحداث في القصة ،كالترتيب الزمني الكاذب لتنظيميا في الحكاية ،كالصالت بيف
المدة المتغيرة ليذه األحداث أك المقاطع القصصية كالمدة الكاذبة.

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جينت ،صْٓ.
)ِ) السابؽ ،صْٔ.
)ّ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٕٔ.
)ْ) بنية الشكؿ الركائي :حسف بحراكم ،صُُٕ.
)ٓ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صْٔ.

ِٓ

(ٓ)

أما دراسة نوعية العالقة بين زمن القصة وىذا الزمن الزائف :زمن الحكي حسب ىذه المحددات
األساسية الثالثة(:)1
ُ .عالقات الترتيب الزمني بيف تتابع األحداث في المادة الحكائية كبيف ترتيب الزمف الزائؼ
كتنظيماتيا في الحكي.
ِ .عالقات المدة أو الديموية المتغيرة بيف ىذه األحداث أك مقاطع حكائية ،كالمدة الزائفة "طكؿ
النص" ،كعالقاتيا في الحكي :عالقة السرعة التي ىي مكضكع مدة الحكي.
ّ .عالقات التواتر بيف القدرة عمى التكرار في القصة كالحكي معان.
كينتج مف زمف القصة ،الترتيب الزمني الذم يعتمد عمى ترتيب األحداث كالمدة الزمنية كالتكاتر.
كالمفارقات الزمنية عند جنيت تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة بنظاـ ترتيب األحداث أك
المقاطع الزمنية في الخطاب السردم بنظاـ تتابع ىذه األحداث أك المقاطع الزمنية نفسيا في القصة،
كذلؾ ألف نظاـ القصة ىذا تشير إلية الحكاية صراحة أك يمكف االستدالؿ عميو مف ىذه القرينة غير
(ِ)

المباشرة أك تمؾ.

كيسمـ كشؼ ىذه المفارقات الزمنية السردية باختالؼ (أشكاؿ التنافر بيف ترتيب القصة كترتيب
الحكاية) كقياسيا ،يسمماف ضمنيان بكجكد نكع مف درجة الصفر التي قد تككف حالة تكافؽ زمني تاـ بيف
(ّ)

الحكاية كالقصة .كىذه الحالة المرجعية افتراضية أكثر مما ىي حقيقية.

)ُ( تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٕٔ.
)ِ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صْٕ.
)ّ) السابؽ ،صْٕ.

ِٔ

إف نكعية العالقة بيف القصة كالحكي (الحكي ىنا مرادؼ لمخطاب عند تكدكركؼ) مف خالؿ ثالثة
مستكيات :الترتيب ،المدة ،التواتر .في المستكل األكؿ بيف الكاتب ككف دراسة الترتيب الزمني لمحكي
يأخذ معناه مف مكاجية ترتيب تنظيـ األحداث في الخطاب السردم بترتيب تتابع األحداث نفسيا في
القصة ،كما يبدك كذلؾ مف خالؿ الحكي مباشرة حيث يمكننا استدالؿ ىذا المؤشر أك ذاؾ بطريقة غير
مباشرة.

(ُ)

كجيرار جنيت ىك أحد أبرز أعالـ البنيكية ،الذم كاف لو الفضؿ في االستباقات كاالسترجاعات في
الزمف الركائي ،كقد طكر الخطاب الركائي في سياؽ دراستو لركاية "بركست" (بحثا عف الزمف الضائع)
كذلؾ بتقسيـ السرد إلى ثالثة مستكيات :القصة ،والخطاب ،والقص .فعمى سبيؿ المثاؿ يككف "إنياس" ىك
راكم القصة الذم يخاطب جميكر المستمعيف (قص) فيقدـ خطابان ،كيمثؿ خطابة األحداث التي تظير
فييا شخصية مف الشخصيات (قصة) ،كترتبط أبعاد السرد ىذه بنكاح ثالث يستقييا "جيرار جنيت" مف
خصائص الفعؿ الثالث :الزمف المغكم ،كالصيغة ،كالصكت.

(ِ)

ويربط جنيت الزمنين زمن القصة وزمن الحكي أو زمن الشيء المحكي وزمن الحكي بثالث عالقات
في الزمن تتمثل في(:)3
ُ .الترتيب الزمني :إف استحالة التكازم بيف زمف الخطاب أحادم البعد كزمف التخيؿ المتعدد األبعاد،
أدل إلى خمط زمني يحدث مفارقات زمنية عمى خط السرد تتمثؿ في االسترجاع كاالستباؽ.
ِ .عالقة المدة وحالتيا :المتمثمة في عممية تسريع السرد كبطئو مف خالؿ الكقفة الكصفية كالحذؼ
كالقفز الزمني كالحكار.

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٕٔ.
)ِ) إيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة :أحمد حمد النعيمي ،طُ(المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ندار
الفارس ،عمافََِْ ،ـ) ،صْٖ.
)ّ( الزمف في الركاية العربية :ميا حسف القصراكم ،صُٓ.

ِٕ

ّ .صمة التواتر :كتتمثؿ في عممية التكرار كما ينتج عنيا مف عمميات مختمفة.
اعتمد جنيت في الركاية عمى الزمف الماضي المختص في االسترجاع كالزمف الحاضر كالمستقبؿ
المختص في االستباؽ ،كتسريع كبطء السرد المتمثؿ في الكقفة كالمشيد كالحذؼ كالخالصة ،ككذلؾ
التكرار الذم يعمؿ عمى معرفة كأىمية األحداث المتكررة في الركاية.
لكف القياـ بيذا العمؿ ليس دائماً ممكنان ألننا نعثر أبدان ،كفي كؿ الحاالت ،عمى ىذا النكع مف الترتيب
الخالص لألحداث ،ألننا سنجدنا باستمرار أماـ "مفارقات سردية" تتجمى مف خالليا مختمؼ أشكاؿ
التفاكت بيف الترتيب في القصة كالحكي .إف المفارقة ليست كليدة اليكـ بؿ إنيا مف إحدل المميزات
التقميدية لمسرد األدبي .كىكذا نالحظ في اإللياذة أف بدايتيا في كسط الحكي ،تتمكىا عكدات إلى الكراء
(ُ)

(لمتفسير).

" كمف خالؿ تميزه بيف المقطع السردم كالمكقع الزمني يستنج مف خالؿ التحميؿ لنمكذج مف "بحثا عن
الزمن المفقود" مختمؼ العالقات الزمنية الممكنة كالتي يعطييا مفاىيـ خاصة :الستباق ،كمعناه حكي
شيء قبؿ كقكعو .واإلرجاع ،كيعني استرجاع حدث سابؽ عف الحدث الذم يحكي .كفي تحميمو لممفارقات
أبرز ككنيا يمكف أف تكضع في الماضي أك المستقبؿ ،كىي بعيدة عف لحظة "الحاضر" .كالمسافة الزمنية
التي تفصؿ بيف فترة في القصة يتكقؼ فييا الحكي ،كفترة في القصة يبدأ فييا الحكي المفارؽ ،ىي التي
يسمييا بػ "السعة" .كيمكف لممفارقة أف تغطي مدة طكيمة أك قصيرة مف القصة كىي "المدى"".

(ِ)

وينقسم اإلرجاع عند جنيت إلى( :داخمي) و(خارجي) ،يتحدث فييما عف إرجاع مختمط يككف فيو
المدل سابقان كاالتساع الحقان لنقطة بدء الحكي األكؿ .ويقسم بعد ذلك (اإلرجاع الداخمي) قسمين
رئيسين( :براني الحكي) و(جوانيو) .فاألول :يتـ في خط القصة مف خالؿ مضمكف حدثي مغاير لمحكي
األكؿ ،كما نجد عادة عندما تدخؿ شخصية األحداث ،كيتـ استحضارىا فييا .أما جواني الحكي :فيك

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٕٔ.ٕٕ-
)ِ) السابؽ ،صٕٕ.

ِٖ

عمى العكس يكضع في خط الحدث ذاتو الذم يجرم فيو الحكي األكؿ ،ويقسم ىذا النوع الثاني إلى
()1

قسمين :ارجاعات تكميمية ،وارجاعات تكرارية.

يتم النوع األول :مف خالؿ االرجاعات التي تأتي لمؿء ثغرات سبؽ القفز عمييا زمنيان ،أك تـ المركر
بجانبيا دكف أف يشكؿ ذلؾ حذفان زمنيان ،كىك ما يمكف تسمية بالحذف والمؤجل.
بينما في النوع الثاني :يعكد الحكي بيف الفنية كاألخرل إلى ماضي الحكي عف طريؽ التذكر.

(ِ)

كلقد قسـ "جيرار جنيت" مستكيات التعامؿ كالبحث عف ترددية كنكساف الحركة الزمنية لمتقسيمات
الرئيسة الثالثة( :المفارقة ،المدة ،التواتر) ،عمى النحك اآلتي(ّ):
 .1المفارقة :كتنقسـ المفارقة لمترتيب مف جية ،كلممدل كالسعة مف جية أخرل:
 المدى والسعة :يقصد بالمدل :مدل المفارقة الزمنية .كيقصد بالسعة :الفترة الزمنية التي
تغطييا تمؾ المفارقة.
 الترتيب :يقصد بالترتيب العالقة بيف زمف الخطاب (الكالـ المقصكص) ،كزمف القصة
(األحداث المقصكصة).
ِ .المدة :كتنقسـ إلى قسميف:
 السرعة :كيقصد بالسرعة العالقة بيف كؿ مقطع زمني مف حيث ىك مساحة نصية باألسطر،
كبيف زمف الحكاية األكلى الذم تغطيو تمؾ الكحدة مقيسان بالشيكر ،أك األياـ ،أك الساعات.
 اإليقاع :كيقصد باإليقاع العالقة بيف السرد كالقصة ،حيث تتـ عممية السرد عبر أربعة أنواع
من الحركات السردية ،ىي:

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٕٕ.
)ِ) السابؽ ،صٖٕ.
)ّ ) جماليات الركاية الميبية مف سرديات الخطاب إلى سرديات الحكاية :عبد الحكيـ سميماف المالكي ،طُ(المجمكعة
العربية لمتدريب كالنشر -القاىرة ََِٖ -ـ) ،صّٗ.ُْ-

ِٗ

أ -التمخيص :كالذم يسميو "جنيت" المجمؿ.
ب -الوقفة الوصفية :حيث يتكقؼ السرد لصالح الكصؼ.
ج -الحذف :حيث يتـ إسقاط جزء مف الحكاية األصمية في الخطاب.
د -المشيد :حيث يتساكل زمف الخطاب كزمف القصة كما في المشيد المسرحي.
 .3التواتر :كىك تكاتر حدث مف أحداث القصة.
أما ما يسميو بالتواتر ،أك التكرار بين الحكي والقصة .وأنواع التواتر ىي :النفرادي ،التكراري،
والتكراري المتشابو .ففي النفرادي :نجد خطابان كحيدان يحكي مرة كاحدة ما جرل مرة كاحدة .كىذا ىك
العادم .أما في التكراري :فتجد خطابات عديدة تحكي حدثان كاحدان ،كقد يككف ذلؾ مف شخصية كاحدة أك
عدة شخصيات .أما التكراري المتشابو :فنجده مف خالؿ الخطاب الكاحد يحكي مرة كاحدة أحداثان عديدة
(ُ)

متشابية أك متماثمة.

كيميز بعد ذلؾ -بإدخاؿ المدل كالسعة -بيف ارجاعات جزئية ،كأخرل كمية .تظير األولى :نكع
االسترجاع الذم ينتيي إلى حذؼ دكف أف يصؿ إلى الحكي األكؿ .وفي الثانية :يمتد االسترجاع ليغطي
(ِ)

مدة طكيمة في الماضي إلى الحكي األكؿ.

كأما المفارقات السردية يككف ليا مدى واتساع فمدى المفارقة ىك المجاؿ الفاصؿ بيف نقطة انقطاع
السرد ،كبداية األحداث المسترجعة أك المتكقعة .كيقكؿ "جيرار جنيت" حكؿ ىذه النقطة بالذات" :إف مفارقة
ما تعكد إلى الماضي أك إلى المستقبؿ كتككف قربيو أك بعيدة عف لحظة "الحاضر" أم عف لحظة القصة
التي يتكقؼ السرد مف أجؿ أف يفسح المكاف لتمؾ المفارقة .إننا نسمي "مدى المفارقة" ،ىذه المسافة
الزمنية .كيمكف لممفارقات أف تغطي ىي نفسيا مدة معينة مف القصة تطكؿ أك تقصر ،كىذه المدة ىي ما
(ّ)

نسميو "اتساع المفارقة"".

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٖٕ.
)ِ) السابؽ ،صٖٕ.
)ّ) بنية النص السردم :حميد لحمداني ،صْٕ.ٕٓ-

َّ

وقد أقترح "جيرار جنيت" دراسة اإليقاع الزمني (السردي) من خالل التقنيات الحكائية اآلتية(:)1
ُ .الخالصة :كتعتمد الخالصة في الحكي عمى سرد أحداث ككقائع يفترض أنيا جرت في سنكات أك
أشير أك ساعات ،كاختزاليا في صفحات أك أسطر أك كممات قميمة دكف التعرض لمتفاصيؿ.
ِ .الستراحة :أما االستراحة ،فتككف في مسار السرد الركائي تكقفات معينة يحدثيا الراكم بسبب
لجكئو إلى الكصؼ ،فالكصؼ يقتضي عادة انقطاع السيركرة الزمنية ،كيعطؿ حركتيا.
ّ .القطع :يمتجئ الركائيكف التقميديكف في كثير مف األحياف إلى تجاكز بعض المراحؿ مف القصة
دكف اإلشارة بشيء إلييا.
ْ .المشيد :كىك المقطع الحكارم الذم يأتي في كتير مف الركايات في تضاعيؼ السرد.
كما ويميز بين ثالثة مظاىر لمسرد وىي(:)2
ُ .الحكاية :كتطمؽ عمى المضمون السردي ،أم المدلول.
ِ .القصة :كتطمؽ عمى النص السردي .كىك الدال.
ّ .القص :كيطمؽ عمى العممية المنتجة ذاتيا .كبالتالي عمى مجمكعة المكاقؼ المتخيمة المنتجة
لمنص السردم.
أما تقسيمو لمقصة فانو يستفيد من المقولت المغوية ويقسم القصة إلى ثالثة مستويات(:)3
ُ .الزمن :كىك يشير إلى العالقة الزمنية بيف القصة كالحكاية المركية.
ِ .الصيغ :كىي تشير إلى الكيفيات كاألشكاؿ كالدرجات التي يتـ بيا التمثيؿ السردم.
ّ .الصوت :كىك يشير إلى الطريقة التي يتداخؿ بيا كؿ مف المرسؿ كالمتمقي في عممية السرد.

)ُ( بنية النص السردم :حميد لحمداني ،صٕٔ.ٕٖ-
)ِ( بالغة الخطاب كعمـ النص :صالح فضؿ ،د.ط (عالـ المعرفة ،الككيت ،د.ت) ،صِٕٔ.
)ّ( السابؽ ،صِٕٔ.ِٕٕ-

ُّ

كيالحظ أف مستكل الزمف كالصيغ يتصالف بالعالقة بيف القصة كالحكاية ،أما الصكت فيك يشير إلى
العالقة بيف القص كالحكاية كالقصة.
أما تحميل البنية الزمنية لمنص السردي فتقوم عمى زمنين ،ىما :أوليما :زمف الشيء المحكي،
والثاني :زمف القص ذاتو .أم زمف المدلكؿ كزمف الداؿ .كىذه الثنائية ليست قائمة عمى االنحرافات
الزمنية في القص؛ بؿ تحقؽ لنا إحدل كظائؼ السرد .كىي تتصؿ كذلؾ بالعالقة بيف زمف الحكاية
المركية كزمف القص .ونجد أن البحث في الزمن السردي يشمل ثالثة جوانب(:)1
 .1عالقات الترتيب الزمني لتتابع الحكادث في الحكاية المقكلة أك المركية.
 .2عالقات االستمرار المتغير ليذه األحداث ،أك ألجزاء األحداث المركية.
 .3عالقات معدالت التكرار؛ أم احتماالت تكرار الحكاية في القصة بأشكاؿ مختمفة.
في نياية السياؽ السردم الذم اعتمد عمى الزمف ،يميز جنيت بيف( :زمن القصة) و(الزمن
المحكي) ،ككذلؾ التعرؼ عمى (السترجاعات) و(الستباقات) سكاء أكانت خارجية أـ داخمية ،التي
تتضمف الزمف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،ككذلؾ تطرؽ إلى الزمف الذم تككف األحداث فيو سريعة
متمثمة في الخالصة كالحذؼ ،ككذلؾ الزمف البطيء الذم يتضمف المشيد كالكقفة ،وفرق بين الدال
والمدلول ،فاألول :ىك زمف الشيء المحكي ،والثاني :ىك زمف القص ،مما ينتج ترتيب زمني كاستمرار
األحداث كالتكرار الزمني.

)ُ( بالغة الخطاب كعمـ النص :صالح فضؿ ،صِٕٕ.

ِّ

رابعاً :سعيد يقطين:
يتحدث سعيد يقطيف في كتابة "تحميل الخطاب الروائي" عف الركاية العربية ،ككيؼ تطكرت في العالـ
العربي ،كيتساءؿ عف ىذه الركاية دكف تصكر نظرم لمركاية ،كىك ال يتحدث عف الركاية كثي انر ،كلكف
تحدث عف الخطاب الركائي مف منظكر غربي ،كيتحدث عف نظريات السرد التي حققت تطك انر ىائالن عمى
يد الشكالنييف الركس ،كتعدد المقاربات كاالتجاىات ،كيسمؾ مسمكو نحك السرديات البنيكية التي تجسدت
مف خالؿ االتجاه البكيطيقي الذم يعمؿ الباحثكف عمى تطكيره كبمكرتو بشكؿ دائـ كمستمر ،كيتحدث عف
االزدكاجية بيف العمؿ البكيطيقي الذم يبحث عف الكميات التجريدية ،كالناقد كىك يدقؽ كمياتو كيبمكرىا مف
خالؿ تجربة محددة .وتحدث في كتابو عن ثالثة مكونات ىي:
 .1الزمن.
 .2الصيغة.
 .3الرؤية السردية.
إنيا المككنات المركزية التي يعتمد عمييا (الخطاب) مف خالؿ طرفيو المتقاطبيف ،الراكم كالمركم لو،
أم :كقكفو عند حدكد ما يعرؼ بالمظير النحوي أو البنيوي ،كىذا إجراء أساسي يفرضو عمينا التحميؿ
(ُ)

السردم .في "انفتاح النص الروائي" ،يحاكؿ سعيد يقطيف االنتقاؿ إلى المظير الدللي أو الوظيفي.

لقد كضح سعيد يقطيف الزمف المختص في الركاية كالصيغة كالرؤية السردية ،مما ينتج عف ذلؾ
التعرؼ بما ىك مكجكد في الركاية مف زمف كأحداث كغيرىا.
كىك يقؼ عمى المظير النحوي لمخطاب تقكده أسئمة محددة حكؿ الخطاب بصدد كؿ مككف مف تمؾ
المككنات .وحاول تحميميا من خالل عمميتين متكاممتين(:)2

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٕ.ٖ-
)ِ( السابؽ ،صٖ.

ّّ

في األولى :قاـ بدراسة جزئية لركاية "الزيني بركات" لجماؿ الغيطاني ،عبر تقسيمو الخطاب إلى عشر
كحدات ،كحاكؿ مف خالؿ كاحدة منيا معاينة تجمي آليات المككف كطرائؽ اشتغالو.
وفي الثانية :أنجز دراسة كمية ألربعة خطابات ىي:
ُ .الكقائع الغربية :إميؿ حبيبي.
ِ .أنت منذ اليكـ :تيسر سبكؿ.
ّ .الزمف المتكحش :حيدر حيدر.
ْ .عكدة الطائر إلى البحر :حميـ بركات.
كحاكؿ مف خالؿ ذلؾ استخراج البنيات المشتركة بيف ىذه الخطابات عمى صعيد كؿ مف( :الزمن)،
و(السرد) ،و(التبئير) ،كانتيى إلى تسجيؿ مجمكعة مف الخالصات مف خالؿ عالقة الراكم بالمركم لو
في الخطاب .ككذلؾ مزج النظرية بالتطبيؽ؛ لكي يقدـ دراسة متكاممة ،فقاـ بتحميؿ حكؿ الخطاب
(ُ)

كمككناتو.

كفي كتابة "تحميل الخطاب الروائي" اعتمد سعيد يقطيف عمى منيج الشكالنيين الروس في تحميؿ
المناىج السردية التي حققت تطك انر ىائالن في نظريات السرد.

(ِ)

وبعد ذلك قسم كتابة "تحميل الخطاب الروائي" إلى ثالثة فصول وىي(:)3
الفصل األول :الزمف في الخطاب كذلؾ مف خالؿ تقديـ نظرم لمباحث كمف خالؿ زمف القصة كزمف
الخطاب ،كالمتفصالت الزمنية الصغرل ،كخصكصية الزمف في الزيني بركات ،كالزمف بيف الخطاب
التاريخي كالركائي كزمف الخطاب في الركاية العربية.

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٖ.
)ِ) آليات المنيج الشكمي :مراد مبركؾ ،صَْ.
)ّ( السابؽ ،صُْ.

ّْ

الفصل الثاني :عني بصيغة الخطاب كذلؾ مف خالؿ تعدد الخطاب كالصيغ.
الفصل الثالث :عني بالرؤية السردية في الخطاب الركائي.
كيعتمد سعيد يقطيف في تحميمو السردم لركاية "الزيني بركات" لجماؿ الغيطاني عمى طرؽ السرد
الشكالني كالبنيكم مف خالؿ دراستو لمزمف كالصيغة كالرؤية كفؽ رؤية كاحدة ىي التقديـ النظرم لمنمط
السردم ثـ دراسة الكحدات الصغرل كالكبرل ثـ خصكصية النمط.

(ُ)

كىك ينطمؽ في تقسيمات الزمن إلى ثالثة أقسام ،ىي :زمن القصة ،وزمن الخطاب ،وزمن النص
 ...كيظير لنا زمن القصة في المادة الحكائية .ككؿ مادة حكائية ذات بداية كنياية ،إنيا تجرم في زمف،
سكاء كاف ىذا الزمف مسجالن أك غير مسجؿ كركنكلكجيان أك تاريخيان .كنقصد بزمن الخطاب تجميات تزميف
زمف القصة كتمفصالتو ،كفؽ منظكر خطابي متميز ،يفرضو النكع ،كدكر الكاتب في عممية تخطيب
الزمف ،أم إعطاء زمف القصة بعدان متمي انز كخاصان .أما زمن النص فككنو مرتبطان بزمف القراءة ،في عالقة
ذلؾ بتزميف زمف الخطاب في النص.

(ِ)

كقد فرؽ بيف الزمن الواقعي والزمن الثقافي :فاألول :يدؿ عمى السنكات كاألحداث الكبرل التي تفرض
عمى المجتمع مسارات جديدة ،أما الثاني :بتبمكر بنيات (نصية) جديدة ،كقدرتيا عمى "التفاعؿ" ك"الفعؿ"
في الكاقع".

(ّ)

َّ
إف الفرضية التي انطمؽ منيا في ىذا التقسيـ الثالثي العاـ ،تتجمى في ككف زمف القصة (صرفي).
كزمف الخطاب (نحوي) ،كزمف النص (دللي) .كفي الزمف األخير تتجمى زمنية النص األدبي الركائي

)ُ) آليات المنيج الشكمي :مراد مبركؾ ،صُْ.
)ِ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٖٗ.
)ّ) الركاية كالتراث السردم :سعيد يقطيف ،طُ (دار النشر ،المركز الثقافي العربي ،بيركتُِٗٗ ،ـ) ،صُِٖ.

ّٓ

ىنا ،باعتباره التجسد األسمى لزمف القصة كزمف الخطاب في ترابطيما كتكامميما .أك لنقؿ باعتباره تزميف
(ُ)

القصة كالخطاب في زمنية خاصة سككنية أك تحكلية ،انقطاعية أك استم اررية.

كحمؿ يقطيف (الزيني بركات) لجماؿ الغيطاني ،مف منطمؽ تحميؿ زمف القصة كزمف الخطاب عمى
مستكل عاـ ،ثـ تحميؿ زمف الخطاب عمى مستكل جزئي مف خالؿ تحميؿ كؿ كحدة مف الكحدات العشر
التي قسـ إلييا خطاب الركاية .ثـ معاينة الفرؽ بيف زمف الخطاب الركائي (مف خالؿ الزيني بركات)
كزمف الخطاب التاريخي (مف خالؿ بدائع الزىكر في كقائع الدىكر البف إياس) .كيحاكؿ يقطيف تجاكز
الحدكد التي يقؼ عندىا تحميؿ زمف الخطاب مف خالؿ السرديات البنيكية إلى معالجة سكسيكلكجية لمنص
يتحدث فييا عف زمف النص مف خالؿ العالقة بيف زمف الكاتب كزمف القراءة بكضعيا في إطار بنية
(ِ)

سكسيك .لغكية شاممة.

لقد قدـ سعيد يقطيف جيدان خصبان لممشركع اإلبستمكلكجي ،مف خالؿ كتبو الثالثة" :تحميل الخطاب
الروائي" ،و"انفتاح النص الروائي" ،و"قال الراوي" ،كىك معني بسردية الخطاب الركائي كطرائؽ تحميمو،
فيك قدـ مف خالؿ كتابو األول "تحميل الخطاب الروائي" خطابان ركائيان عربيان معاص انر ،الذم يعرؼ بأنو
الطريقة التي تقدـ بيا المادة الحكائية في الركاية ،وقد قسم الكتاب إلى ثالثة أقسام ،كىي( :الزمن،
والصيغة ،والرؤية السردية) ،كبحث كذلؾ عمى مستكل بناء الخطاب ،أما في كتابو الثاني "انفتاح النص
الروائي" فقد اىتـ بالمستكل الداللي لمخطاب ،كبحث فيو خمس ركايات كىي" :الزيني بركات" لجماؿ
الغيطاني ،ك"اختفاء سعيد أبي النحس المتشاثؿ" ألميؿ حبيبي ،ك"أنت منذ اليكـ" لتيسير سبكؿ ،ك"الزمف
المكحش" لحيدر حيدر ،ك"عكدة الطائر إلى البحر" لحميـ بركات .أما كتابو الثالث "قال الراوي" يتحدث

)ُ) الركاية كالتراث السردم :سعيد يقطيف ،صٖٗ.
)ِ) تحميؿ الخطاب األدبي عمى ضكء المناىج الحداثية :محمد عزاـ ،د.ط (اتحاد كتاب العرب ،دمشؽََِّ ،ـ)،
صُْٕ.

ّٔ

عف البنيات الحكائية في السيرة الشعبية كخص مبحثان في الفصؿ الثالث مف الكتاب لمحديث عف البنيات
الزمنية ،مطبقان رؤيتو لمزمف عمى السير الشعبية في السرديات القديمة.

(ُ)

يتسأؿ سعيد يقطيف عف الزمف في كتابو "تحميل الخطاب الروائي" فيقكؿ ما ىك الزمف؟ فيجيب عنو
ابتداء مف المنظكر الفمسفي ككذلؾ
أنو ال يزاؿ يثير الكثير مف االىتماـ في مجاالت معرفية متعددة.
ن

منظكرات في مجاالت مختمفة مثالن أف يككف ككني ،انطكلكجي ،فمكي ،كسيككلكجي كمنطقي كغيرىما .ثـ
بعد ذلؾ تصكر مقكلة الزمف في المجاؿ العممي كفي تحميؿ المغة كباألخص في أقساـ الفعؿ الزمنية التي
نظر إلييا مف خالؿ تطابقيا مع تقسيـ الزمف الفيزيائي إلى ثالثة أبعاد( :الماضي ،الحاضر ،المستقبل)،
(ِ)

ككذلؾ يأخذ الزمف أشكاالن عديدة مثؿ البعد الفمسفي كغيرىما مف األبعاد.

إف مقولة الزمن متعددة المجاالت .كيعطييا كؿ مجاؿ داللة خاصة كيتناكليا بأدكاتو التي يصكغيا
في حقمو الفكري والنظري .كيبرز لنا المظير األول :بكضكح في عالقة تحميؿ زمف الفعؿ في المغة،
بأصكلو الفمسفية كالمنطقة .لقد كاف تحميؿ الزمف في المغة أسير الفزيائية .أما المظير الثاني :كىك تحميؿ
الزمف مف خالؿ الخطاب أك النص .كىك يستمد تحميمو مف لسانيات الزمف كالبحث المساني لمزمف كنتائج
البحث التي أعتمد عمييا الزمف ،مف خالؿ المفاىيـ كاألدكات كاإلج ارءات التي تنتقؿ مف مجاؿ الجممة إلى
ما فكؽ الجممة غير ارتباطيا بتحميؿ الخطاب كالتحميؿ المساني ،كعالقة الزمف بالمغة العربية مف خالؿ
(ّ)

األصكؿ المنطقية التي تعتمد عمى التحميؿ العممي.

)ُ) نقكد أدبية (مقاالت في النقد كاألدب)  :زياد محمكد أبك لبف ،طُ (دائرة المكتبة الكطنية ،عمافَُُِ ،ـ) ،صّٓ-
ْٓ.

)ِ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صُٔ.
)ّ) السابؽ ،صُٔ.ِٔ-

ّٕ

بعد ذلؾ ننتقؿ إلى كتاب "انفتاح النص الروائي" فيك يصؼ الزمف مف خالؿ مككنات الخطاب في
الركاية كىي( :الزمن ،والصيغة ،والصوت) ،كتحديدىا مع النص كالكقكؼ عمى "تكسيع" الخطاب (كبنية
نحوية) إلى "النص" (كبنية دللية) في الخطاب الركائي.

(ُ)

"أما في إطار بنيات ثقافية كاجتماعية محددة يكتب النص في زمف تاريخي .أم يتحدد الزمف بسياؽ
اجتماعي كثقافي محدديف كال يمكف إلنتاج الكاتب النصي أف يككف خارجان عف ىذا السياؽ الذم يتفاعؿ
معو إيجابان أك سمبان ،قبكالن أك رفضان .كىذه البنيات المنتج في زمنيتيا التاريخية ىذا النص تتجمى لنا ضمنيان
أك مباشرة في النص ذاتو  ...كىذا "التفاعل" مع ىذه البنيات الثقافية ،ىك الذم يعطي لػ "القراءة" المفتكحة
(ِ)

عمى الزمف إمكانية تكليد الدالالت كانتاجيا عمى الرغـ مف تبدؿ ىذه البنيات مكانيان كزمنيا".

كيتحدث سعيد يقطيف عف زمن القصة ،وزمن الخطاب ،فيقكؿ في الزمن األول :إنو كقؼ عند حدكد
المادة الحكائية (القصة) الذم حاكلنا "إعادة تركيبة" باالنطالؽ مف تحديد الحدث األكؿ (السابق زمنياً)
كما يميو (الالحق زمنياً) .كانطالقان مف إعادة التركيب الزمني حاكلنا إعطاء بعد "منطقي" ك"سببي" لتطكر
(ّ)

أحداث القصة كبنائيا.

ويرتب األزمنة لكي يأتي لنا بإبراز طبيعة "زمن النص" بجالء ،وفق ىذا النمط(:)4
ُ .زمن القصة (زمن األحداث قبل القص) :ىك زمف المادة الحكائية في شكميا ما قبؿ
الخطابي ،إنو زمف أحداث القصة في عالقتيا بالشخصيات كالفكاعؿ "الزمن الصرفي".

)ُ) انفتاح النص الركائي :سعيد يقطيف ،صّٓ.
)ِ) السابؽ ،صّْ.
)ّ) السابؽ ،صْٔ.ْٕ-
)ْ( السابؽ ،صْٗ.

ّٖ

ِ .زمن الخطاب (الفني) :كىك الزمف الذم تعطي فيو القصة زمنيتيا الخاصة مف خالؿ الخطاب في
إطار العالقة بيف الراكم كالمركم لو "الزمن النحوي".
ّ .زمن النص :كىك الزمف الذم يتجسد أكالن مف خالؿ الكتابة التي يقكـ بيا الكاتب في لحظة زمنية
مختمفة عف زمف القصة أك الخطاب .كىك ما ينتج عنو الزمناف" :زمن الكتابة" و"زمن القراءة"،
كما يتجسد مف خالؿ العالقة بيف الكاتب كالقارئ عمى المستكل الداللي "الزمن الدللي".
كبعد تحدثو عف زمف القصة كزمف الخطاب كزمف القراءة في الكتابيف "تحميؿ الخطاب الركائي"،
ك"انفتاح النص الركائي" يتحدث عف التمفصالت الزمنية الصغرى ،كابرازىا في زمف القصة كزمف
الخطاب ،ككذلؾ إبراز التمفصالت الزمنية الكبرى عبر بنية الزمف في القصة كالخطاب .ككيؼ عممت
ىذه التمفصالت الزمنية الكبرل مف تخطيب القصة ركائيان .ككذلؾ تحميؿ الزمف عبر ىذا التخطيب،
كمقاربتو بالخطاب التاريخي في تعاممو مع الزمف .أما عف التمفصالت الزمنية الصغرل ،فإنو يتحدث عف
المقاطع السردية كالمكاقع الزمنية ،كأف المقاطع السردية ىي الكحدات السردية الصغرل التي تتعمؽ
(ُ)

بالتمفصالت الصغرل .أما المكقع الزمني فأنو يختص بالتمفصالت الزمنية الكبرل.

لقد كصؼ سعيد يقطيف "بؤرة الحكي" بالكظيفة األـ كالنكاة المركزية ،كىي فعؿ كاحد تظؿ كؿ األفعاؿ
متصمة بو".

(ِ)

لقد اعتمد سعيد يقطين في كتبة عمى تحميل الخطاب عبر ثالثة أنواع ،وىي:
ُ -الزمن :الذم يختص باألحداث الزمنية كالمدة المستغرقة في الركاية ،ككذلؾ التعرؼ عمى أراء
الغرب في سياؽ مكضكع السرد.
ِ -الرؤية السردية :كىي التي تعمؿ عمى تفسير السرد كالخطاب ،لكي يتعرؼ المتمقي عمى التتابع
الزمني المكجكد فييا.
ّ -الصيغة :كىي تعتمد عمى الكالـ كالحكي المكجكد فييا كصياغة الكالـ.

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صٖٗ.ٗٗ-
)ِ) سيمائية النص السردم :عبد اليادم أحمد الفرطكسي ،د.ط (اتحاد األدباء ،بغدادََِٕ،ـ) ،صُِ.

ّٗ

الفصــــــــــل الثانـــــــــي
مكونات النظام الزمني لتتابع األحداث في رواية
"زمن الخيول البيضاء"
ويشمل عمى مبحثين:
 المبحث األول :السترجاعات ،وتنقسم إلى قسمين رئيسين:
أولً :السترجاعات الخارجية.
ثانياً :السترجاعات الداخمية ،كىي عمى نكعيف:
 -1االسترجاعات الخارج حكائية.

 -2السترجاعات الداخل حكائية ،المتمثمة في ثالثة أنواع ،ىي:
أ -االسترجاعات التكميمية.

ب -االسترجاعات التك اررية.
ج -االسترجاعات الجزئية.
 المبحث الثاني :الستباقات ،وتنقسم إلى قسمين رئيسين:
أولً :الستباقات الخارجية.
ثانياً :الستباقات الداخمية ،كىي عمى نكعيف:
ُ .االستباقات التكميمية.
ِ .االستباقات التك اررية.
َْ

مكونات النظام الزمني لتتابع األحداث في رواية "زمن الخيول البيضاء":
ي"يعنى بالترتيب الزمني مدل التتابع الزمني لألحداث في النص الركائي كمكافقتو لترتيب األحداث في

الحكاية ،أم التناسب العكسي أك الطردم بيف األحداث في سياؽ الركاية .كترتيبيا في الكاقع الحكائي،
كيحدث عف طريؽ سرد الكاتب لألحداث ثـ يتكقؼ ليسترجع أحداثان ماضية أك يستبؽ أحداثان لـ تحدث
بعد .أك تسير األحداث في الركاية متكافقة مع ترتيبيا في الكاقع .كىنا يككف التناسب طرديا .بينما يككف
(ُ)

عكسيا في حالتي االسترجاع أك االستباؽ".

كنالحظ في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" عالقة متكاممة لنظام التتابع الزمني لألحداث ،أم أف كؿ
حدث يتبع حدثان سابقان لو ،مما يشكؿ مجمكعة مف المقاطع المتتابعة التي ىي الزمة مف لزكميات الركاية؛
الذم ينتج عنو نسؽ زمني يتطكر مع :النص ،كاالسترجاعات كاالستباقات ،سكاء أكانت داخمية أـ
خارجية ،كالخالصة ،كالحذؼ ،كالكقفة ،كالمشيد ،إلى غير ذلؾ ،مما يستدعيو تطكر الزمف عبر الركاية،
كفي بعض األحياف ،يككف الزمف في الركاية زمف استرجاع األحداث أم االنتقاؿ مف الحاضر إلى
الماضي الزمف البعيد ،فمف خاللو يتـ معرفة األحداث التي كقعت في الماضي ،ككذلؾ التعرؼ عمى مدل
عالقة االسترجاعات الداخمية باالسترجاعات الخارجية كتكظيؼ العالقة بينيما عف طريؽ الزمف الماضي،
كفيو يتذكر الكاتب األحداث الركائية منذ بدايتيا حتى النياية؛ كربطيا بزمف القصة كزمف الخطاب ،كركاية
زمف الخيكؿ البيضاء تتحدث عف ثالثة كتب كىي( :كتاب الريح ،وكتاب التراب ،وكتاب البشر) كانت
المدة الزمنية في الكتب الثالثة تمتد منذ زمف العثمانييف إلى زمف النكبة عاـ ُْٖٗـ.
فقد كانت االسترجاعات الزمنية في تمؾ الكتب متكفرة بكثرة ،إذ يسترجع الكاتب ىذه األزمنة مف
الماضي البعيد حتى يكمنا ىذا عمى لساف مف تذكر الركاية .فيـ يتذكركف( :زمن العثمانيين) ككيؼ كانت
الضرائب كالظمـ كالفساد سائدان في البالد ،ككذلؾ (زمن اإلنجميز) حيث اإلعدامات الجماعية حتى لك أركا
فردان يحمؿ سكينا يجركنو إلى حبؿ المشن قة؛ ألنيـ يدعكف أنو يريد أف يقتؿ أفراد اإلنجميز ،الذيف ميدكا
لمييكد استعمار فمسطيف حتى أعطكىـ كعد بمفكر المشؤكـ عاـ ُُٕٗـ ،الذم ميد ليجرة الصياينة إلى
)ُ ) آليات السرد في الركاية العربية المعاصرة "الركاية النكبية نمكذجا" :مراد عبد الرحمف مبركؾ ،د.ط (الييئة العامة
لقصكر الثقافةَََِ ،ـ) ،صُّٖ.

ُْ

فمسطيف كاحتالليا ،مرك انر بثكرة عاـ ُّٔٗـ ثورة فمسطين الكبرى ،ىذا الشعب األعزؿ الذم ال يممؾ
السالح لمكقكؼ ضد سياسة اإلنجميز كاإلعدامات ،ثـ (زمن الصياينة) الممثؿ بقكات الياغانا كاألرغكف،
كاخراج الفمسطينييف مف بيكتيـ بالقكة أك قتمتيـ بدكف رحمة كاحتالؿ فمسطيف ،كقد صمدت قرية اليادية
أماـ ىذه السياسات ،كبالرغـ مف كؿ ىذه المظالـ ظمت متمسكة بحقيا ضد األتراؾ ،كاإلنجميز،
كالصياينة؛ ألف الشعب الفمسطيني ال يفرط في حقو ميما كمؼ األمر مف تضحيات كصمكد كمأسي
كمعاناة.
كيرل الباحث في الركاية استرجاع ثالثة أزمنة ،ىي :زمن األتراك ،وزمن اإلنجميز ،وزمن الصياينة،
لكي نتذكر ىذه األزمنة الماضية كمعرفة الحقيقة الكاضحة التي ال سبيؿ لمشؾ فييا أماـ العالـ بأف كؿ مف
احتؿ فمسطيف ليس لو الحؽ فييا.
أما الستباقات ،فيي المقاطع الحكائية التي تركم أحداثان مستقبمية يمكن توقع حدوثيا في المستقبل،
كتشير إلى أف الشعب الفمسطيني عاش ثالثة أزمنة ،كىي :زمف األتراؾ ،كزمف اإلنجميز ،كزمف الصياينة،
الذم نعاني منو حتى اآلف ،كالذم يمارس فيو الصياينة كؿ ألكاف العذاب ضد الشعب الفمسطيني ،أم أف
الستباقات ما زالت تتحدث عف كاقعنا اليكـ كتتنبأ بكقكع أحداث في المستقبؿ ،خاصة في الضفة الغربية
كغزة ،كلكف سياسة اإلعدامات اختمفت مف حيف آلخر ،ففي الزمف الماضي كاف الفمسطيني األعزؿ يعدـ
عمى حبؿ المشنقة ،أما اآلف فيعدـ بالرصاص كالصكاريخ كالقذائؼ التي ال تفرؽ بيف أحد مف الشعب
الفمسطيني ،فكؿ آالت الغطرسة المكجكدة في العالـ تنصب فكؽ رؤكسيـ بأيدم صييكنية خبيثة.
مما سبؽ يتبيف لنا أف السترجاعات في الركاية ىي استرجاعات الماضي بالنسبة لزمف القصة أك
زمف الخطاب ،ككيفية العالقة بيف األزمنة التي حدثت في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" ،ككيؼ تطكرت
ىذه األزمنة عف طريؽ تتابع األحداث كتذكر الماضي ،كمعرفة ما يدكر في الركاية مف استرجاعات
خارجية كداخمية ،ككذلؾ تطكر الماضي مع الحاضر كالمستقبؿ عف طريؽ الستباقات الخارجية كالداخمية
فييا ،كتطبيؽ الزمف عمى الماضي ككيفية حدكثو في المستقبؿ .والستباقات تعمؿ عمى نمكىا ،كاندماج
زمف القصة كالخطاب فييا ،ككيؼ كقعت األحداث في الزمف الماضي كتطكرت بعد ذلؾ ،كأصبحت
كاقعية يممسيا الناس ،ككيفية التعامؿ مع ىذه األحداث الجارية في الركاية ،كتطبيقيا عمى الكاقع.
ِْ

قد يككف (الزمن) ىك الشخصية الرئيسة ،فيظير ككأنو البطؿ الرئيس الذم يؤثر عمى الشخصيات
كاألحداث كالمكاف ،فنجد أف ىذه العناصر جميعيا تقع تحت سيطرة الزمف كتأثيره ،بحيث تبدك بصمات
الزمف كاضحة عمى كجكه الشخصيات ،ككذلؾ فإف الزمف يفعؿ فعمو في المكاف ،كيالحظ ىذا الفعؿ تمؾ
الشخصيات التي تغيب عف المكاف مدة طكيمة ،)ُ(".كىذا ما نممسو في الركاية.
يخضع الزمن الحكائي بالضركرة لتتابع منطقي لألحداث ،بينما ال يتقيد زمن السرد بيا ،فالمؤلؼ يبدأ
مف الفكرة المركزية أك التأثير ،كىي تككيف الداللة عمى نحك استرجاعي زمانيان بكصفو عنص انر يتمتع
بحيكية تماثؿ حيكية العقدة .فإذا كاف المؤلؼ أك الكاتب حكيمان ،فإنو ال يشكؿ أفكاره لتالئـ أحداثو .كلكنو
تأثير فريدان أك كاحدان يبغي تحقيقو ،ثـ يبتكر األحداث التي تعينو -عمى أفصؿ
يتصكر بعناية مقصكدة
ان
كجو -في ترسيخ األثر الذم تصكره مسبقان ،كال شؾ في أف الخبرات الخاصة باستخداـ الزمف ىي تقنية
سردية تكشؼ عف ذكاء المؤلؼ في تقديـ الحكاية ،كتكجيو السارد عمى التأثير في القارئ منذ المحظة
(ِ)

األكلى".

ولمدخول إلى البناء الزمني داخل الرواية ل بد من المرور عند ثالث مفارقات زمنية ،ىي(:)3
األولى (زمن القصة) :الترتيب كالنظاـ ،كيحدث نتيجة االنحراؼ الزمني بيف تتابع األحداث في
القصة ،أك ما يطمؽ عميو (زمن القصة) كالنظاـ الزمني لترتيبيا في السرد( .زمن القص).
الثانية (السرعة والبطء في السرد) :كتحدث بيف الديمكمة النسبية في القصة كديمكمة السرد (أم
طكلو) أك ما يطمؽ عميو (اإليقاع الروائي) ،أم سرعة النص كبطئو.
الثالثة (التكرار) :التكاتر ،كيحدث بيف طاقة التكرار في القصة ،كطاقة التكرار في السرد.
بعد ذلؾ نتطرؽ إلى تطبيؽ (السترجاعات) و(الستباقات) في ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" ،المتمثؿ
في المبحثيف اآلتييف.

)ُ) الشخصية في الركاية الفمسطينية المعاصرة :محمد أيكب ،طُ (منشكرات اتحاد الكتاب الفمسطينييف ،القدسُٕٗٗ ،ـ)،
صْٗ ،صَٓ.
)ِ) البنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة :ميساء سميماف اإلبراىيـ ،د.ط (منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب،
دمشؽَُُِ ،ـ) ،صُِِ.

)ّ( تقنيات النص السردم في أعماؿ جب ار إبراىيـ جب ار الركائية :عدكاف نمر عدكاف ،د.ط (نابمس ،فمسطيفََُِ ،ـ)،
صُٓ.

ّْ

 الـمـبـحــث األول( :الســتــرجـــاعـــات):
وتنقسم إلى قسمين رئيسين ،ىما( :السترجاعات الخارجية) ،و(السترجاعات
الداخمية) عمى النحو اآلتي:
أولً :السترجاعات الخارجية:
كىي "استرجاعات الكقائع الماضية التي حدثت قبؿ المحكي األكؿ أك السابقة التي حدثت في
الماضي السابؽ لزمف القصة أك الحكاية ،كيشكؿ كؿ استرجاع بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فييا -
التي ينضاؼ إلييا -حكاية ثانية زمنيان ،تابعة لألكلى في ذلؾ النكع مف التركيب السردم ،كالحكاية األكلى
ىي التي تعتمد عمى المستكل الزمني لمحكاية الذم يحقؽ القياس كالمفارقة الزمنية ،كعف طريؽ المفارقة
الزمنية يمكف أف تظير حكاية أكلى بالقياس إلى مفارقة زمنية أخرل تحمميا؛ كفي األعـ ،يمكف اعتبار
مجمكع السياؽ حكاية أكلى بالقياس إلى مفارقة زمنية ما".

(ُ)

"إف المفارقات الزمنية (السترجاع الخارجي) ،يأتي في الخطابات التقميدية لمؿء بعض الفجكات في
حياة الشخصيات المحكرية .ككظيفتيا إخبارية كليست أساسية إال بدرجة ثانوية في السياقات التي تأتي
فييا .لكننا نالحظ أف السترجاعات الخارجية ،في المتن المحمل تحتؿ كظيفة مركزية".

(ِ)

ككذلؾ عرض األحداث التي قد حدثت قبؿ القصة .الحالية .كتعرض المقطات االسترجاعية الخارجية
(ّ)

األحداث التي حدثت قبؿ خط القصة الرئيسي (ما قبل التاريخ) أم تاريخ بدء زمف الحكاية المركزية".

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صَٔ.
)ِ) انفتاح النص الركائي :سعيد يقطيف ،صٔٓ.
)ّ) عمـ السرد "مدخؿ إلى نظرية السرد" :ياف مانفريد( ،ترجمة :أماني أبك رحمة) طُ (دار نينكل ،دمشؽ ،د.ت)،
صُُٕ.

ْْ

ومن األمثمة عمى السترجاعات الخارجية :تى ىذ ُّك ير خالد اليكـ البعيد ،منذ كاف عمره ثماني سنكات ،قاؿ

السارد " :تذكر خالد ذلؾ اليكـ البعيد الذم بدأت فيو عالقتو مع الجماؿ كالخيكؿ كاف عمره حينيا ثماني
سنكات ،حيف ركب جمالن .ككاف سعيدان بتمؾ التجربة األكلى عمى ظير المخمكؽ الضخـ .كانت إطاللتو
األكلى عمى العالـ المحيط مف ارتفاع لـ يعتد عميو مف قبؿ ،كبعد جكلة طكيمة عمى ظير الجمؿ أراد
النزكؿ ،كلكنو ىن ًس ىي الكممة التي يجب أف تقاؿ لمجمؿ كي يتكقؼ كيركع( :إخت) .كبدال منيا راح يردد:
(حيت) فيكاصؿ الجمؿ مسيره! حتى كصؿ بو إلى قرية عجكز .كحيف ازداد إعياؤه كيأسو مف المحاكالت
(ُ)

الفاشمة إليقافو ،لـ يجد حالن في النياية سكل القفز مف فكقو غير عابئ بالنتائج".

كىذا المقطع االسترجاعي يذكرنا باليكـ البعيد كالماضي ،كلكف لـ يحدد اليكـ الذم حدث فيو ىذا
االسترجاع ،كانما كاف استرجاعان غير معمكـ ،كما أف خالد استرجع اليكـ الذم تذكر فيو العالقة بينو كبيف
الجماؿ كالخيكؿ ،حيث كاف ال يتجاكز عمره ثماني سنكات ليدؿ عمى مدل نقطة انطالؽ االسترجاع،
كانت فييا التجربة األكلى في رككب الجماؿ كفي االسترجاع ارتفع عف ظير الجمؿ كأصبحت األرض
تحتو حتى أنو فقد الكعي كاإلحساس بطكؿ المدة التي ركبيا عمى الجمؿ ،كأراد النزكؿ فنسى كممة السر
التي تكقؼ الجمؿ حتى كصؿ إلى قرية عجكز ،كىنا أراد الكاتب تصكير االسترجاع بصكرة مزدكجة بيف
الزماف الماضي كالمكاف الذم كصؿ إليو ،فمـ يتذكر كممة تكقؼ الجمؿ "أخت" في حينيا تذكر اليكـ البعيد
الذم ركب فييا الجمؿ ألكؿ مره ،كبعدىا قفز غير عابئ بالنتائج .كىذا التذكر يعمؿ عمى تطكر العالقة
بيف الكاتب كالقارئ ،أم زمف القصة كزمف الخطاب ،كمعرفة النتائج التي تكصؿ إلييا الكاتب ،ككذلؾ
التعرؼ عمى العادات كالتقاليد التي مر بيا الشعب الفمسطيني مف تدريب كتعميـ الشخص أساليب رككب
الجماؿ كالخيكؿ.
إلى جانب ىذا االسترجاع المجيكؿ ،فإنو يأتي لنا بتذكر آخر إلى الكراء ،كىك :اليكـ البعيد غير
المحدد ،كاسترجاع جديد بنفس المكف كاليكـ ،كفيو يتـ استرجاع األياـ الماضية غير المحددة ،كانما يبقى
مصيرىا معمقان بالتذكر كاالسترجاع ،كفيو" :تتذكر منيرة تمؾ األياـ البعيدة حينما كصمت ليذا البيت،
صغيرة كانت ،في الرابعة عشرة مف عمرىا ،كلفرط محبتو لمشيخ عمر ،اختار أبكىا ،أم بنت مف بناتو

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصر اهلل ،طُ (الدار العربية لمعمكـ ،بيركتََِٕ ،ـ) ،صِٓ.ِٔ-

ْٓ

يمكف أف تصمح لمحمكد كانت منيرة ىي األصغر ،لكنيا كانت األجمؿ ،كلذا قرر في النياية أف تككف
(ُ)

ىي العركس".

كعمى بعد عشر صفحات مف تذكر خالد رككب الجمؿ كالخيؿ ،تتذكر كتسترجع منيرة ىذه األياـ
الجميمة التي عاشت في بيت متكاضع مع محمكد حفيد خالد ،كاف عمرىا أربعة عشر عامان ،ككاف الشيخ
عمر أبك منيرة يحب خالد؛ كلذلؾ زكجو الحب أجمؿ بنت لديو ،بؿ كانت األصغر في أخكاتيا ،ليدؿ ىذا
االسترجاع عمى المحبة التي حصمت بيف الشيخ عمر كالحاج خالد كمحمكد كاألياـ البعيدة التي حددىا
ىذا االسترجاع ،ىي أياـ الماضي حيف كصكليا إلى البيت.
كعمى مدل االسترجاع البعيد يأتي تذكر آخر ،كلكنو محدد ،عندما يذكر الحاج محمكد منيرة فيقكؿ
ليا" :كذكرىا أف الحاج عمر عاش أربعيف عامان مع امرأتو ،كلـ يقبؿ بالزكاج عمييا ،رغـ أنيما لـ يرزقا
(ِ)

بأم كلد ،كظؿ كفيان ليا حتى ماتت ،كبعد ذلؾ كافؽ عمى الزكاج ،فرزقو اهلل محمكد كاألنيسة".

ىذا االسترجاع كاف قربيان جدان مف استرجاع منيرة كىي صغيرة ككاف عمرىا أربعة عشر عامان عند
كصكليا إلى البيت ،بؿ كاف االسترجاع في نفس الحكار كالتذكر ،ليعطينا الكاتب لكنان مزدكجان بيف
االسترجاع غير المحدد مع االسترجاع المحدد كفي نفس الحكار ،فينا الكاتب يحدد العمر ،كلكنو لـ يحدد
يكـ التذكر كاالسترجاع ،كىا ىك الحاج محمكد يذكر منيرة بأبييا الحاج عمر كيؼ عاش مع أمراتو أربعيف
عامان كلـ يفرط بيا ،بؿ حافظ عمى الحقكؽ الزكجية رغـ أنو يحؿ لو الزكاج بأربع ،إال أنو لـ يتزكج حتى
فارقت الحياة ،كلـ يرزقيا اهلل باألكالد كبعد كفاتيا تزكج كأنجب كلدان اسمو محمكد.
ككذلؾ في مقطع المحرمات كبالقرب مف االسترجاعيف السابقيف كفي نفس المقطع يذكرىا محمكد
بحياتيا السابقة فيقكؿ" :في بدايات العشرينات مف عمره ،كاف محمكد ،عندما تزكجا ،أما إذا سألتيا عف
نفسيا فإنيا ستقكؿ :كنت جاىمة ،كلـ أكف أعرؼ شيئان مف عمؿ البيت أك سكاه حتى شعرم ،لـ أكف

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٓ.
)ِ) السابؽ ،صّٓ.

ْٔ

أستطيع أف أمشطو ،فكاف يقكؿ لي :تعالي .كيجمسني أمامو كيمشطو لي .لقد طكؿ ركحو كثي ار عمي.
(ُ)

كانت تقكؿ دائمان ألكالدىا".

فإف ىذا االسترجاع عمؿ عمى تكفير الجك المناسب لمنيرة عندما كانت صغيرة كتزكجت محمكد
بالرغـ مف صغر سنيا؛ فاعترفت ألكالدىا أنيا لـ تكف تعرؼ شيئان عف أمكر البيت ،كال تجيد عمؿ
الطعاـ ،حتى تمشيط شعرىا لـ تتقنو ،ككاف محمكد كىك الذم يمشط شعرىا في بداية العشريف مف عمره،
ليدؿ االسترجاع بأنو بعيد جدان عف عمر محمكد اآلف ،كىذا التذكر أتى لكي يعرفنا عمى حياة محمكد
كمنيرة ،ككيؼ كاف يعامميا كيصبر عمييا؛ ألنيا لـ تعرؼ شيئان عف أمكر البيت.
كعمى مسافة بعيدة المدل مف االسترجاع السابؽ فإننا ىنا نسترجع كننتقؿ مف محمكد إلى خالد األبف،
ككيؼ كانت الشجاعة في ركحو ،ففي مقطع (كقالت الحمامة شيئان )...نأتي باسترجاع جديد محدد فيو
القكة كالعزي مة كالحؿ ،فيقكؿ الكاتب" :كاف البد لمقضاء مف أف يتدخؿ لحؿ المشكمة ،مع كجكد كؿ تمؾ
اإلصابات ،رغـ أف خالد لـ يكف قد تجاكز الرابعة عشرة مف عمره .كانت تمؾ ىي المرة األكلى التي يقؼ
فييا خالد أماـ الشيخ ناصر العمي .سألو :ما الذم حدث؟ فقاؿ خالد :كنت ذاىبا لرعي األبقار في أراضينا
عمي كميـ كضربكني ،ككما ترل ال أستطيع المشي .كرفع طرؼ قمبازه ،ليرل الشيخ
فمنعكني كتجمعكا ٌ
(ِ)
ناصر قدمو التي لفيا خالد بقطع مف القماش.
كىذا االسترجاع محدكد كمعمكـ الجكانب كاألحداث ،فمدل االسترجاع ىنا بعيد ،كلكف جاء فيو القضاء
لحؿ المشكمة التي حدثت بسبب رعي األبقار في ذلؾ الزماف كالمكاف ،حينما كانت مجمكعة مف الرجاؿ
يرعكف مكاشييـ ،حدث النزاع بسبب دخكؿ الرجاؿ ،كانت اإلصابات في الرجاؿ بالغة أما خالد لـ يكف
مصابان رغـ أنو لـ يتجاكز الرابعة عشرة مف عمره كمجمكعة الرجاؿ الذيف قاتمكه كانكا أكبر منو بكثير.
لكي يحدد لنا بأف االسترجاع ىنا حدد عمر خالد ،كلكف المدة الزمنية في زمف الركاية ىنا لـ يحددىا ،لكي
نقدر الزمف الذم حدثت فيو ىذه المشكمة ،كالمرة األكلى التي كقؼ فييا أماـ الشيخ ناصر العمي،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٔ.
)ِ) السابؽ ،صَُُ.

ْٕ

كالتساؤالت التي سأليا الشيخ ناصر؛ ليجيب خالد في نفس مدل االسترجاع عف ىذه التساؤالت فيقكؿ:
عمي كىا ىي قدمي ممفكفة بقطع القماش رغـ أنو غير مصاب ،كانما خدع
ضربكني كمنعكني كتجمعكا ٌ
الجميع في االسترجاع بقطع القماش الممفكؼ عمى قدمو ،في المقابؿ أف كؿ الرجاؿ الذيف أجتمعكا عميو
كانكا مصابيف.
كلك ي يعرفنا الكاتب ىنا عمى عنصر جديد مف االسترجاع ،كىك عنصر الخدعة أك التمكيو فقد سحر
أعيف الرجاؿ كعيف الشيخ ناصر بالقماش الممفكؼ عمى قدمو ،ليعطينا مثاالن عمى شخصية خالد الذم
استطاع بمكره أف يخدع الرجاؿ.
كعمى ىذا النمط مف االسترجاعات الخارجية يذكر الحاج محمكد شجاعة خالد كالقكة كاإلصرار عمى
صيد الغزالف ،فيقكؿ" :يذكر الحاج محمكد ذلؾ اليكـ البعيد الذم ذىبكا فيو لصيد الغزالف ،يذكر كيؼ
أصاب خالد غزالة كانت قد أثقمتيـ خفتيا ،راكغتيـ ،كراحت تتكارل في سفكح ال تصعدىا الخيؿ".

(ُ)

كفي ىذا المقطع القريب مف المقطع السابؽ داللة عمى شجاعة خالد كمكره كخداعو ،تأتي لنا القكة،
فينا الحاج محمكد يسترجع اليكـ البعيد غير المحدد ،لكف ذاكرة الحاج محمكد تذكر ىذا اليكـ الذم حدث
فيو المشيد؛ ليعرفنا الكاتب ىنا بأف الذاكرة أك االسترجاع معمكـ ،كلكف اليكـ البعيد مجيكؿ ،كمعرفة ىذه
الشخصية التي طالما تحدث عنيا الكاتب ،ككيؼ تأتي القدرة عمى صيد الغزالة كمالحقتيا رغـ أنيا خفيفة
كمراكغو ال الخيؿ يمحقيا كال أم شيء؛ ألنيا تصعد السفكح ،إال أف عزيمة خالد عمى الصيد أصابت
الغزالة فكقعت فريسة في يده؛ ليدؿ عمى أنو استرجاع معمكـ الشخصية ،فيتحدث عف خالد كشجاعتو إال
أنو غير معمكـ كمحدد الزمف أك اليكـ البعيد.
إف استرجاع الحكايات الماضية إلى الكراء ،كىي حكايات كاف يركييا الكبار لمصغار فتتحقؽ مما
يثبتيا في عقكؿ الصغار ،كالشاىد عمى ذلؾ ما كانت تقكلو أـ كريـ البنيا مف حكايات ،فيراىا تتحقؽ
عمى أرض الكاقع حيف كاف مرابطان عمى بيت خالد ،حيث كاف في السابعة مف عمره ،فيقكؿ السارد" :كاف
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَُِ.

ْٖ

قد تجاكز السابعة مف عمره ،حيث خرج متسمالن ذات ليمة ،كىك يفكر حزينان فيما إذا كانت ستككف الميمة
األخيرة ،أـ ال .كلـ يكد يصؿ بيت خالد حتى رأل (ريح) مقبمة ،كاف الميؿ ييخفي فارسيا ،بحيث بدت
ككأنيا تسير كحدىا .في تمؾ المحظة كاد أف ييغمى عميو ،رآه خالد متس ِّم انر قرب الجدار ،فسألو بمطؼ:

ماؿ الذم تفعمو أييا البطؿ في الميؿ؟ فرد :أنتظرؾ!".

(ُ)

إف ىذا االسترجاع يعطينا األمؿ بالحكايات الماضية التي كانت كما زالت عمى لساف الصغار قبؿ
الكبار ،فالكاتب ىنا أعطى عم انر محددان لو كىك السابعة مف عمره ،ككيؼ تسمؿ كريـ بف صبرم النجار
في الميؿ المظمـ حيث غمب عميو التفكير كالحزف لمقابمة خالد الفارس الشجاع عمى ظير "ريح" حينما
التقى بكريـ ،فينا أتى المقاء بيف الصغير كريـ الذم كاف متعطشان لرؤية الفارس خالد ،كخالد الذم تعامؿ
معو بمطؼ رغـ أنو كاف بينو كبيف أبيو الحاج صبرم النجار عداكة ،ككأف الكاتب ىنا أراد أف يعطينا
مشيدان استرجاعيان يمتقي فيو الماضي بالحاضر ،كاسترجاع المشيد بالحكايات إلى األماـ ،كىذا االسترجاع
كاف كريـ ينتظر شخصية قكيو في الميؿ المظمـ ،ككأنو متعطش لمقابمة الشخصية كالمشيد حقيقيان.
كبعد ذلؾ ،يأتي استرجاع يشبو االسترجاع السابؽ الذم لـ يتجاكز فيو إبراىيـ السادسة عشرة" :فجأة
راح الشيخ محمد السعادات ينادم :يا إبراىيـ .كما ىي إال لحظات حتى كاف يقؼ أماميـ ذلؾ الفتى الذم
ال يتجاكز السادسة عشرة مف عمره كىك يجيب:
أمرؾ يا شيخ.
 الحمامة أمانة في عنقؾ.(ِ)

 -ال تقمؽ يا شيخ.

إف ىذا االسترجاع أتى فيو عنصر المفاجأة لكي يعطينا الكاتب ىنا نكعان آخر مف أنكاع االسترجاع،
كىك المفاجأة التي ظيرت عندما نادل الشيخ محمد السعادات إبراىيـ ،ليستمر الكاتب في خمؽ لكحة فنية
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُْٖ.
)ِ) السابؽ ،صُٔٓ.

ْٗ

مف االسترجاعات التي نرل فييا الشيخ محمد السعادات بنادم يا إبراىيـ ،ليقؼ أمامو ىذا الشاب الذم لـ
يتجاكز السادسة عشرة مف عمره؛ ليدؿ ذلؾ عمى السمع كالطاعة لمشيخ ،كيقكؿ الشيخ لمفتى :الحمامة
أمانة في عنقؾ ،ىذه الحمامة التي كانت مطاردة مع خالد مف قبؿ األتراؾ الذيف كانكا يبحثكف عف طرؼ
خيط يربطيـ بخالد الذم قتؿ جنكدىـ ،كاستعاد الحمامة ،ىذا األمر األول :الحمامة التي تحمؿ عنصر
السالـ ،أما األمر الثاني؛ فألف األرض أصبحت عجفاء قحطاء ال زرع فييا حتى أف أىؿ اليادية لـ
يجدكا شيئان يطعمكنو لمكاشييـ ،ليذيف األمريف رجعت الحمامة لمشيخ محمد السعادات مف قبؿ خالد
ليعطييا أمانة إلبراىيـ ليحافظ عمييا ،كىنا يعرفنا الكاتب عمى أف االسترجاع محدد مف ناحية عمر إبراىيـ
الذم لـ يتجاكز السادسة عشرة مف عمره ،ككذلؾ المحافظة عمى الحمامة ،ىذه الفرسة األصيمة التي ال
تقبؿ إال أمينان ليحافظ عمييا ،كعدـ القمؽ مف قبؿ الجميع.
كبعد ىذا االسترجاع المحدد لمعمر ،نرجع مرة أخرل إلى األياـ البعيدة غير المحددة ،في أم كقت
حدث فيو ذلؾ الحدث كيبقى مجرد تخميف ليس إال ،كالشاىد عمى ذلؾ قكؿ الكاتب" :في ذلؾ اليكـ البعيد،
رجتيـ منيرة :احفركا ليما ىنا ،كي أستطيع رؤية قبرييما مف البيت .احترـ الجميع حزنيا ،بحيث لـ
أم قبر جديد قبرم كلدييا"(ُ).
يحجب ُّ
كعمى بعد ثالث عشرة صفحة إلى الكراء مف إعداـ محمد كمصطفى عمى يد الدرؾ التركي في مقطع
(ىدكء جاؼ) يأتينا مقطع (أحباب عمى الباب!)؛ لكي يسترجع الكاتب اليكـ البعيد عمى لساف منيرة ىذا
اليكـ غير محدد الكقت ،كلكف الكقت كاف محدد المعالـ؛ ألنو كاف يكمان ممط انر بعد سنكات عجاؼ مف
القحط كعدـ نزكؿ الغيث ،استرجعت منيرة ىذا اليكـ الذم خرجت فيو عظاـ محمد كمصطفى مف القبر
بسبب أمطار الشتاء الغزيرة ،أخدت تسير تمؾ العظاـ في مجرل الماء حتى تفاجأت منيرة بالعظاـ،
كارتعبت مف ذلؾ المنظر ،كعندما تأكدت أنيما ىما قالت :احفركا ليما ىنا لتتذكر منيرة ذلؾ اليكـ البعيد
دائمان عندما تشاىد قبرم كلدييا كاحتراـ الجميع حزنيا ،ليصؼ الكاتب ىنا بأف االسترجاع يعمؿ عمى
تجديد الذاكرة لدل منيرة كؿ يكـ كدائمان عندما تشاىد القبريف ،كىذا االسترجاع كالتذكر محدد المعالـ
مجيكؿ الزمف؛ ألف الزمف غير محدد ىنا.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٕٓ.

َٓ

كبعد ىذه األياـ البعيدة غير المحددة ،تأتي أياـ أخرل ىي أياـ العذاب كالحسرة بالنسبة لمييباب الذم

كاف ذا سمطة كىيبة ،كفي لحظة كاحدة يفقد كؿ شيء السمطة كالييبة؛ كذلؾ ألف خالد قد تشبو بالبدكم
فمبس لباسو كأخد معو ناقة عندىا أطبؽ البدكم عمى يد اليباب حتى استسمـ كخسر كؿ شيء ،حتى

حياتو ،فتذكر اليباب ذلؾ اليكـ فيقكؿ الكاتب" :تذكر اليباب ذلؾ اليكـ الذم غاص فيو السيؼ عاب انر
لحمو ،تذكر كيؼ كاف عمى كشؾ أف يصيح ،لكنو صبر كفاز بكؿ شيء ،بحياتو كسمطتو كبييبتو كباسمو
الذم ييز الجيات .لكف األمر ال يسير كما يشتيي اآلف ،حتى كىك يشترم نفسو بألؼ أخرل دفعة كاحدة.
كأكشؾ أف يصيح :كفكقيا ألفاف .إال أنو أحس بصكتو يغكص عميقان في صدره ،صدره الذم بات فارغان
(ُ)

مف اليكاء"

تذكر اليباب اليكـ الذم غاص فيو السيؼ عاب انر لحمو ،كىذا التذكر عمى بعد مائة كخمس كخمسيف
صفحة ،عندما استرجع كتذكر اليباب القائد التركي الذم غاص سيفو في لحـ اليباب الذم ظؿ صامدان لـ
يتكمـ حتى كممة "أه" لـ يقميا ،ككانت بركة الدـ حكلو لذلؾ كانت لو السمطة كالحياة كالييبة ،كأما اآلف،
ينيار اليباب أماـ البدكم الذم كاف يمثؿ شخصية خالد ،فخالد تمثؿ بشخصية بدكم معو ناقة ،لكي
يكسر كيطمس شخصية اليباب المسيطرة عمى كؿ شيء بالقكة في السكؽ كاألماكف العامة ،كيصؼ
الكاتب ىنا المشيد بيف خالد البدكم كاليباب الذم كاف يسمـ عمى صاحب الشيء ضاغطان عمى يديو
ليستسمـ كلكف األمر اختمؼ فقاـ خالد بالضغط عمى يديو حتى جعمو يستسمـ كانقمب السحر عمى الساحر،
فخالد ضغط عمى يد اليباب حتى انيارت نفسيتو كاستسمـ ،كخسر كؿ شيء ،كأصبح أماـ الناس ميزكمان
مف قبؿ البدكم (خالد) ،فارغان مف كؿ شيء.
لقد أعطى الكاتب ىذا االسترجاع كالتذكر ليصؼ لنا زمنيف :زمف خالد الذم يممؾ القكة التي ىزمت
اليباب ،كزمف اليباب الذم كاف لو السيطرة عندما صمد بعد عبكر السيؼ في لحمو ،كأما اآلف فيطمس
الكاتب زمف اليباب الذم فقد كؿ شيء بعد أف ضغط خالد عمى يد اليباب الذم استسمـ أمامو ،ككذلؾ
أعطى الكاتب لميباب زمنيف ،زمف الصبر عندما غاص السيؼ في لحمو ،كزمف اليزيمة لعدـ صمكده
أماـ البدكم خالد في ضغط اليد ،كىذا االسترجاع يصؼ لنا زمف خالد كاليباب معان.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٕٔ.

ُٓ

كالكاتب يعمؿ ىنا عمى تقميد األنساف في االبتسامة كفي العمر كفي كؿ شيء ،كىذا االسترجاع ىك
صكره صكرة صغيرة لمحاج
لمحاج خالد الذم كصفو الكاتب بأف عمره مثؿ عمر تماـ في المشيد الذم ٌ
خالد مع كامؿ الييبة ،فيقكؿ" :كاف يبتسـ ابتسامة فاطمة الخبيثة ذاتيا ،كيداه تطكقاف صدره ،حاكؿ أف
يبدك بكامؿ ىيبتو ،لـ يستطع ،جمع شفتيو ثانية ،فبدا ليا ككأنو في عمر تماـ ال أكثر".

(ُ)

إف ىذا االسترجاع تميز بعدد مف الصكر التي جعمت الكاتب يقمد عددان مف الشخصيات الزمنية،
فجعؿ الحاج خالد يقمد ابتسامة فاطمة الخبيثة كبعدىا حاكؿ أف يرجع الحاج إلى طبيعتو األكلى ،كلكنو لـ
يستطع العكدة إلى زمنو الماضي كىيبتو ،حتى أنو فقد السيطرة في ىذا المشيد كجعؿ زمنو كأنو في عمر
تماـ ال أكثر ،مما يدؿ عمى أف ىذا االسترجاع عمؿ عمى تغير الزمف لبضع دقائؽ معدكدة مف الزمف
المحدد ،حيث تحكؿ الحاج مف زمف القكة كالييبة إلى زمف الضعؼ مبتسمان ابتسامة خبيثة مقمدان فاطمة في
أفعاليا.
كبعد ذلؾ يأتي استرجاع معتمدان عمى عنصر التعجب المتمثؿ في محمكد ابف الحاج خالد حينما كاف
يتحاكر مع سمية عمى الزكاج ،فيقكؿ الكاتب:
"كما الذم ينقصو؟!!
فقالت :أف يبدأ بتكسير الصحكف!!
كلكنو لـ يبمغ الثانية عشرة بعد ،كلـ ينو دراستو!!
(ِ)

بؿ أكبر بسنة!!"

اعتمد الكاتب في ىذا االسترجاع عمى عنصر التعجب ،فالكاتب ىنا يتحدث عف محمكد ابف الحاج
خالد الذم لـ يتجاكز الثانية عشرة مف عمره ،كذلؾ بإجراء حكار بيف خالد كسمية عمى تكسير الصحكف،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَُٗ.
)ِ) السابؽ ،صُُٗ.

ِٓ

التي كانت عادة مف العادات كالتقاليد لمشعب الفمسطيني ،ليدلؿ بذلؾ عمى أف الشاب يريد الزكاج مف
إحدل الفتيات ،كىذه العادة منتشرة قديما عند شعبنا ،كيتضمف ىذا االسترجاع عمر محمكد لـ يبمغ الثانية
عشرة ،كلـ ً
ينو دراستو!! ،كىذا االسترجاع محدد كمعمكـ بتحديد العمر كعدـ انتياء الدراسة.
كما أف الكاتب يتذكر مع الحاج خالد مطاردتو مف قبؿ األتراؾ بسبب قتمو لعدد مف جنكدىـ ،فيسترجع
أياـ تسممو إلى اليادية ،فيقكؿ الكاتب" :تذكر الحاج خالد أياـ تسممو إلى اليادية التي تكاثرت بسبب
انشغاؿ الدكلة العثمانية بما ىك أىـ كأكبر مف أكلئؾ الفاريف مف كجو عدالتيا ،بحيث أصبح باستطاعتو
أف ين اـ في اليادية أكثر مف ليمة كأف يسير في الشكارع غير عابئ بشيء ،تذكر قمب سمية ابنة البرمكي
الذم كاف يتقافز حكلو بفرح مف مكاف إلى مكاف ،أحس بأنو الفرح األصغر كاألنبؿ ،فرح لمفرح ،ليس إال،
فميست أختو كال أمو كال عمتو كال كالده .مثؿ فراشة بدت كىي تتطاير حكلو ،كيكمان بعد يكـ انتابو ذلؾ
(ُ)

اإلحساس الغامض .إنيا مالؾ رحمة يطكؼ بو".
كىذا االسترجاع انقسـ إلى قسميف:

األكؿ :استرجاع تذكر فيو الحاج خالد أياـ مطاردتو مف قبؿ األتراؾ ،ككيؼ كاف يتسمؿ إلى قرية
اليادية س انر ،كيجمس فييا عدة أياـ؛ بسبب انشغاؿ الدكلة العثمانية بالحركب مع بريطانيا كالدكؿ األخرل،
مع أنو كاف مطمكبان لمعدالة كلممحاكمة مف قبؿ األتراؾ؛ ألنو قتؿ عددان مف جنكدىـ ،ىذا االسترجاع األكؿ
الذم فيو أطاؿ المدة الزمنية ،حيث كاف يجمس في اليادية بضعة أياـ.
أما االسترجاع الثاني :فيتمثؿ في تذكر زكجتو سمية ابنة البرمكي التي عاش معيا أياـ حياتو ،ىذه
الحياة التي كاف فييا الصفاء كالحناف كالفرح ككؿ ألكاف السعادة التي جعمتو يحس اإلحساس الغامض أنيا
فراشة تطير في اليكاء كمالؾ يطكؼ في األرجاء.
مما سبؽ يتبيف لنا أف الكاتب قد قسـ االسترجاع إلى قسميف في الركاية؛ ليدؿ ذلؾ عمى تماسؾ
الركاية في السرد الزمني ،كأنيا متضمنة مع بعضيا البعض ،فأياـ التسمؿ معركفة محددة لدل القارئ،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِٗ.

ّٓ

ككذلؾ أياـ الفرح كالسعادة مع سمية محددة ،ليعطينا صكرة فنية في الركاية عف اندماج أكثر مف استرجاع
في قطعة كاحدة داللة عمى التماسؾ بيف االسترجاعات.
كبعد االسترجاعات المزدكجة يأتي استرجاع األياـ األكلى ككيفية التذكر في الركاية التي كانت قابعة
في العقؿ فيقكؿ" :تذكر الحاج خالد األياـ األكلى كيؼ كاف الناس يمقكف نظرات االستيجاف كىـ ينظرف
إلى محمد شحادة كزبائنو ،لكنيـ أصبحكا مفتكنيف بعد أقؿ مف عاـ براديك شاكر مينا ،ككيؼ أصبحكا
يختمقكف األعذار كي يعبركا مف أماـ مقياه ليسمعكا األغاني كاألخبار ،كلـ تسمـ النساء مف غكاية ذلؾ
(ُ)

الصندكؽ الذم فتف قمكب الجميع كتحكؿ إلى أعجكبة لـ يعرؼ الصغار مثميا".

يتذكر الكاتب مع الحاج خالد األياـ األكلى التي ظيرت فييا المقاىي الميمية ،ككانت في ىذه المقاىي
راديك يأتي باألخبار الفمسطينية كالعالمية دكف عناء كمشقة ،ككذلؾ األغاني مثؿ أغاني أـ كمثكـ كمحمد
عبد الكىاب كسيد دركيش كغيرىـ ،كقد استيجف الناس ىذه المقاىي في بدايتيا ،كلكنيـ فتنكا بيذه المقاىي
كخصكصان الراديك ،كأصبح الناس يرتادكف المقاىي أكثر مف المضافات ،كىذا االسترجاع محدد بالفترة
الزمنية المعمكمة الذم ظير فييا الراديك ،كىي محدده لدل القارئ بظيكر أكؿ مقيى في قرية اليادية.
تعمؿ االسترجاعات عمى تطكر السرد الزمني في الركاية ،فيتذكر السارد ىنا مع حمداف ليعرفنا عمى
زمنو مف خالؿ الركاية المسركدة ،فيقكؿ" :ذات يكـ خرج حمداف مف البيت عمى صكت بائع متجكؿ،
ككاف في العاشرة مف عمره ،نظر إلى البائع كراح يستمع إلى طريقتو في دعكة الناس لشراء بضائعو،
حاكؿ أف يقمده ،لـ يستطع .تبع البائع محاكالن أف يستمع إليو ال أكثر ،لكف حمداف اكتشؼ أف صكتو
أضعؼ مف أف يككف مثؿ ىذا الصكت العظيـ .أحب البائع كثي انر ،كفجأة ،الحظ حمداف أف الرجؿ يعرج،
فأعجبتو الطريقة التي يسير بيا ،حاكؿ أف يقمده ،كأدىشو أنو نجح تمامان ،كمنذ ذلؾ اليكـ ،لـ يعد حمداف
(ِ)

يسير إال بالطريقة نفسيا".

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَِِ.
)ِ) السابؽ ،صَِٕ.

ْٓ

الكاتب يعرفنا مف خالؿ االسترجاع عمى زمف حمداف ،عندما سألو الحاج خالد عمى كيفية مشيو ،كأنو
كاف يمشي أعرج ،فظف الحاج خالد أف رجؿ حمداف بيا أذل ،كسرعاف ما يجيب حمداف عف تساؤؿ
الحاج خالد فيقكؿ حمداف :أنو خرج ذات يكـ مف البيت عمى صكت بائع ،كىنا حدد السارد عمر حمداف
بأنو في العاشرة مف عمره ،ليحدد لنا بأف ىذا االسترجاع محدد كمعمكـ في أم كقت كقع لدل القارئ ،كىنا
أراد أف يجعؿ حمداف مثؿ البائع في تقميد صكتو ،كلكف لـ يستطع حمداف تقميد الصكت ،كانما استطاع إف
يقمد مشية البائع ،كمف ذلؾ اليكـ المحدد كالمعركؼ أصبح حمداف يمشي مشية البائع الذم كاف برجمو
عرجة ،ليجيب حمداف عف التساؤؿ الذم طرحو الحاج خالد حكؿ سبب العرجة ،لنتعرؼ مف ىذا
االسترجاع عمى المدة الزمنية التي كقع فييا التساؤؿ بيف الحاج خالد كحمداف ،ككذلؾ التعرؼ عمى مدل
االسترجاع الزمني في اكتشاؼ زمف حمداف في تقميد الصكت كالعرجة التي كانت في البائع المتجكؿ في
قرية اليادية.
الزماف في الركاية يتعمؽ باالسترجاعات التي تجعؿ السارد يتذكر الزمف الماضي ليككف القارئ عالقة
بيف كقكع الزمف كتفسيره ،يتذكر فيو التحرؾ العميؽ في قمب الحاج خالد ىذا اإلحساس الكجداني التذكارم
االسترجاعي المنظـ ،فيقكؿ" :شيء جميؿ عميؽ تحرؾ في قمب الحاج خالد ،كتذكر ذلؾ الزماف الذم
كانت تردد (ال أريد أف أكبر .أريد أف أبقى ىكذا) ثـ تحبك عمى أربع ،تتقدـ نحكه كىي تيز رأسيا ،مقمدة
ثغاء حمؿ :ماء ..ماء .تدكر حكلو ،تندس تحت ذراعو ،يختفي جسدىا خمفو ،كال يبقى سكل رأسيا
الصغير".

(ُ)

يتحدث الكاتب عف فاطمة التي كانت صغيره كال تريد أف تكبر ،فالكجداف القمبي لدل الحاج خالد،
يسترجع كيتذكر الزمف الماضي كىذا الزمف ىنا غير محدد؛ كانما كاف الزمف في عمر فاطمة ،عندما
كانت تحبك عمى أربع ،كال تريد أف تكبر ،حيث أخذ مساحة مف الركاية ليعرفنا عمى زمف فاطمة في
االسترجاع ،عندما كانت تحبك كتيز رأسيا ،كتندس تحت ذراعو ،مما يعرفنا عمى مالمح فاطمة حينما
كانت صغيرة كتغير ىذا الكقت عندما كبرت اآلف ،كاالسترجاع ىنا عميؽ في قمب الحاج خالد كيعمؿ
عمى نمط جديد مف أنماط المساحات الزمنية الكاسعة في الركاية ،ليدؿ عمى زمف التغيرات المتنكعة في

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِْ.

ٓٓ

الركاية سكاء كانت تغيرات رئيسة أك فرعية ،مما يعطي لمركاية ركنقان عف القارئ كتعرفو عمى جميع
المتغيرات التي تتعمؽ بالزمف المكجكدة في الركاية.
إف االسترجاعات تعمؿ عمى تذكر الزمف الماضي كتطكر األحداث في الماضي خصكصان األحداث
الحكارية التي حدثت ىنا بيف الحاج خالد كمدير المدرسة ،فيقكؿ" :في بمدنا يكجد دير مف أياـ أبي .كىذا
األمر ليس غربيان عمينا .قاؿ خالد " ...

(ُ)

ىنا حكار يتحدث عف طمس قكة زمف المسمـ بالمدارس التبشيرية التي تعمؿ عمى تعميـ الديف
النصراني الذم ال صالة فيو كال صيامان يشبو صياـ المسمميف ،كيسترجع الحاج خالد ىنا أف الدير كاف
مكجكدان مف أياـ أبيو ،ككانت العبادة فيو عمى حسب أعماؿ الكنيسة ىي التي تقرر أنكاع العبادات ،أم أف
األمر ليس غريبان عمى الحاج خالد ،كىذا االسترجاع معمكـ كمحدد؛ ألف اليكـ ىنا محدد كمعمكـ مف أياـ
األب.
ككذلؾ مف االسترجاعات المحددة كالمعمكمة يكضحيا الكاتب لمقارئ حسب األياـ كالسنيف مف العمر
أك غيره ،كمف الشكاىد عمى ذلؾ" :ما كاف الطفؿ يبمغ العاشرة مف عمره ،حتى يككف ممزمان بالخركج إلى
ال سيكؿ ،يرد الدكاب ،يرعاىا ،كفي الحاالت كثيرة كانت األغناـ تعكد ،يفتقدكنو ،يذىبكف لمبحث عنو
(ِ)

فيجدكنو نائمان في السيكؿ .فيقكلكف :عادت الحمالت كالصبي عفياف!!"

كقد حدد الكاتب االسترجاع ىنا في عمر الطفؿ عندما يبمغ العاشرة ليعتمد عمى نفسو في كؿ أمكره
كيبقى رجالن يحافظ عمى أمكر البيت ،كيككف ممزمان بالخركج كأنو في خدمة عسكرية يرد أف يفعميا كؿ يكـ
كىي خدمو األىؿ كالقرية في رعي األغناـ كغيرىا مف أمكر الحياة ،ليكشؼ الكاتب لنا بأف ىذا االسترجاع
يككف عندما يبمغ الطفؿ العاشرة فيعتمدان عمى نفسو.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَِِ.
)ِ) السابؽ ،صُِِ.

ٔٓ

كبعد ىذا االسترجاع المحدد كالذم كشؼ فيو الكاتب عف زمف عمر الطفؿ عندما يعتمد عمى نفسو،
يأتي لنا استرجاع مزدكج كثنائي بدمج األياـ التالية باألياـ الماضية التي تحمؿ القارئ إلى أسرار العالـ
كتسارع ىذه األياـ التي تذىؿ الجميع ،فيقكؿ الكاتب" :كانت المفاجأة اكبر مما يتصكر ،فحيث كانكا
ىنالؾ في الجباؿ يقاتمكف األتراؾ مف مكاف إلى مكاف ،كانت ريحانة كحيدة تقاتميـ ىنا .صحيح أنيـ لـ
يككنكا عمى عمـ بكؿ ما يدكر معيا ،لكف األياـ التالية حممت أسرار األياـ الماضية بتسارع أذىؿ
(ُ)

الجميع".

الكاتب اعتمد ىنا عمى عنصر المفاجأة عند الحاج خالد الذم فكجئ بريحانة التي تريد الزكاج منو
فتطمب منو ذلؾ خالفان لمعادات كالتقاليد التي يقكـ فييا الرجؿ بطمب يد الفتاة التي يريد أف يزكجيا كليس
العكس ،فكانت المفاجأة لدل الحاج خالد الذم كاف مطاردان مف قبؿ األتراؾ في ذلؾ الزماف ككانت ريحانة
تقاتؿ معيـ ،كلكف القتاؿ ىنا يختمؼ قتاؿ الدعاء كالقمب ،كىذا االسترجاع دمج األياـ التالية التي تعمؿ
تبؽ إال الذكرل المتجسدة في الكاتب كفي
عمى تنبؤ المستقبؿ باألياـ الماضية التي انتيت كفنيت كلـ ى

القارئ ،فاألياـ ىنا أتت متسارعة أذىمت الجميع ،داللة عمى تسارع الزمف كاألياـ في ىذا المقطع كاندماج
األياـ التالية باألياـ الماضية.
كمف االسترجاعات استرجاع تذكر فيو الثكار الشيخ عز الديف القساـ يكـ جنازتو ،فيقكؿ الكاتب" :كثرة
الشدة ىي التي خمقت الثكار .آه كاهلل .كال تنس القير الذم أحس بو الناس بعد استشياد الشيخ عز الديف
القساـ كرفاقو ،ثـ مف يستطيع أف ينسى يكـ جنازتو؟ مف ؟؟"...

(ِ)

أف ىذا االسترجاع فيو مف األياـ الشديدة التي خمقت الثكار لمحاربة اإلنجميز الذيف قتمكا األطفاؿ
كأعدمكا الشباب كالشيكخ ،فالراكم ال ينسى القير الذم عايشو مع الناس بعد استشياد الشيخ عز الديف
القساـ كرفاقو الذيف يدافعكف عف شعب سمبت أرضو مف قبؿ الطامعيف سكاء كانكا اإلنجميز أك الصياينة،
كيسترجع الراكم اليكـ الذم ال ينسى ،كىك يكـ تشيع جثماف القساـ فجنازتو فاقت الخياؿ؛ ألف الشعب

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِْٗ.
)ِ) السابؽ ،صِٔٗ.

ٕٓ

الفمسطيني ىب لمتشييع ،كىذا االسترجاع محدد كمعمكـ كىك جنازة القساـ ليؤكد الكاتب ىنا عمى تحديد
اليكـ المشيكد كالذم خرج فيو آالؼ المشيعيف.
السارد يحدد لنا بعض التغيرات لزمف الحاج خالد ،ليعرفنا عمى أنو كاف مريضان بالسكرم ككاف عمره
قد تجاكز الخامسة كالخمسيف ،فيقكؿ" :كاف عمره قد تجاكز الخامسة كالخمسيف ،أما الشيء الذم لـ يكف
يتكقعو فيك ذلؾ المرض الذم بات ييدد حياتو :السكرم .لكنو استطاع تجاكز ذلؾ باإلبر التي تعمـ أف
يحقف بيا نفسو بنفسو .ككانت بركدة الجباؿ في تمؾ األياـ ،كحمايتو لإلبر التي يحمميا مف أم ح اررة
مرتفعة في حافظة خاصة مف تمؾ التي يستخدميا اإلنجميز ،قد أعانتاه كثي انر".

(ُ)

في ىذا االسترجاع يسترجع الكاتب األياـ التي عاشيا الحاج خالد في الجباؿ؛ بسبب مطاردتو مف ًقبؿ
األتراؾ أكالن ،كبعد رحيميـ طكرد مف ًقبؿ اإلنجميز ،ليعرفنا بأف الحاج خالد كاف مطاردان طكاؿ حياتو في
جباؿ فمسطيف ،ككيؼ استطاع محاربة المرض كتجاكز كؿ العقبات التي كادت تكدم بحياتو ،كيصفو
أيضان بأنو رجؿ شجاع عايش المكت بجميع ألكانو سكاء بالمطاردة أك المرض الذم كاف ينيؾ صحتو.
كالفترة الزمنية في االسترجاع لـ تحدد إال في بضع سنيف كىي متطكرة مع األحداث التي عاشيا الحاج
خالد مف مطاردة كمرض.
يحدد السارد االسترجاع ىنا ليعرفنا عمى الزمف الماضي ،حيث أتى سافا مف يكغسالفيا الذم يمتمؾ
القكة كالشجاعة ،حتى كاف يتحدث العربية مدىشان الجميع ،فيقكؿ السارد" :كاف سافا يممؾ قكة حضكر
غربية لـ أر مثميا حتى في الحاج محمكد رحمو اهلل ،كحيف فتح فمو ليتكمـ ،أدىشتنا قدرتو عمى التحدث
بالعربية .كحتى يقطع حبؿ تساؤالتنا قاؿ :أنا سافا مف يكغسالفيا كأنا متطكع مع الثكرة .دخمت الحرب
(ِ)

العالمية األكلى طفال ،كخدمت في الجيش خمس عشرة سنة".

االسترجاع يعرفنا عمى زمف سافا الذم ظير مع الثكار لمقتاؿ ضد اإلنجميز الذيف ميدكا لمييكد كطنان
في فمسطيف ،أتى متطكعان لمقتاؿ ضد اإلنجميز الذيف قتمكا األطفاؿ كالشباب كالشيكخ مف ىذا الشعب
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَّٖ.
)ِ) السابؽ ،صُّٗ .كانظر ،صِّْ.

ٖٓ

المظمكـ الذم عانى المأساة كأشد أنكاع الظمـ ،ككاف طفالن عندما دخؿ الحرب العالمية األكلى ،ككذلؾ
خدمتو في الجيش خمس عشرة سنة ،ليحدد لنا ىنا الفترة الزمنية التي كاف فييا سافا في الجيش كمدل
االسترجاع الذم حدثت فيو ىذه األحداث ،ليؤكد عمى ميارات أنكاع القتاؿ كالخطط القتالية كالشجاعة
كالتدرب عمى السالح كاأللغاـ كتقسيـ المجمكعات إلى عدة أقساـ كؿ ىذا كاف زمف قكة سافا ،ليدؿ ذلؾ
عمى تطكع كثير مف الرجاؿ الذيف لحقكا بالثكار في فمسطيف مف جميع بمداف العالـ ،كمف الغريب أنو
يتحدث العربية ،مع أنو يكغسالفي كلغتو ليست عربية ،كىذا االسترجاع عمؿ عمى تطكر األحداث الزمنية
الفمسطينية الماضية التي حدثت في فمسطيف ضد سياسة اإلنجميز ،ككذلؾ الزمف المحدد لعمر سافا عند
دخكلو الحرب العالمية األكلى كالجيش.
كمف االسترجاعات الميمة ىنا استرجاع كتذكر أسبكع العذاب الذم كاف صعبان عمى قرية اليادية،
كىذا االسترجاع محدد بمدة األسبكع الذم حدده السارد في الركاية ،فيقكؿ السارد" :أشياء كثيرة ستحدث
بعد ذلؾ ،سينسكف بعضيا ،لكنيـ سيذكركف أسبكع العذاب دائمان ،كعندما ستحيف الفرصة لمحكه إلى األبد
بعد سنكات ،لف يترددكا أبدان في فعؿ ذلؾ".

(ُ)

إف ىذا االسترجاع محدد لدل القارئ مف ًقبؿ الكاتب كىك معركؼ كمعمكـ لمجميع أنو أسبكع اآلالـ
الذم عاشتو قرية اليادية بأطفاليا كنسائيا كشيكخيا كرجاليا ،حيث العذاب الذم حؿ بيـ مف ًقبؿ
اإلنجميز ،كخصكصان الظالـ إدكارد بترسكف الذم جعميـ تحت المطر كبركدة الشتاء ليمة كاممة ،كأمرىـ
بالحضكر ألقرب مركز بكليس إنجميزم أسبكعان كامالن ،ككاف أقرب مركز لقريتيـ يبعد عنيا أكثر مف
أحد مف العالـ ،كحسب االسترجاع الذم
خمسة كيمك مترات ،ليدؿ ذلؾ عمى العذاب كاأللـ الذم لـ يعانو ه
حدده الكاتب ىنا أنيـ لف ينسكا ىذا األسبكع في حياتيـ أبدان ،كسيبقى عالقان في الذاكرة كلف يمحى .إنو
استرجاع محفكر في الذاكرة ليدؿ عمى عدـ النسياف ميما طالت المدة الزمنية ،ككذلؾ تذكر الماضي األليـ
الذم حؿ بالشعب الفمسطيني.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٔٔ .كانظر ،صّٗٔ.ّٕٗ-

ٗٓ

كيتذكر السارد سنكات (االضطراب) السكداء األربع الماضية ،حيث يتضمف ىذا االسترجاع السنكات
الماضية التي حمت بالشعب الفمسطيني مف مظاىرات كقتؿ كتشريد كخيانات القادة الفمسطينييف ،فيقكؿ
السارد" :أما حاكـ المكاء فمـ يكف كريمان كسعيدان في أم يكـ مف األياـ ،كما كاف في تمؾ الميمة ،تحرؾ بخفة
كجذؿ كاضحيف كعيناه الصغيرتاف مضاءتاف ببريؽ عجيب ،تأمؿ الحضكر كسمع ضحكاتيـ بانتشاء ،فقد
كاف مثؿ الكثيريف مف ضيكفو ،العرب كالييكد ،يدرؾ أف سنكات (االضطراب) السكداء األربع الماضية قد
انتيت كأف بإمكانو ،مثميـ ،أف يستريح قميالن"...

(ُ)

و
ً
صفحات ليدؿ عمى قكة الركاية كمدل االسترجاع فييا ،حيث
خمس
كىذا االسترجاع غطى أكثر مف
يصؼ الكاتب االسترجاع عمى لساف حاكـ المكاء ،بأف األياـ التي حمت بو كانت في سعادة كارتياح؛
بسبب خيانة بعض قادة فمسطيف كاجتماعيـ مع الصياينة كاإلنجميز الذيف قتمكا الشعب الفمسطيني
كىجركه ،كأصبح بعض قيادات ىذا الشعب -كعمى رأسيـ سميـ بيؾ الياشمي -يفرط في حؽ ىذا الشعب
ٌ
كىذه القرية؛ بسبب الصمح كالمفاكضات الفاشمة مع الصياينة كاإلنجميز كتكقؼ القتاؿ كالحرب ،ففي ىذه

الميمة -كىي ليمة ركزليف -حيث كاف المعب كالميك كشرب الخمر كالخيانة كغيرىا التي انغمست فييا
قيادات الشعب الفمسطيني ،كغيرىا مف التنازالت كالمؤامرات ،حينيا أدرؾ حاكـ المكاء أف سنكات
(االضطراب) السكداء األربع الماضية التي كاف فييا القتاؿ مف قبؿ اإلنجميز كالصياينة مف جية ،كالجياد
كالنضاؿ مف الفمسطينييف مف جية أخرل ،قد تكقفت بسبب تنازؿ بعض القادة الفمسطينييف لإلنجميز
كالصياينة كالصمح معيـ ،كالتآمر عمى شعبيـ تحت رعاية حاكـ المكاء.
بعض االسترجاعات التي حصمت في األياـ لـ يستطع األغمبية نسيانيا؛ ألنيا إما أف تككف أياـ
عذاب كألـ ،أك أياـ نصر كتمكيف ،كمف األياـ المحفكرة في الذاكرة التي ال يمكف أف ينساىا أىؿ اليادية
قكؿ الراكم" :كما الذم كانكا بحاجة إليو أكثر مف إشعاؿ النار .ما حصؿ ذلؾ اليكـ ال يمكف أف أنساه
أبدان .ال ،ال يمكف!"

(ِ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُّٖ.ّْٖ-
)ِ) السابؽ ،صْٕٓ.

َٔ

تذكر كاسترجاع ىذا اليكـ كعدـ النسياف أبدان داللة عمى قكة الذاكرة المكجكدة في ىذه العقكؿ،
كاسترجاع اليكـ الذم حصؿ فيو إشعاؿ النار ،ىذا المشيد كاف انتصا انر ألىؿ اليادية؛ ألنيـ عجنكا الرماد
بالنفط كفرشكه عمى طكؿ المنطقة التي قدركا أف القافمة ستقؼ فييا ،ثـ أشعمكا الرماد فشبت النار في
القافمة ،كأصبح الرصاص كالعتاد المكجكد فييا يشتعؿ بقكة ،كالنار لـ تخمد إلى كقت طكيؿ.
كمف االسترجاعات القريبة جدان مف الناحية الزمنية تذكر أىؿ اليادية جنازتي القتيميف في اليكـ الثالث
بعد قتميما مباشرة ،حيث قتؿ في اليكـ األكؿ تميـ أبك دية ،كفي اليكـ التالي ليمى حساف ،كفي اليكـ
الثالث تذكركا جنازتييما ،فيقكؿ الراكم عمى لساف أىؿ القرية" :في اليكـ الثالث ،لـ يسقط أحد ،مضى كؿ
شيء بيدكء ،لكنيـ تذكركا أنيـ ساركا في جنازتي القتيميف".

(ُ)

كىذا االسترجاع يتحدث عف تذكر أىؿ القرية ما حؿ بقريتيـ في اليكمييف الماضييف كالمذيف كانت
بيما جنازة القتيميف ،فاألياـ الماضية محدده ،حيث كاف العذاب كالحزف بسبب البرج المكجكد أماـ القرية
ىك الذم جعميـ يعيشكف في كابكس عندما يتساقط الكاحد منيـ تمك االخر شييدان برصاص الصياينة،
ىؤالء الذيف افسدكا كؿ شيء كعتك في األرض فسادان كقتالن ،كارتكبكا كؿ أنكاع الجرائـ في حؽ الشعب
الفمسطيني ،إنيـ العصابات الصييكنية التي كانت تحت حماية اإلنجميز كبعض العرب الخائنيف.
كما زالت االسترجاعات تتحدث عف األياـ الماضية التي كقعت في القرية كميمة ىذه االسترجاعات
أنيا تبحث عف الزمف الماضي كالتعرؼ عميو كذكر األياـ سكاء كانت محددة أك عف طريؽ التخميف أك
التأكيؿ؛ لنستفيد منيا كنتنبأ مف خالليا بما يحدث في المستقبؿ ،فيقكؿ" :ىناؾ أشياء كثيرة ،حدثت خالؿ
األياـ الماضية .قاؿ السائؽ .ككؿ ما أستطع قكلو لؾ :ابتعد عف الطريؽ المعبد ،كانتبو".

(ِ)

يتضمف االسترجاع األياـ الماضية التي حمت بالقرية كبالشعب الفمسطيني ،فنقطة االسترجاع ىنا
محددة كمعمكمة ،كال يمكف أف تككف مجيكلة؛ ألف االسترجاع حدد األياـ الماضية كتحدث عنيا بكؿ
تفصيؿ؛ ألنيا ال يمكف أف تنسي مف الذاكرة ،كبحسب السارد فأف ىذه األياـ كاف فييا القتؿ كالتشريد
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُْٖ.
)ِ) السابؽ ،صْٕٖ.

ُٔ

كنصب الحكاجز في الشكارع الفمسطينية مف ًقبؿ الصياينة ،لذلؾ نصح السائؽ ناجي باالبتعاد عف
الطريؽ المعبد كسمكؾ طريؽ آخر كاالنتباه الجيد .كيعمؿ االسترجاع عمى تحديد الزمف الماضي كمعرفة
نقطة انطالقيا حتى نيايتيا كالمدل المحدد في ىذه األياـ.

ثانياً :السترجاعات الداخمية:
كىي التي تعمؿ عمى تضمف الحقؿ الزمني لمحكاية األكلى ،كالتي تنطكم عمى خطر الحشك أك
التضارب.

(ُ)

كىي عمى نكعيف( :الخارج حكائية) ،ك (الداخل حكائية) ،عمى النحك اآلتي:

ُ .السترجاعات الخارج حكائية:
كىي تحتكم مضمكمان حكائيان ،يختمؼ عف مضمكف المحكي األكؿ ،كيتـ االسترجاع الخارج حكائي
حيف يمجأ السارد إلى إقحاـ شخصية جديدة إلى النص الركائي ،أك حيف يستعيد الماضي القريب العيد
لشخصية غابت عف األنظار منذ بعض الكقت.

(ِ)

مما يبقى محافظان عمى استقالليتو ،في المحكي األكؿ

لالسترجاعات الخارجية.
ونسوق أمثمة لو ،منيا :قكؿ الحاج محمكد في سياؽ تقديمو لشخصية الشيخ ناصر العمي" :كاف
الشيخ ناصر العمي كاحدان مف أىـ القضاة العشائرييف في البالد كميا كأشجعيـ كأكثرىـ حكمة؛ كىذا ما
(ّ)

أعاد األمؿ ثانية إلييـ".

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صُٔ.
)ِ) البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصراهلل :مرشد أحمد ،طُ(المؤسسة العربية لمدارسات كالنشر ،بيركتََِٓ ،ـ)،
صِْْ.
)ّ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَِ.

ِٔ

كفي ىذا االسترجاع أتت شخصية الشيخ ناصر العمي مقتحمة عمى لساف الحاج محمكد في السرد
الركائي الذم يعمؿ عمى تطكر الشخصيات في االسترجاعات ،كقد كانت شخصيتو متميزة؛ ألنو مف
الكجياء الذيف كانت ليـ مكانة بيف الناس بالشجاعة كالحكمة ،مما أعاد األمؿ برجكع زكجة خالد ،كعمؿ
ىذا االسترجاع عمى معرفة كظيفة ىذه الشخصية كدخكليا في سياؽ الحكي كشخصية جديدة.
ككذلؾ مف الشخصيات االستقاللية التي ليا صفة معينة في االسترجاعات الخارج حكائية شخصية
ديميترس الذم يصفو الكاتب ،فيقكؿ" :كاف عمى ديميترس ،الميندس األشقر ذم الشعر الطكيؿ المعقكد
(ُ)

كذيؿ فرس أف يشير ،كلـ يكف أىؿ البمد عاجزيف عف التنفيذ بدقة ،كقد بنكا بيكتيـ بأيدييـ".

كعمؿ الكاتب ىنا عمى إظيار شخصية الميندس األشقر ديميترس في ىذا االسترجاع عمى أنو يعمؿ
بدقة في البناء ،مما يدؿ عمى مدل االسترجاع كقكتو كتفاصيؿ الشخصية كاعادتيا إلى الماضي.
ككذلؾ مف االسترجاعات التي تحتكم عمى صفة االستقاللية كعدـ اختالطو بالمحكي األكؿ كما في
الركاية قكؿ الحاج محمكد لكصؼ شخصية الحاج عمر" :كصمت الحاج محمكد ثـ قاؿ :كاف أبي الحاج
عمر -رحمو اهلل -يركم عف أبيو ،أنو ذات يكـ أشار عميو أصدقاؤه في (الرممة) أف يسجؿ األرض
باسمو ،ألف (الككشاف) حجة الحجج في ىذا ،كلكنو كاف يعرؼ أف كجكد الككشاف كاف يعني شيئان كاحدان،
(ِ)

ىك أف تدفع ضرائب أكثر".

كىذا االسترجاع يتعرؼ عمى شخصية جديدة بعد إقحاميا في سياؽ الحكي الذم يدؿ عمى الزمف،
كىي الحاج عمر الذم حافظ عمى ممكية األرض ،كأشار عمى أصدقائو في (الرممة) أف يسجؿ األرض
باسمو ،ليدؿ بذلؾ عمى عدـ التفريط في أم شبر مف أرض اليادية كفمسطيف ،كأف الحجة مكجكدة كىي
الككاشيف التي تثبت بأف األرض لمفمسطينييف كليس لمطامعيف مف األتراؾ كاإلنجميز كالصياينة.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِِ.
)ِ) السابؽ ،صّّ.

ّٔ

كمثاؿ آخر عمى ذلؾ ىك عبد الحميد الذم كاف يتعامؿ مع اليباب كاألتراؾ فيقكؿ الكاتب" :كاف عبد
الحميد ،زكج العزيزة ،كاحدنا مف رجاؿ كثيريف ساقيـ الدرؾ مكبميف؛ رآه اليباب ،ابتسـ ،كلكنو لـ يقؿ
(ُ)

شيئان".

كفي سياؽ الحكي يتعرؼ عمى شخصية عبد الحميد الذم كاف عميالن لألتراؾ ،فكؿ رجؿ يقؼ ضد
األتراؾ يسكقو إلى السجف مكبالن ،كعمؿ ىذا االسترجاع عمى التعرؼ عمى الشخصية التي كانت تمعب
عمى كجيتيف لكجية كاحدة كىي األتراؾ.
ككذلؾ مف الحكايات التي تعرفنا عمى شخصيات جديدة في السياؽ حكاية أـ الفار كابنيا الذم
أنجبتو ،ككانت تحتاج إلى سف فأر كي ال يمكت فيقكؿ" :كانت حكاية أـ الفار كاحدة مف حكايات اليادية
المعركفة ،فبعد أف مات ابنيا األكؿ كابنتيا بعده ،قاؿ ليـ أحدىـ :إف أنجبت كلدان ضعي عمى رأسو سف
فأر كي ال يمكت! كىكذا ،حيف كلدت ابنيا الثاني ،أعمنت بأنيا بحاجة إلى سف فأر ،كقالت ألكالد
(ِ)

اليادية :إنيا خصصت جائزة محترمة لمف يأتييا بالفأر األكبر".

كيعرفنا ىذا االسترجاع عمى حكاية أـ الفار كشخصية جديدة يصفيا الكاتب في سياؽ الحكي ،ىذه
األـ التي حافظت عمى ابنيا مف كؿ شيء ،كأرادت أف تككف حكايتيا معركفة في قرية اليادية ،ككانت إذا
كلدت ابف يمكت ،عندىا ادركت المكضكع ،كقالت لصغار القرية :الذم يأتيني بسف فأر فسكؼ أعطية
جائزة محترمة ،كمف ذلؾ المكقؼ سميت ىذه الشخصية أـ الفار.
كاستنادان لالسترجاع السابؽ نصؼ شخصية الفأر في ىذا االسترجاع عمى لساف أـ الفأر فتقكؿ" :كاف
الفار يجكب الشكارع متقاف انز مف مكاف إلى مكاف ،مشرقان ببراءة كجماؿ لـ يعرفيا أىؿ اليادية مف قبؿ،
جماؿ سيحجبو الفقر يكمان بعد يكـ".

(ّ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُّّ.
)ِ) السابؽ ،صَُِ.
)ّ) السابؽ ،صَُِ.

ْٔ

كىنا يصؼ االسترجاع شخصية الفار الذم كاف جميالن كشعره أشقر طكيؿ يجكب القرية ،كلكف كاف
فقي انر رغـ جمالو ،كعمؿ االسترجاع ىنا عمى التعرؼ عمى جماؿ الفار في سياؽ الحكي عبر الزمف.
كمف االسترجاعات الخارج حكائية التي تعمؿ عمى كصؼ الشخصيات كاستقالؿ الكالـ في سياؽ
الحكي كاقحاميا ،مثاؿ ذلؾ" :كاف استقبالو في البمد أشبو ما يككف باستقباؿ الفاتحيف .طكيالن أصبح كتحت
أنفو الصغير التمعت شعيرات شاربيو الذىبية ،لكنو بقي نحيفان كعكد القصب ،أما عيناه فقد بدا أف بريقان
جديدان س كنيما ،في حيف كاف ال بد لمجميع أف يالحظكا أف خطكاتو كانت أقرب لخطكات مكظؼ حككمي
أكثر منيا لخطكات طالب مدرسة".

(ُ)

كفي ىذا االسترجاع يصؼ أىؿ القرية شخصية محمكد التي تغيرت كأصبحت شخصية جديدة مختمفة
عف الشخصية األكلى ،فيصفكف أكصافان تمثمت في شخصيتو كىي الطكؿ كأنفو الصغير كشارباه كعيناه،
ككانت خطكاتو كما كصفو الناس خطكات مكظؼ حككمي ،كقد عمؿ ىذا االسترجاع عمى كصؼ
شخصية محمكد ،كعدـ إقحاميا في سياؽ الكالـ كانما كانت أكصافو ىي التي دلتنا كعرفتنا عمى ىذه
الشخصية.
حكائي يمثؿ شخصية جديدة :قكؿ الحمدم في كصؼ
كمف االسترجاعات التي تحتكم عمى مضمك وف
و
و
قاض بدأ صيتو يصؿ إلى أرجاء فمسطيف كميا ،كاف اسمو مسعكد
شخصية القاضي فيقكؿ" :كاف ىناؾ
الحطاب؛ فترة قصيرة غدا كاحدان مف أىـ القضاة الذيف يحمكف أكبر المشاكؿ التي تعصؼ بالقرل ،مف
قضايا الخالؼ عمى األرض ،أك االعتذار عمى العرض -عمى قمتيا -إلى جرائـ القتؿ".

(ِ)

كفي ىذا االسترجاع يعمؿ الحمدم عمى إظيار شخصية القاضي مسعكد الحطاب كاقحاميا في سياؽ
الكالـ كالحكي ،كىك مف أكبر الشخصيات التي بزغت لحؿ القضايا كالمشاكؿ التي تعصؼ بقرل
فمسطيف ،ككذلؾ الخالؼ عمى األرض لذلؾ أصبح أكبر القضاة في فمسطيف ،ككاف ضد الصياينة الذيف
سرقكا األرض ،كعمؿ عمى استرداد جميع األراضي المغتصبة مف الصياينة كاإلنجميز.
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِٖ.
)ِ) السابؽ ،صِّٕ.

ٓٔ

كاالسترجاعات تعمؿ عمى تطكر األحداث في سياؽ الحكي ،مثاؿ عمى ذلؾ قكؿ الكاتب عف شخصية
جاؾ" :كاف معنا متطكع إنجميزم اسمو جاؾ .ككاف كاحدان مف جنكد إنجميز قميميف قرركا البقاء مع الثكار
حيف ساعدت الثكرة عددان منيـ عمى اليرب إلى سكريا ،كمنيا إلى حيث أرادكا ،الجنكد الذيف كانكا ضد
(ُ)

ج ارئـ بريطانيا كضد فكرة االستعمار".

كفي االسترجاع يعرفنا الكاتب عمى شخصية جديدة كيقحميا في سياؽ الحكي ،كىي شخصية جاؾ
الذم كاف مع الثكار متطكعان كمناضالن ضد جرائـ بريطانيا كضد فكرة االستعمار الصييكني ،مما دؿ عمى
ذلؾ صدؽ جنكد بريطانيا بأف فمسطيف ىي حؽ لمعرب كالمسمميف ،كليس لمييكد الذيف احتمكا األرض
بالقكة كبمساعدة بمفكر الذم أعطاىـ كعدان بإقامة كطنان ليـ في فمسطيف.
إف االسترجاعات تذكرنا بالماضي كبالحنيف إلى تمؾ األياـ التي عاشيا سامي في مدينة أخرل غير
مدينتو؛ مما سبب لو حسرة عند تذكره ىذه األياـ فيقكؿ" :كاف معيـ شاب مف حيفا ،أحبو الحاج خالد
كثي انر ،اسمو سامي األسمر ،أمضي عاميف في القاىرة يدرس الرسـ ،كمع األياـ ،تحكلت سعادتو في رسـ
الكجكه إلى مصدر سعادة غير عادية لمجميع ،إال أنيـ في النياية كانكا مضطريف لتمزيؽ الصكر حتى ال
تقع في يد اإلنجميز ،ككـ كاف ذلؾ يحزنيـ ،كيحزنو؛ كلكي يخفؼ عمييـ راح يعدىـ :ذات يكـ سأرسمكـ
كمكـ ،سأرسـ األحياء كالشيداء ،كأقيـ معرضان أطكؼ بو مدف فمسطيف كميا ،ذات يكـ ،حيث ال يككف ىنا
إنجميز كال مستعمركف ييكد".

(ِ)

يصؼ الكاتب شخصية سامي األسمر الذم أحبو الحاج خالد ،كقد أقحميا في ىذا االسترجاع ليعرفنا
عمييا ،بأنيا أمضت عاميف في القاىرة ،ليحدد المدة الزمنية كمدل استرجاعيا ،فكاف يحب الرسـ ليدؿ
بذلؾ عمى بزكغ ىذه الشخصية كالتعرؼ عمى مالمحيا البريئة التي كانت مصدر حنيف لمثكار ،كاظيار
لكنان مف ألكاف رسـ الكجكه التي كانت مصد انر لسعادة الجميع ،كسامي األسمر قاؿ ليـ :سأرسمكـ كمكـ
كسكؼ أقيـ معرضان عند اندحار اإلنجميز كالصياينة المستعمريف .كعمؿ االسترجاع عمى إقحاـ شخصية

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِِّ.
)ِ) السابؽ ،صّٕٓ.

ٔٔ

سامي في سياؽ الحكي في الركاية؛ مما أعطانا ركنؽ جديد في بعض الشخصيات الجميمة التي تحب
الرسـ.

 .2السترجاعات الداخل حكائية:
ىي التي تعمؿ عمى سير الخط الزمني في سياؽ المحكي األكؿ ،أم تمؾ التي تتناكؿ خط العمؿ
نفسو الذم تتناكلو الحكاية األكلى ،تختمؼ عف ذلؾ اختالفان شديدان.

(ُ)

كىي عمى ثالثة أنكاع( :التكميمية،

والتكرارية ،والجزئية) عمى النحك اآلتي:

أ -السترجاعات التكميمية:
كيطمؽ عمييا (إحالت) ،كىي االسترجاعات التي تضـ المقاطع االستعادية التي تأتي لتسد ،بعد
فكات األكاف ،فجكة سابقة في الحكاية (كىكذا تتنظـ الحكاية عف طريؽ إسقاطات مؤقتة كتعكيضات متأخرة
قميالن أك كثي انر ،كفقان لمنطؽ سردم مستقؿ جزئيان عف يمضي الزمف) .كيمكف ليذه الفجكات السابقة أف تككف
(ِ)
حذكفان مطمقة ،أم نقائض في االستمرار الزمني.
ومن األمثمة عمييا :مقطع "انكسر الشر" ييدير الكاتب حكا انر بيف الحاج محمكد كخالد دار بينيـ عمى

تكسير الصحكف ،كالتي تدؿ عمى أف الشاب يريد أف يتزكج كىي عادة مف عادات الشعب الفمسطيني يقكـ
فييا الشاب بكسر الصحكف ،كىذا الحكار دار بينيما حكؿ أبنة أبك سميـ (صفحة ُْمف الركاية) كقد

ساعد االسترجاع عمى معرفة ىذا الحكار لسد الفراغ كلتكميؿ االسترجاع .كعمى مسافة طكيمة يسترجع
الصحكف مرة أخرل لسد الفراغ في (صفحةْٖ مف الركاية) في مقطع صحكف منيرة ،كفيو يعكد السارد
ذكر تكسير الصحكف ،كلكف بمكف آخر فيقكؿ خالد ألمو منيرة خبئي صحكنؾ ،ليدؿ عمى ذلؾ تكسير
الصحكف مرة أخرل كفي مقطع آخر لسد الفراغ كالستكماؿ االسترجاع ،كلكف الذم كسر الصحكف ىذه
المرة ىي منيرة كالتي جعمت الحاج محمكد يتنبو لتكسير الصحكف فيجد امرأتو منيرة ىي التي كسرتيـ فقاؿ

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صِٔ.
)ِ) السابؽ ،صِٔ.

ٕٔ

ليا :شك ..بدؾ عريس؟!! ككاف ىذا في (صفحة ٖٓ مف الركاية) كىذا الحكار عمؿ عمى سد الفراغات،
مما أدل إلى عرقمت االستم اررية الزمنية.

ب -السترجاعات التكرارية:
كىي االسترجاعات التي يطمؽ عمييا "تذكيرات" ألف الحكاية تعكد في ىذا النمط عمى أعقابيا جيا انر،
كأحيانان صراحو .كبالطبع ،ال يمكف ليذه االسترجاعات التذكيرية أف تبمغ أبعادان نصيو كاسعة جدان إال ناد انر،
(ُ)

بؿ تككف تمميحات مف الحكاية إلى ماضييا الخاص.

ومن تمك السترجاعات التكرارية :ما أثار الناس في الكالـ عمى اليباب كالخكرم ثيكدكرس ،اليباب
كاف رجالن مخمصان لألتراؾ ضد أىؿ اليادية كعميالن ينقؿ أخبارىا ،كفي ىذا االسترجاع قاـ بعقد مقارنة بيف
شخصيتي عبد المجيد الذم كاف شريفان أماـ الناس في الشخصية األكلى ،كبيف شخصية عبد الحميد التي
و
ماض شريؼ كبيف حاضر عميؿ صنعو اليباب ،فيقكؿ" :كقد
ىي عميمة لميباب كاألتراؾ ،أم قارف بيف
قيؿ إف عبد المجيد كاف مرساؿ الغراـ الذم رتب األمر مف أكلو إلى آخره .كحتى ال يثير المقاء كثي انر مف
القيؿ كالقاؿ تـ في يافا نفسيا".

(ِ)

االسترجاع كشؼ عف زمف عبدالمجيد الذم جمع بيف اليباب كالخكرم ثيكدكرس ،كىذا الزمف كاف فيو
عميالن لميباب كاألتراؾ مما اضطر الناس إلى الحديث عف ىذا المقاء الخبيث الذم رتبو عبد المجيد.
ككذلؾ ىناؾ استرجاع تكرارم آخر يتضمف العمالة في كجو سميـ بيؾ الياشمي ،تذكر بأنو شجاع
كزعيـ مف الزعامات كالكجياء كالشخصيات العامة التي ليا مكانة عالية في المجتمع ،كلكف اختمؼ
الكضع فبعد حمايتو لمقضية الفمسطينية ،أصبح يفرط فييا كيتنازؿ عف حؽ الشعب الفمسطيني ،فالناس ال
تنسي ليمة ركزليف التي حدثت عند حاكـ المكاء ،حيث كاف السكر ككؿ شيء مباح عنده ككاف في (صفحة

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صْٔ.
)ِ) السابؽ ،صَٔ.

ٖٔ

َّٖ إلى صفحة ّٖٔ) ليغطي ىذا االسترجاع التكرارم مساحة كاسعة مف الزمف الماضي الذم كاف فيو
االنحالؿ كالسخرية كالتفريط ،كبعد زمف طكيؿ في االسترجاع نفسو يعكد بنا في مقطع خمس نجكـ مف
(صفحة ِْْ إلى صفحة ْْٓ) ليغطي ىذا االسترجاع التكرارم مساحة كاسعة مف الركاية ،فيقكؿ:
"كتحدثت الصحؼ عف كطنييف في النيار كسماسرة أرض كتجار في بيت المندكب السامي في الميؿ".

(ُ)

فيتذكر سميـ بيؾ الياشمي الفضائح التي حمت بو بسبب تمؾ السيرة كحديث الناس عنو ،ككذلؾ
الصحؼ التي فضحت كؿ شيء عنيـ أماـ الناس ،فكتبت عنيـ أنيـ كطنيكف في النيار كسماسرة أرض
في الميؿ .كقد أخذ ىذا االسترجاع التكرارم جزءان مف الركاية ليعرفنا عمى تذكر الماضي كاسترجاعو
ببعض القيادات التي فرطت في حؽ كأرض الشعب الفمسطيني .كىنا عاد بنا السارد إلى الماضي ،ليعيد
لنا الحدث في الحاضر ،مما أدل إلى تكرار حدث العمالة كالخيانة كالتفريط باألرض ،ليمثؿ ذلؾ ربط
الحدث بالماضي كالحاضر.
كفي سياؽ آخر مف االسترجاعات التك اررية يتذكر محمكد المشيد الذم بدأ فيو حياتو في يافا ،عندما
اصطدمت طيكر السماف بو ككاف عمى شاطئ البحر كحيدان ،بعد زمف طكيؿ لـ يذىب فيو إلى البحر،
فحدد الفترة الزمنية بالطكيمة في تذكره ليذا المكقؼ ككاف المشيد (صفحة َْٓ )َْٕ ،َْٔ ،مف
الركاية ،فيعكد بنا إلى الماضي الذم عايشو محمكد بألـ كمعاناة ،كيعيد ترىيف ىذا الحدث في الحاضر،
كقد أدل إلى تكرار حدث االصطداـ مرة أخرل كتذكر الماضي لكي يجعمو في الكقت الحاضر ،كعمى
مساحة طكيمة مف الركاية يكرر ىذا المشيد مرة أخرل ،كلكف بمكف آخر ،إنو لكف تساقط طيكر السماف
مثؿ أكراؽ الخريؼ منيكة عمى الشاطئ ،كلكف الذم تساقط ىنا محمكد بسبب المؤامرة عمى الشعب
الفمسطيني ،مثمما تساقط الياربيف مف الحرب كتياكم الشيداء في ارجاء فمسطيف كالزج باألسرل في
سجكف المحتميف كنزؼ الجرحى في كؿ كقت كحيف ،كؿ ىذا كاف استرجاعان تك ارريان بنفس االسترجاع
السابؽ ،ككاف ىذا في (صفحة ُْٔ) مف الركاية كىذا االسترجاع التكرارم الحاضر كالماضي كانا في
فاعؿ الحدث ،كىي شخصية محمكد التي عرفتنا عمى تساقط طيكر السماف عمى الشاطئ.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِْْ.

ٗٔ

ج -السترجاعات الجزئية:
ال تطرح االسترجاعات الجزئية ،بطبعيا ،أم مشكمة تتعمؽ بالمكصؿ أك المفصؿ السردم :فالحكاية
و
ؼ الحكاية األكلى مف حيث كانت قد تكقفت بالضبط إما
االسترجاعية تيقطىع صراحة
ستأن ي
بحذؼ ،كتي ى
(ُ)

استئنافان ضمنيان ككما لك أف أم شيء لـ يكف قد عمقيا.

ومن تمك السترجاعات الجزئية :مقطع اليادية ليالن ،يتحدث الكاتب عف جيش اإلنقاذ ،ككيؼ ناـ أىؿ
القرية كالثكار كىـ كاثقكف مف أف ىنالؾ جيشان يحمييـ مف قكات اليجانا كالعصابات الصييكنية التي بدأت
تدخؿ القرل الفمسطينية ،فيـ اعتمدكا عمى جيش اإلنقاذ فقاـ بقطع ىذا المحكي ،كعاد إلى الماضي،
ليسترجع ىذا المحكي عندما اعتقدكا أنيـ في حماية جيش اإلنقاذ ،كقد اكتشؼ الثكار أف جيش اإلنقاذ
صنعو اإلنجميز فيقكؿ الكاتب" :ككمما كنا نصؿ إلى بيت كنا نسمع البكاء كالصراخ فيو ،كاف القتمى في
كؿ مكاف؛ فاجأكا الناس نائميف ،ككنا نعتقد أننا في حماية جيش اإلنقاذ ،لكف الحؽ عمينا يا عمي ،فنحف
ننسى ،اهلل كـ ننسى ،يا عيبنا كـ ننسى ،كيؼ نسينا أنيـ خدعكنا عاـ اؿّٔ ،ككيؼ؟ كيؼ ننسى؟!!
أرسمكا لنا جيكشان صنعيا اإلنجميز ،كيقكدىا اإلنجميز لتقاتؿ اإلنجميز كالييكد الذيف يحمييـ اإلنجميز ،كيؼ
(ِ)

صدقنا؟".

أف ىذا المقطع المحكي نقؿ لنا جزءان معزكالن عف المحكي األكؿ؛ ألنو يعمؿ عمى كشؼ بعض
و
بي تحت قيادة إنجميزية حتى
الحقائؽ التاريخية عف ثكرة عاـ ُّٔٗـ ،حيث قاـ اإلنجميز بأنشاء
جيش عر و
يقاتؿ اإلنجميز كالصياينة كىذه حيمة جعمت الصياينة يرتكبكف المجازر ضد الفمسطينييف لتشريدىـ إلى
دكؿ أخرل أك إبادتيـ ،مما زاد مف معانتيـ حتى اآلف.
في نياية المطاؼ ،عممت االسترجاعات عمى تحديد المدة الزمنية الماضية التي صارت فييا
األحداث ،سكاء كانت عف طريؽ التأكيؿ كالتخميف ،أك عف طريؽ التحديد كالعمـ بيذه االسترجاعات ،كقد
عممت ىذه االسترجاعات عمى تذكر الماضي بكؿ أثقالو كتبعاتو الذم مر بو الشعب الفمسطيني المحتؿ
مف قبؿ الكياف الصييكني الزائؿ بإذف اهلل.

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جينت ،صِٕ.
)ِ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَْٗ.

َٕ

 المـبـحــث الثــانــي( :السـتـبـــاقـــات):
ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" تعمؿ عمى تكفير الجك المناسب لمكظيفة األصمية كاألساسية لالستباقات
التي يمكف أف تككف أحداثان استباقيةن يمكف تكقعيا في المستقبؿ ،كىي تبحث عف كؿ جديد في الركاية
يمكف حدكثو في المستقبؿ ،كقد تعمؿ الركاية عمى معرفة الزمف الماضي مف أحداث تحدث في زمف
األتراؾ كزمف اإلنجميز كزمف الصياينة ،كتطكرىا في المستقبؿ أك يمكف حدكث ىذه األحداث في الكاقع
الحالي كالمستقبؿ ،إف الشعب الفمسطيني ما زاؿ ييعاني كؿ أنكاع الظمـ ،سكاء أكاف ىذا الظمـ في الزمف

الماضي ،أـ في الزمف الحاضر ،كطبعان سيمتد إلى إف يزكؿ االحتالؿ الصييكني ،فإف الصياينة عممكا
عمى إثارة أحداث سابقة في الماضي البعيد ،كىذه األحداث تطكرت مع مركر الزمف ،كما زالت في
الحاضر ،كستقع في المستقبؿ بال شؾ ،فضمنت االستم اررية في ىذه الركاية ،كستحمميا في المستقبؿ كما
حممتيا في الماضي حتى يندحر االحتالؿ الصييكني ،كالى ما بعد ذلؾ.
كتنقسـ إلى قسميف رئيسيف ،ىما( :الستباقات الخارجية) ،و(الستباقات الداخمية) ،عمى النحك اآلتي:

أولً :الستباقات الخارجية:
"ىي مجمكعة مف الحكادث الركائية التي يحكييا السارد بيدؼ إطالع المتمقي عمى ما سيحدث في
المستقبل ،كحيف يتـ إقحاـ ىذا المحكي المستبق ،يتكقؼ المحكي األول فاسحان المجاؿ أماـ المحكي
المستبؽ كي يصؿ إلى نيايتو المنطقية ،ككظيفة ىذا النكع مف االستباقات الزمنية ختامية ،كمف مظاىره
(ُ)

العناكيف ،كأبرزىا تقديـ ممخصات لما سيحدث في المستقبؿ".

ومن الشواىد عمى تمك الستباقات الخارجية :ما أكجده الراكم في انتظار الحاج محمكد كخالد ما
يتمخض عف انقشاع الغبار ،فيقكؿ السارد" :أماـ المضافة ،تحت شجرة التكت ،كاف الحاج محمكد يجمس
حس غريب ،كمع مركر
بجانب كلده خالد ،مع عدد مف رجاؿ القرية ،أركا في البعيد غبا انر قادمان ،داىمو ه

)ُ) البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصراهلل :مرشد أحمد ،صِٕٔ.

ُٕ

بياض لـ يركه مف قبؿ ،ظؿ تكىجو يزداد شيئان فشيئان حتى باف
المحظات ،كاف الغبار يتالشى كيحؿ مكانو
ه

كمو".

(ُ)

إف االستباؽ عمؿ عمى انتظار ىذا الغبار البعيد ،مما كضح لنا إشكالية االستباؽ كما يمارس في
السرد الركائي ،كقد كاف رجاؿ القرية كالحاج محمكد ككلده خالد يتنظركف المستقبؿ الذم أتى إلييـ بعد ىذا
الغبار ،كمع مركر المحظات البسيطة التي كانت في الماضي ،أصبحت في الحاضر بالقرب منيـ،
كالغبار تالشى مع المستقبؿ ،أركا مكانو بياضان ،ىذا البياض يدؿ عمى الحمامة الفرس األصيمة التي تدؿ
عمى عنصر السالـ كالحرية ليذا الشعب؛ ألنيا حرة ال تقبؿ إال صاحبيا ،كالشعب حر ال يقبؿ إال كطنو.
إف االستباقات تعرفنا عمى حياة الفرد في الزمف الماضي ،ككيؼ تطكرت مع المستقبؿ ،فيقكؿ السارد:
"ىذا المكسـ لف أفعؿ ذلؾ ،سأتركؾ تحصؿ ما تستطيع دفعو لنا ىذا العاـ ،كالعاـ المقبؿ أيضان ،أنا كاثؽ
مف ذلؾ .كؿ ما تريده سيككف لديؾ ،القكة التي تحتجاىا كحمايتنا ،أما ما نريده منؾ فيك إذالليـ ،أكلئؾ
الذيف باتكا يتجرؤكف عمى رفع أصكاتيـ مطالبيف باالنفصاؿ كمحرضيف الناس عمى الدكلة العمية .ال
(ِ)

اليباب أف ينسى تمؾ المحظة ،فمنيا أشرقت شمس حياتو ،كبات اسمو عمى كؿ لساف".
يستطيع ى

ىذا االستباؽ عمؿ عمى عكدة اليباب بعد أف غاب فترة طكيمة مف الزمف عف القرية ،ليعكد لنا في
مكسـ جديد ،بعد انقضاء مكاسـ ماضية ،كىذه المكاسـ تككف كؿ عاـ ،ففي ىذا العاـ قد حصؿ عمى
الضرائب المترتبة عمى أىؿ اليادية ،ككذلؾ في العاـ القادـ فإنو متأكد مف أف محاصيؿ كأبقار كغنـ
سيتحصؿ عمييا الحقان أم المستقبؿ ،كىك كاثؽ مف ذلؾ كما قاؿ لو األتراؾ كالقائد ،كعندما أثبت كجكده
في الماضي لألتراؾ ،كانت لو الحماية كالقكة في الحاضر ،كقد عمؿ عمى إذالؿ التجار الذيف كانكا
يحرضكف الناس عمى الدكلة العثمانية ،فمف ىذه المحظة التي كانت في السابؽ أشرقت حياة اليباب في
الحاضر كالمستقبؿ؛ ألف اسمو أصبح عمى كؿ لساف مف أىؿ القرية كفمسطيف.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صٗ.
)ِ) السابؽ ،صِٕ.

ِٕ

ككذلؾ فإف االستباقات تحمؿ المستقبؿ الغامض الذم ال يرل فيو شيء سكل الغمكض كالتخميف،
فيقكؿ الحاج محمكد" :بؿ عادت ألصحابيا ،رد الحاج محمكد ،كقد ضيؽ ما بيف حاجبيو ،بحيث لـ يعد
أحد يعرؼ إف كاف بيذا يحاكؿ أف يراىـ بصكرة أفضؿ في البعيد ،أـ يرل شيئان غامضان قادمان مف
(ُ)

المستقبؿ".

كعمى بعد تسع عشرة صفحة مف الركاية في االستباؽ األكؿ ،فإنو تحدث عف الغبار القادـ مف
المستقبؿ كىك الحمامة ،كاآلف في االستباؽ المكجكد ىنا يتحدث عف المستقبؿ الغامض القادـ مف البعيد،
فينا يتحدث عف الحمامة التي فقدىا أصحابيا ،كىا قد أتكا مف البعيد ،لـ ىير صكرىـ ،كلكف رأل الحاج
محمكد أشكاليـ ،رأل المستقبؿ المجيكؿ القادـ مف البعيد ،كىك عكدة الحمامة إلى أىميا بعد فقدانيا لمدة

زمنية طكيمة ،كقد حافظ خالد كالحاج محمكد عمى ىذه الحمامة المسركقة لفترة مف الزمف ،كىا قد أتى
أصحابيا مف البعيد لكي يسألكا عنيا.
كعمى بعد صفحتيف مف مكاف االستباؽ الذم كاف فيو المستقبؿ الغامض ،تعكد الحمامة ألىميا بعد
الحفاظ عمييا ،فيقكؿ خالد" :أما الشيء الذم لـ يكف يعرفو ،فيك أف الحمامة التي لـ تمنحو ،كلك نظرة
كاحدة ،قبؿ أف تمضي معيـ لمبعيد ،كانت تشرع أليامو القادمة كؿ األبكاب".

(ِ)

كيمكف اعتبار ىذا المقطع السردم جكابان عمى التطمع السابؽ ،فالمستقبؿ الغامض الذم حممو
االستباؽ السابؽ كالحمامة التي عادت إلى أىميا بعد فترة طكيمة مف الغياب ،تغادر الحمامة القرية ،كلكف
لـ تمنح خالد نظرة كاحدة رغـ أنو كاف خياليا ،ككاف يحرص كيحافظ عمييا ،كذىبت الحمامة لمبعيد دكف
أف تنظر لخالد ،ككاف ىذا في الماضي ،كاآلف ،األياـ القادمة فتحت لو كؿ األبكاب ،أبكاب المستقبؿ الذم
لـ يعرؼ فيو شيئان مف ىذه األبكاب القادمة.
كاالستباؽ يقربنا إلى الكقت الذم يحتكم عمى المحظات التي يمكف أف تقع في الزمف الحاضر أك
المستقبؿ ،فيقكؿ الراكم" :في الكقت الذم امتدت يده إلى خصره ،أخرج مسدسو ،تكقؼ الحصاف ،كقد
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٖ.
)ِ) السابؽ ،صُّ.

ّٕ

أحس بشيء غريب يحدث ،حاذتو العركس بفرسيا ،كقد ترؾ ليا الفرصة ،عامدان ،لكي تفعؿ ذلؾ ،كاف
المسدس يتجو ببطء نحك رأس الحصاف ليستقر باردا بيف أذنيو ،كقبؿ أف تقدر العركس ما يمكف أف تحممو
(ُ)

المحظة التالية ،سمعت انفجار صكت الرصاصة مدكيان".

يتضح مف ىذا االستباؽ بأف اليباب ىك الذم أخرج المسدس ،ككاف الحصاف يتكقع شيئان غريبان
سيحدث في المستقبؿ ،كلكف لـ يعمـ شيئان عف ىذا ،ككانت العركس عمى الفرس حزينة؛ ألف اليباب أخذىا
مف بيتيا كأىميا بالقكة ،كىذه القكة جعمت اليباب يمسؾ بالمسدس ليطمؽ رصاصة استقرت في رأس
الفرس ،ليدؿ ذلؾ عمى المحظات التالية التي تتضمف حدكث االستباؽ في الزمف الحاضر كالمستقبؿ.
كىناؾ بعض االستباقات تتضمف بعض التساؤالت التي يطرحيا الراكم لمقارئ أك الزمف المتعمؽ في
ىذه التساؤالت ،فيقكؿ الراكم" :أربعة أشير مرت ىادئة ،لـ يعكر فييا صفك األب إلياس شيء ،لكف ذلؾ
كمو تغير ما إف جاء مكسـ الحصاد ،كحاف مكعد دفع األعشار لمدير .عند ذلؾ أحس برائحة غريبة ،فبدأ
يتدخؿ في تفاصيؿ لـ تخطر لألب ثيكدكرس عمى باؿ :لماذا تأخذكف العشر؟ لماذا ال يذىبكف بأنفسيـ
لدفع ما عمييـ؟ لماذا ال يأتي جباة الضرائب؟ ما الذم يأخذه الدير مف أىؿ القرية؟ ىؿ يعطي العشر كمو
(ِ)

لمحككمة أـ يترؾ شيئان منو لمدير؟"

يحب أف نالحظ بأف االستباؽ أحداث عف األب إلياس عدة تساؤالت كاشكاليات ،حيث كاف قبؿ أربعة
أشير ىادئان لـ يفعؿ شيئان في الزمف الماضي ،كما أف جاء مكسـ الحصاد حتى تغير كبدأ يطرح التساؤالت
التي لـ تخطر بباؿ أحد حتى األب ثيكدكرس ،كحممت ىذه التساؤالت المستقبؿ الذم كاف في عقؿ األب
إلياس ،ليتساءؿ مع نفسو كمع القرية بعد أف كاف في الماضي ال يسأؿ عف شيء ،فنالحظ أنو في كقت
الحصاد الذم يدؿ عمى المستقبؿ ،بدأ يطرح األسئمة التي ال فائدة منيا.
كفي الصفحة نفسيا مف مكاف االستباؽ السابؽ تككف اإلجابات عمى تساؤالت األب إلياس ،فيقكؿ
الراكم" :كانت اإلجابات التي استمع إلييا الخكرم إلياس ىي نفسيا التي يعرفيا أىؿ القرية ،كحيف لـ
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٓ.
)ِ) السابؽ ،صٔٔ.ٕٔ-

ْٕ

يصؿ لشيء ،قرر الخركج لمقاء الناس ،قاؿ لنفسو :تجمس ىنا كتق أر ثـ تق أر كتعمف إعجابؾ عمى المأل
كحيثما كنت بكتابات نصار الذم تعتبره أستاذؾ ،تجمس ىنا لتجتر ما تقرأه بيف ىذه الجدراف مثمما تجتر
أم بقرة ما يقدـ ليا مف أعشاب".

(ُ)

كىذا االستباؽ يجيب عمى التساؤالت التي طرحيا األب إلياس عمى أىؿ القرية؛ لكي تككف اإلجابات
سريعة مف قبؿ الناس ،كىذه اإلجابات لـ تعجب األب إلياس ،فأراد أف يغير في بعض القكانيف التي تحمؿ
الضرائب المفركضة عمييـ ،فبدأ يكتب بعض القكانيف المجحفة لمناس في مكسـ الحصاد ،مما يدؿ ذلؾ
عمى تغير القكانيف الماضية إلى الحاضر ،كتخدـ الدير في المستقبؿ ،كىذا ما أراده األب إلياس لجر
الناس كأىؿ اليادية إلى ىذه القكانيف كما تجر البقرة إلى أكؿ األعشاب كغيرىا.
كاالستباقات تق أر كتحمؿ الظركؼ الحاضرة التي يمكف حميا في المستقبؿ عبر إسقاط الظالميف ،فيقكؿ
خميؿ السكاكيني" :إف الكالـ الذم تكحيو لنا الظركؼ الحاضرة ىك أف نككف رجاالن أشداء ،أف نككف يدان
كاحدة في ىذه الحرب المستعرة بيننا كبيف رجاؿ الدير ،سقط استبداد الحككمة كبقي استبداد الرئاسة
الركحية فنعمؿ عمى إسقاطو ،كال تخشكا في ذلؾ بأسان ،ال تخافكا السماء ألف سمطتيـ ليست مف السماء،
كال تخافكا أف تتيمكا بنكراف الجميؿ فميس ليـ عمينا أقؿ جميؿ ،بؿ كمكـ تعرفكف السماء كاألرض تعرفاف
(ِ)

أنيـ أساؤكا معاممتنا ،احتقركنا ،أذلكنا .قاؿ خميؿ السكاكيني".

و
ماض كزمف سابؽ عندما أسقطكا الحككمة بجكرىا
إف الكالـ المكجكد في ىذا االستباؽ يتحدث عف
كظمميا ،كاآلف في الزمف الحاضر كالمستقبؿ ،يجب عمى رجاؿ القرية أف يككنكا أشداء؛ إلسقاط الرئاسة
التي جعمت الظمـ في كؿ مكاف كزماف ،فال بأس مف ىذا؛ ألف الذم أكجد الحككمة كالرئاسة ىك اهلل ،كاهلل
ال يقبؿ الظمـ عمى نفسو ،كلما أصبحت الرئاسة ظالمة ،لـ تحكـ بما أنزؿ اهلل ،أصبح مف المؤكد أنيا
ستسقط في أم كقت.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صٕٔ.
)ِ) السابؽ ،صٖٖ.

ٕٓ

االستباؽ قد يككف كاضحان ،كقد يككف مجيكالن لـ يعرؼ عنو شيئان في المستقبؿ فيقكؿ الراكم" :نصؼ
الحكاية كاف كاضحان بالنسبة ليـ ،أما نصفيا الثاني فيربض ىناؾ في مجاىؿ المستقبؿ".

(ُ)

كحمؿ ىذا االستباؽ الحكاية الماضية المعمكمة لدل الجميع ،كىي حكاية ريحانة مع اليباب كاألدىـ،
ىذا الفرس العظيـ ،حيث قالت لميباب :إذا امتطيت األدىـ فسكؼ أككف زكجتؾ ،كلكف اليباب لـ يستطع
أف يركب الفرس ،كالسبب أف ريحانة اختمت مع الفرس ،كقالت لو بعض كممات جعمت األدىـ عدكان
لميباب ،أما النصؼ الثاني فأنو مجيكؿ ،كيجب التخميف في المستقبؿ المجيكؿ الذم ال يعممو أحد إال
ريحانة ،عندما اختمت بالفرس كقالت لو بعض الكممات.
بعض االستباقات تبحث عف أشياء زمنية يمكف كقكعيا في المستقبؿ القريب مثؿ الزكاج ك ً
الخطبة
كغير ذلؾ ،فيقكؿ الراكم" :الشيء الذم لـ يستطيع خالد أف يفكر فيو ،ىك أف يذىب بمفرده ،فيك يعرؼ
أف ذلؾ لف يككف الئقان ،ألف أىؿ الخطيبة يشتككف دائمان مف كؿ خطيب يبالغ في محاكالتو كي يرل
عركس المستقبؿ .ذلؾ سيحكلو إلى مجرد كلد صغير ال غير ،يتمقى مالحظات قاسية ،كاف كاف ظاىرىا
(ِ)

العتب ،لكنيا أقرب ما تككف إلى خيبة األمؿ".

اختص ىذا االستباؽ ب ً
الخطبة التي تككف قبؿ الزكاج ،كىذا الزمف مختص في التمييد لمزكاج ،كخالد
ىنا فكر في الماضي أف يذىب بمفرده ،دكف األىؿ؛ ألف ذلؾ غير مكجكد في العادات كالتقاليد عند
شعبنا ،كدائمان يشتكى أىؿ الخطيبة مف الخطيب ،كىذه الشككل لربما تحدثكا عنيا في الماضي ،كيحاكؿ
الخطيب أف يرل عركس المستقبؿ ،كىنا ميد لالستباؽ الزمني الذم كقع فيو المستقبؿ ،ىذا ىك الذم
يحكلو إلى حياة جديدة مف العزكبية إلى الزكاج ،رغـ المالحظات القاسية التي كقعت عميو بفقد األمؿ.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صٓٗ.
)ِ) السابؽ ،صُُِ.

ٕٔ

كفي مكضع آخر يقكؿ الراكم" :كاف التعب قد بدأ يظير عميو ،كربما فائض التكتر الذم كاف قبؿ
ساعات فائض اطمئناف .كفي البعيد كاف خالد يراقب الظالؿ الشاحبة كالقادمة البيضاء كيمسد عنؽ ريح،
كىك عمى يقيف مف أف زمنان مختمفان جديدان في طريقو إليو".

(ُ)

االستباؽ ىنا حمؿ التكتر كالتعب كالخكؼ لجنكد األتراؾ كالياكر ،حيث يسقط الكاحد تمك اآلخر قتيالن

مف ًقبؿ خالد ،ككاف ىذا التكتر في الزمف الحاضر ،بعد أف كانكا في الماضي في اطمئناف ،كلكف خالد
كاف يراقب مف البعيد الحمامة الفرس البيضاء في كسط الظالـ الشديد ،كىك متيقف مف أف الزمف الذم
فات ،ليس مثؿ الزمف المختمؼ الجديد القادـ.
كعمى بعد صفحة كاحدة مف االستباؽ السابؽ ،يأتي لنا الزمف المتبقي لمقتؿ الياكر عمى يد خالد،
فيقكؿ الراكم" :فكؽ التؿ أبصر الياكر تمؾ القامة متجية نحكه ،كاف يكد أف يطير كيعانقيا ،لكنيا كانت
بعيدة ،كما إف اقتربت حتى راح يركض باتجاىيا ،صيمت الحمامة ،كحيف أصبح عمى مسافة خمس
خطكات ،خيؿ إليو أف القامة ال تعكد لجنديو رغـ لباسو الذم لـ يتغير ،كطكلو ،خيؿ إليو أنو أصبح
أعرض كأضخـ ،كلكف الكقت كاف قد فات ،فقد غاص الخنجر عميقان في صدر الياكر".

(ِ)

ىذا االستباؽ يكضح لنا بأف جنكد األتراؾ الذيف كانكا مع الياكر كميـ قد قيتمكا ،حيث أبصر الياكر في
الزمف الماضي القامة الكبيرة فأراد أف يعانقيا ،كلكف المدة الزمنية قصيرة كالمكت قد اقترب منو ،فظف
الياكر أف ىذه القامة لجنديو الطكيؿ الضخـ ،كلكف ىنا اختمؼ الزمف حيث أصبح ىذا الزمف ضد الياكر
كذلؾ بعد انتياء الكقت كفكات األكاف ،فالماضي ىك انتظار الجندم الضخـ ،كالمستقبؿ عندما ظير لو
خالد فقتمو فكاف الكقت قد فات ،كلكف الزمف لـ ً
يأت لصالحو ،بؿ ضده كىك المكت.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَُِ.
)ِ) السابؽ ،صُُِ.

ٕٕ

الزمف قد يتغير في أم لحظة مف المحظات القادمة التي يتضمنيا االستباؽ ،فيقكؿ خالد" :أخشى أف
الزماف سيجكر عمى عزيزتكـ أكثر إف ظمت معي"...

(ُ)

يتضمف االستباؽ في ىذا االقتباس الزمف ،حيث كاف خالد خائفان مف مكت الحمامة أك ضعفيا؛ بسبب
عدـ تكفر الطعاـ لمبقر كالغنـ كالخيكؿ؛ ألنيا كانت سنة قحط ال شتاء كال زرع فييا ،فخاؼ خالد مف
المستقبؿ القادـ عمى ىذه الفرس ،كالزمف ىنا مجيكؿ المعالـ ،ألف تكقع خالد بأف السنكات القادمة ستككف
صعبة؛ لذلؾ أخذ الفرس كردىا ألصحابيا لكي تككف في مأمف غذائي أفضؿ عندىـ.
عمؿ االستباؽ عمى التعرؼ عمى أحداث يمكف كقكعيا في المستقبؿ رغـ استحالة كقكعيا في بيت ال
يقترب منو أحد ،فيقكؿ الراكم" :لـ تفيـ ريحانة ما يدكر ،إذ لـ يسبؽ ليا أف رأت كؿ ىؤالء الناس ىنا،
ىؤالء الذيف لـ يسمح ليـ يكمان بأف يتجاكزكا عتبات ىذا البيت ،كحيرىا أنيا عاشت لمزمف الذم رأت فيو
(ِ)

ما رأتو بأـ عينيا".

في ىذا االستباؽ لـ تفيـ ريحانة ما يدكر بيف اليباب كزكجتو صبحية ،فقاؿ ليا كممات تدؿ عمى
المكت ،أم مكت اليباب ،كفي الماضي لـ يدخؿ أحد بيت اليباب ،كلـ يتج أر أحد أف يقؼ جانب البيت،
كاآلف عندما كاف اليباب في أنفاسو األخيرة ،الكؿ قد تجاكز البيت ،كدخؿ الناس عنده ،كلكف ريحانة
حيرىا الزمف بأنيا عاشت في الماضي معو ،كلـ تر أحدان يدخؿ البيت ،كلكف الزمف تغير ،لـ تعمـ
المستقبؿ الذم أتى إلييا كالى اليباب عندما كاف في مكتو ،إذ رأت الناس في البيت بأـ عينيا؛ ليدؿ ذلؾ
عمى تحكؿ المستقبؿ مف عدـ دخكؿ البيت إلى الدخكؿ دكف استئذاف.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٓٓ.
)ِ) السابؽ ،صُٕٕ.

ٖٕ

إف بعض األحداث تجعؿ األنساف ينسى الزمف ،بسبب االنشغاؿ في أمكر الدنيا ،كىذا ما نالحظو في
قكؿ الراكم" :التفت الحاج خالد إلى حمداف ،كاف منيمكان في تحميص القيكة كما رآه أكؿ مرة في حياتو،
(ُ)

تقدـ منو ،كفجأة قاؿ لنفسو :ما الذم فعمناه بؾ يا حمداف؟ كيؼ نسيناؾ كؿ ىذا الزمف؟ كيؼ؟"

عمؿ ىذا االستباؽ عمى بعض التساؤالت التي خطرت بباؿ الحاج خالد بعد زمف طكيؿ كاف في
الماضي ،كيؼ رأل (الحاج خالد) حمداف في الحياة الماضية كتفاجأه بو اآلف ،كبدأ بالتساؤالت التي
تخص حمداف بالزمف الحاضر كالمستقبؿ ،كالمدة الزمنية التي كاف فييا غير متزكج ،كليس لو أكالد ،ففي
الزمف الماضي الطكيؿ كاف الحاج خالد قد نسى تزكيج حمداف ،كاآلف بعد أف تنبو لذلؾ أخذ يطرح
التساؤالت.
كمف قبيؿ التطمعات المستقبمية ما قالو الحاج خالد لكلده محمكد عندما دخال القدس ،كدبت فييا
الحياة ،حيث تغير كؿ شيء فييا بسبب أثر الزمف عمييا بعد أف غاب عنيا فترة مف الزمف فيقكؿ الحاج
خالد" :أظف أف اليادية بحاجة لخمسيف سنة كي تدب فييا الحياة التي نراىا اليكـ عمى بعد نصؼ ساعة
(ِ)

بالقطار".

في ىذا االستباؽ يتجكؿ الحاج خالد مع محمكد في مدينة القدس عاصمة فمسطيف ،حيث الحياة
تغيرت كالزمف اختمؼ عف الزمف الماضي ،فاآلف يكجد في القدس سيارات كقطارات تدؿ عمى التطكر
اليائؿ الذم حدثت بيا ،كالتي عف طريقيا يمكف تكصؿ الناس في بضع ساعات أك دقائؽ مف مكاف إلى
مكاف في المدينة كأرجائيا ،فظف بأف قرية اليادية بحاجة إلى و
تقدـ كمثؿ ىذا التقدـ الذم دب في القدس،
كلكنو اعتقد بأف اليادية تحتاج لخمسيف سنة كي تدب فييا الحياة ،فيي ما زالت في زمنيا الماضي التي
تستخدـ فيو الخيكؿ كاألبقار ،حيث كانت الخيكؿ تصؿ بالناس إلى القدس في يكـ أك يكميف ،كاآلف
القطارات كالسيارات المكجكدة في القدس تصؿ بالناس في أسرع كقت ممكف؛ ليدؿ ذلؾ عمى تقدـ الحضارة
فييا.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَِّ.
)ِ) السابؽ ،صُِٗ.

ٕٗ

كمف االستباقات التي يقع فييا الظمـ كالجكر ،ىك دفع الضرائب لمحككمة رغـ أف المكاطف أك الفالح
يعاني مف أمكر عدة في المحاصيؿ كغيرىا ،فيقكؿ الراكم" :بيف الحراثة كالحصاد تراكضت األياـ كبات
اء قياـ الحككمة
مكظفك الضرائب ينتظركف المحاصيؿ عمى البيادر قبؿ كصكليا لمبيكت .كزاد األمر سك ن

البريطانية بكضع يدىا عمى كثير مف أرضي القرل المجاكرة .أحاطتيا باألسالؾ الشائكة ،امتأل الفضاء
بضجيج اآلليات كدخانيا األسكد الذم لـ يركا سحابا أسكد مثمو ،كقبؿ أف تنتيي أسئمتيـ ،التي لـ تتكقؼ،
(ُ)

عف سر خطكتيا الجديدة".

دؿ ىذا االستباؽ عمى الظمـ الذم كقع عمى أىؿ اليادية ،حيث كانت الضرائب المفركضة عمى
المحاصيؿ ،كبيف الفترة الزمنية التي كقعت في الماضي ،أم عندما يبدأ المزارع بحرث األرض ،كتككف
ىذه الفترة في الماضي إلى الحصاد ،حيث ينتظركف المستقبؿ الذم يحصد فيو الزرع ،فكاف يقؼ مكظفك
الضرائب عمى البيادر ،سكاء كاف المزارع ربح في المحصكؿ أك خسر ،فيجب عميو دفع الضريبة ،قبؿ
كصكؿ المحصكؿ إلى البيت ،كىذا إنما دؿ عمى الظمـ كاذالؿ المزارع لبيع األرض لمحككمة البريطانية
الظالمة ،كالتي كانت تضع األسالؾ الشائكة عمى بعض األراضي التي صادرتيا مف المزارعيف ،كاآلليات
التي تفسد اليكاء كالجك بالسحاب األسكد ،فكانكا يتساءلكف عف الخطكات الجديدة التي تنفدىا الحككمة
البريطانية في المستقبؿ القادـ مف ظمـ كمصادرة األراضي إلى غير ذلؾ مما يخدـ الصياينة كمصالحيـ.
كمف االستباقات التي تضـ األياـ المقبمة الدالة عمى المستقبؿ كالتطكر الزمني لألحداث الفمسطينية
قكؿ الحاج خالد" :اعتصر الحاج خالد جبينو بأصابع يده اليسرل كىك يحدؽ فييـ كقاؿ :سنرل ما يمكف
(ِ)

أف تأتي بو األياـ المقبمة".

االستباؽ يتضمف الزمف الذم تعاظمت فيو قكة الصياينة ،ببناء المستعمرات كتحكيطيا باألسالؾ
الشائكة ،حيث كانت في الماضي األسالؾ بعيده عف قرية اليادية ،كحينما بدأت تقترب شيئان فشيئان مع
تقارب المستقبؿ المجيكؿ منذ أف حؿ االنتداب البريطاني عمى األراضي الفمسطينية كاعطاء الصياينة

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَِْ.
)ِ) السابؽ ،صُِٕ.

َٖ

كطنان في فمسطيف ،حيث دعمت حككمة بريطانيا الصياينة بكؿ شيء منذ زمف كعد بمفكر المشؤكـ حتى
يكمنا ىذا ،كقاؿ الحاج خالد :بأف المستقبؿ مجيكؿ عنده ،كىك ينتظر األياـ المقبمة التي لـ يعمميا أحد،
كىك يرل كيؼ أمتد السرطاف الصييكني كأقتمع الجذكر الفمسطينية مف أرضيا ،كما زاؿ يسمب ىذه األرض
مف الشعب األعزؿ حتى يكمنا ىذا.
االستباؽ قد يعرفنا عمى التقاء الناس بعضيـ ببعض في مرة أكلى ثـ يتكرر المقاء في كقت الحؽ،
فيقكؿ الراكم" :كانت تمؾ ىي أكؿ مرة يمتقكف بيا المرزكقي ،لكنيا لف تككف األخيرة ،ألف المفاجأة التي
(ُ)

تنتظرىـ في المستقبؿ تفكؽ الكصؼ".

في ىذا االستباؽ يككف التقاء الزمف الماضي بالحاضر ،أم التقاء الحاج خالد كمحمد شحادة كريحانة
األدىـ بالمرزكقي ،الذم حؿ مشاكؿ كثيرة بيف أىؿ اليادية كحككمة بريطانيا ،فكانت المرة األكلى التي
التقكا فييا ،كلكف ىذا المقاء لف يككف األخير بؿ ستككف ىناؾ لقاءات في المستقبؿ؛ ألنو في المستقبؿ
يمكف أف تخمؽ مشاكؿ كثيرة بسبب الصياينة كاإلنجميز ،فابف ريحانة حكـ عميو باإلعداـ مف ًقبؿ اإلنجميز
شنقان؛ ألنو قتؿ جنديان مف جنكدىـ ،لكف المرزكقي كقؼ ضد ىذا الحكـ كضد القاضي ،كقد عمؿ عمى
استفزاز القاضي بطرح أسئمة تخص زكجتو ،عندىا أشير القاضي مسدسو في كجو المرزكقي؛ بسبب
انفعالو كغضبو ،بعدىا أصدر القاضي عمى المتيـ ابف ريحانة حكمان بعشر سنكات بدالن مف حكـ اإلعداـ
الذم صدر ضده سابقان.
كمف االستباقات التي تدؿ عمى تكقع األحداث المفاجئة ،تغير الزمف مع الثكار الفمسطينييف حيث
تفاجأكا برفع الرايات البيضاء مف ًقبؿ اإلنجميز ،فيقكؿ الراكم" :بعد قميؿ كصمت مجنزرة إنجميزية ترفع
(ِ)

عممان أبيض فقمنا :سبحاف اهلل .عشنا لنرل اإلنجميز يرفعكف الرايات البيضاء!!"

لقد بيف االستباؽ أف اإلنجميز بعد تكرطيـ مع الثكار ،كمحاصرة الثكار القافمة المدججة بالسالح
كالعتاد كالقكة كحتى الطائرات اإلنجميزية التي كانت تحمي القافمة كالتي لـ تستطع فعؿ شيء ليا ،كبالرغـ
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٗٗ.
)ِ) السابؽ ،صَِّ.

ُٖ

مف أف أسمحة الثكار كانت خفيفة إال أنيـ استطاعكا محاصرتيا ،مما دفع باإلنجميز لرفع الراية البيضاء،
فالثكار تعجبكا مف تغير الزمف ،فبعد أف كاف الثكار يسممكف أنفسيـ في الزمف الماضي ،أصبح اإلنجميز
ىـ الذيف يستسممكف في الزمف الحاضر.
كعمى بعد صفحة كاحدة مف االستباؽ السابؽٌ ،بيف لنا ىنا في االستباؽ الالحؽ ،بأف الصياينة لـ

يستطيعكا مساعدة اإلنجميز الذيف استسممكا كسممكا أنفسيـ لمثكار ،فيقكؿ الراكم" :لـ يكف باستطاعة الييكد
في أعمى المحاجر أف يطمقكا النار بمجرد أف استسمـ اإلنجميز .كانكا يترقبكف ما سيحدث".

(ُ)

في ىذا االستباؽ الكؿ ينتظر المستقبؿ القادـ ،فاإلنجميز يستسممكف لمثكار ،كالصياينة ال يستطيعكف
أطالؽ أم طمقة عمى الثكار؛ ألنيـ لك أطمقكا النار فسيككف أسرل اإلنجميز في خطر ،فسيمكتكف إما بيد
الثكار أك بأيدىـ ،فأخذكا يراقبكف المصير الذم يحدده الثكار لألسرل اإلنجميز الذيف استسممكا.
االستباؽ تميز بكشؼ المستقبؿ القادـ عمى فمسطيف ،حيث الضباب الذم كقع عمى أعيف القيادات
الفمسطينية أخذ في التالشي ،كما يقكؿ الراكم" :حيف تالشى الضباب أخي انر لـ يجد حكلو ىناؾ سكل
اثنيف ،إيميا راضي كالحمامة .قاؿ إليميا :أظف أف بإمكانؾ أف تعكد ،بالنسبة لي ،لف أسير إلى حبؿ
المشنقة برجمي ،سأذىب إلى الشاـ ،ما دامت كؿ قياداتنا قد أصبحت ىناؾ ،ربما نصؿ إلى حؿ؛ سأفكر
(ِ)

بخطكتنا التالية ،يبدك أف الجميع ضدنا اآلف ،لـ يعد شيء في البالد غير الكىـ".

يكضح االستباؽ ىنا بعض األحداث التي لـ يتكقعيا أحد ،كىي عندما أتى أحد رجاؿ القاكقجي كسمـ
الحاج خالد بياف كقؼ الثكرة ،ككقؼ العنؼ كالرككف إلى المفاكضات مع اإلنجميز كالصياينة ،ككؿ رجؿ
يجب أف يعكد إلى قريتو ،عندىا كانت األياـ التالية أكثر حمكة كظالمان ،كعدـ معرفة المستقبؿ الذم يجر
فيو بعض الرجاؿ إلى حبؿ المشنقة ،حيث كاف الضباب في كؿ أرجاء فمسطيف يتالشى ،فقاؿ الحاج
خالد :سأفكر في المستقبؿ كالخطكات التي تضعيا القيادة الفمسطينية ،كدراسة المفاكضات الجارية بيف
كىـ كسراب كقع عمى بعض القيادات الفمسطينية،
الفمسطينييف كاإلنجميز ،كأف ىذه المفاكضات ما ىي إال ه
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِّ.
)ِ) السابؽ ،صّّٕ.

ِٖ

ليدؿ أف الزمف الذم سكؼ يأتي إنما ىك ضباب ككىـ كاف لصالح الصياينة؛ ألف اليجرة الصييكنية إلى
فمسطيف لف تتكقؼ بمفاكضات فاشمة.
لحظات المستقبؿ ال يتكقعيا أحد في الزمف الغامض الذم يككف فيو االستباؽ ،قد تككف خطط معدة
مف ًقبؿ الثكار ،كلكف لـ تنجح ليفاجئ الثكار باكتشافيا لدل اإلنجميز ،كما يقكؿ الراكم" :لـ تكف معركة
(ُ)

متكافئة ،كقد جرد الثكار مف عنصر المفاجأة مف الدقائؽ األكلى ،عنصر المفاجأة انقمب ضدىـ".

االستباؽ ىنا عمؿ عمى تطكر عنصر المفاجأة لدم الثكار؛ ألنيـ أعدكا كمينان محكمان لإلنجميز كالقافمة
التي سكؼ تمر مف الطريؽ الذم حدد ليـ ،كلكنيـ لـ يعممكا بأف اإلنجميز قد عممكا بيذا الكميف كأعدكا
أنفسيـ لو؛ لذلؾ أصبح ىنا عنصر المفاجأة ،فيـ أعدكا أنفسيـ لالستيالء عمى القافمة ،كالذم حدث
أنعكس ضدىـ في الدقائؽ التالية التي لـ يتكقعكىا أبدان ،فيـ قد استبقكا األحداث ،كلكف ىذه األحداث التي
كانت في المستقبؿ قد انكشفت مع عنصر المفاجأة كالخسائر التي كقعت في صفكؼ الثكار.
كمف االستباقات التي تتميز بالغمكض ما كقع في قتؿ الحاج صبرم النجار مف ًقبؿ ابنو كريـ الذم
اكتشؼ بعض المالمح الدالة عمى خيانة أبيو كما يقكؿ كريـ" :فرد :ذات يكـ ستعرفكف".

(ِ)

كاف الناس بعد مقتؿ الحاج صبرم النجار قد ىبكا لمثأر ،كذىبكا لقرية اليادية ،كلكف قبؿ ذىابيـ
استبؽ كريـ األحداث ،كقاؿ ليـ :أنا الذم قتمتو فتفاجأ الجميع مف ىذا ،كأرادكا أف يعرفكف ما سبب القتؿ،
فكاف كريـ يعرؼ أباه بأنو كراء مقتؿ الحاج خالد ،كأنو عميؿ لإلنجميز كالصياينة ،لذلؾ استبؽ الزمف،
كقتؿ أباه لكي ال يتكرط في قتؿ أشخاص أخريف يقاكمكف ضد اإلنجميز ،قائالن ليـ بأف األياـ القادمة التي
تكشؼ المستقبؿ سكؼ تعرفكـ كيؼ كانت خيانة أبي لفمسطيف كلمحاج خالد بدراىـ معدكدة ،حيث قاـ
الحاج صبرم النجار بتغير الحمامة الزاجمة ،ككتابة رسالة خاطئة لمحاج خالد تكقعو في قبضة اإلنجميز،
حيث حاصر اإلنجميز مكاف الحاج خالد فأراد الفرار ،كلكف قتمكه فكقع شييدان في زمف الخيانة المتمثمة في
الحاج صبرم النجار.
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِّٓ.
)ِ) السابؽ ،صَّٗ.

ّٖ

كمف االستباقات التي تحمؿ في المستقبؿ أحداثان انعكست عمى القائد بترسكف ،ىك فرار اثنيف مف
السجناء أحدىـ اسمو خالد فيقكؿ بترسكف متسائالن" :كما الجديد في أمر كيذا؟ أجاب مستنك انر .كؿ ما في
األمر أنني أؤدم عممي كما يجب ،أما النتائج فيي شيء آخر ينتمى لممستقبؿ الذم ال مجاؿ لجره نحك
الحاضر لمعرفة مداه ،كؿ ما األمر أنني نفذت دائمان ما يكجد ىنا ،كأشار إلى رأسو".

(ُ)

كثير مف الثكار كالناس الذيف ليس ليـ عالقة بمقاكمة اإلنجميز
يتساءؿ بترسكف الظالـ القاتؿ الذم قتؿ ان
عف األمر الجديد الذم حؿ في السجف كىك ىركب اثنيف مف السجناء ،إف بترسكف يسابؽ األحداث في
التساؤالت التي كقعت في عقمو ،ككيؼ يككف المستقبؿ الذم يخفي المفاجأة الكبرل لو ،لـ يتكقعيا أحد
حتى ىك ،فقاؿ :لكنني أؤدم عممي كما يجب عمي ،فالنتائج التي حدثت في الماضي بيركب السجينيف،
لـ يدركيا في الحاضر كالمستقبؿ المكجكد في رأسو كما يتكقع ،كلكف بعد ذلؾ قتؿ بترسكف الظالـ عمى يد
خالد الذم ىرب مف السحف ،ليالحؽ ىذا االسـ بترسكف في كؿ مكاف ،فكاف قد استراح مف االسـ بعد
مقتؿ الحاج خالد كىا قد عاد لو مرة أخرل في خالدان آخر ،قاـ بقتمو أماـ الجنكد الذيف كانكا يحمكنو ،كىذا
لـ يتكقعو أحد؛ ألنو ال أحد يستطيع االقتراب منو بسبب الجنكد الذيف يحرسكنو ،إال أنيا حدثت ضجة في
المكاف ،جعمت خالد يقترب منو ،كضغط عمى الزناد فكانت الرصاصة قد عبرت في رأسو ،ليرتاح الشعب
الفمسطيني مف ىذا الظالـ المجرد الحاقد الذم حكؿ معيشتيـ إلى جحيـ.
إف المستقبؿ كما يتضمنو مف أحداث قادمة مجيكلة المعالـ كزمف معيف ال أحد يعمـ ما بو مف أياـ
صعبة ،يعرفنا االستباؽ عمى عتبات المستقبؿ ،كما يحتكيو مف األياـ القادمة ،فيقكؿ الراكم" :لـ ير أحد
األب منكلي بعد ذلؾ ،اختفى تمامان ،حاكؿ الحاج سالـ أف يعرؼ أيف اتجو ،لـ يصؿ لنتيجة ،في أقؿ مف
لحظة اختفى ،اختفى كىك يحدؽ فيو .كىكذا سيظؿ يكرر في األياـ الصعبة التي كانت في انتصارىـ عمى
(ِ)

عتبات المستقبؿ".

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَِْ.
)ِ) السابؽ ،صُْٖ.

ْٖ

االستباؽ ىنا قد أخفى األب منكلي؛ ألف ما حدث قبؿ ذلؾ بأنو كاف مكجكدان في القرية ،كاختفى فجأة
لـ يعمـ أحد أيف ذىب كالى أم جية اتجو ،كاف مع البائع كالشارم يريد أف يبيع األرض بثمف بخس ،لذلؾ
ىب الناس كالحاج سالـ عمى المؤامرة التي سكؼ تحيط بيـ ،كقد أمسككا بالبائع كالشارم ،كلكف السمسار
األب منكلي اختفى أماـ أعيف الناس ،حتى الحاج سالـ كاف ينظر إليو ،كلكف ابتمعتو األرض كلـ يظير
كاختفى ،داللة عمى أف الحدث الماضي ىك اختفاء األب منكلي الذم كاف متعاكنان مع الصياينة كاإلنجميز
عمى بيع األراضي الفمسطينية ،كأف األياـ الصعبة التي كانت تنتظرىـ عمى عتبات المستقبؿ ،ستككف
أصعب ليركب األب منكلي مف قبضة الحاج سالـ كذىابو إلى اإلنجميز كالصياينة الذيف كفركا لو
الحماية.
الزمف يحتكم عمى مستقبؿ ال أحد يعرؼ أيف يذىب فيو ،كناجي ال يعمـ بأنو سكؼ يعكد إلى القرية،
فيقكؿ الراكم" :كانت عكدتو لمبمد كاحدة مف المناسبات الكبيرة التي باتكا ينتظركنيا ،فقد راح ينقؿ ليـ ما
تعممو أكالن بأكؿ ،بحيث بدأكا يحسكف بذلؾ الفرؽ الكبير الذم سيغير مجرم حياتيـ كحياة بمدىـ
(ُ)

مستقبالن".

في ىذا االستباؽ كاف ناجي ال يعمـ المستقبؿ الذم يمر بو ،كلكف ما أف أحس مستر كمف أنو أميف
كيقظ؛ بسبب كجكد محفظة المدرب عبد المنعـ لديو ،فمنحو مستر كمف إجازة مدتيا أسبكع ،كىك ال يعمـ
بيذا ،إال أنو كاف في الماضي لـ يحصؿ عمى إجازة إال ألمر طارئ ،كلكف فاجأه مستر كمف يمنحو
إجازة ،ككانت العكدة بالنسبة لو كلمبمد مناسبة كبيرة ،فإنيـ ينتظركف المستقبؿ الذم يأتي فيو ناجي مف
المعسكر؛ لكي يدرب شباب القرية عمى السالح كالتماريف الالزمة لقتاؿ الصياينة كاإلنجميز ،فأصبحكا في
الحاضر يحسكف الفرؽ الكبير الذم سيغير حياتيـ في المستقبؿ؛ بسبب أنيـ كانكا في كقت مضى ال
يعرفكف شيئان عف القتاؿ كالتماريف الرياضية كالقتالية ،إال عندما دخؿ ناجي المعسكر بأمر مف عمو الحاج
سالـ؛ لكي يدافعكا عف أنفسيـ كبمدىـ كقريتيـ في المستقبؿ.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صْْٖ.

ٖٓ

إف عنصر المفاجأة في االستباقات يكشؼ عف المستقبؿ الذم يخبئ المعمكمات كالكثائؽ المكجكدة مع
أىؿ قرية اليادية كما يقكؿ الراكم" :كانت المفاجأة قكية إلى درجة ال تصدؽ ،كبيا استطاع المرزكقي أف
يقطع نصؼ الطريؽ ،ضعضع القضية مف أساسيا كترؾ محامي الدير مشدكىان غير قادر عمى فعؿ
شيء ،أما األب منكلي الذم جمس في نياية القاعة يتابع سير الجمسة بعينيف زجاجيتيف ،فقد ذىب بعيدان
(ُ)

باحثان عف سر ىذه المفاجأة التي لـ تخطر لو بباؿ".

االستباؽ قد اخفي المفاجأة التي كقعت عمى القاضي كمحامي الدير كاألب منكلي ،حيث ال أحد يعمـ
منيـ أف الككاشيف كالكثائؽ مكجكدة عند أىؿ اليادية ،إف األحداث الماضية في المحكمة قد حكمت عمى
مصادرة بعض األراضي مف قرية اليادية ،كلكف عندما أتى المستقبؿ الذم ال يعممو القاضي كاألب منكلي
كمحامي الدير قد أنقمب ضدىـ؛ بسبب تكفر السجالت المسجمة في الطابك كالككاشيف التي تثبت بأف
األراضي التي صادرتيا المحكمة مكجكدة عند الحاج سالـ كأىؿ القرية بكاسطة األب إلياس الذم كاف يكره
األب منكلي كيحقد عميو؛ ألنو رجؿ فاسد كمتعاكف مع اإلنجميز كالصياينة ،فكانت المفاجأة التي يحمميا
المستقبؿ كالزمف القادـ الذم لـ يخطر بباؿ األب منكلي ،ككما ذكرنا سابقان عف شخصية المرزكقي ،ككانكا
قد ألتقكا معو مرة كاحدة ىا قد عاد مرة أخرل ،لكي يساعد أىؿ القرية إلرجاع الحؽ المسمكب مف ىؤالء
الظالميف.
كمف االستباقات التي تدؿ عمى تغير الزمف عندما غدر الصياينة بقائد القكة العربية ،كلكف أراد قائد
القكة أف يستسمـ؛ لكي يخدع الصياينة ،فيقكؿ الراكم" :انفجر كؿ شيء ،كتبدد ذلؾ الصمت إلى غير
رجعة ،انطمقت المدافع تقصؼ بال رحمة ،كفتحت المصفحات نيراف رشاشاتيا ،كلـ يعد ىناؾ سكل
الصراخ الذم غمر األرجاء كميا .كانت الضربة مكجعة جدان .كأدرؾ اإلسرائيميكف أف اليادية لف تسقط
بالقكة أبدان".

(ِ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّْٔ.
)ِ) السابؽ ،صََٓ.

ٖٔ

يكضح لنا االستباؽ بأف الصياينة ىـ الذيف غدركا بقائد القكة؛ ألنو أراد االستسالـ ليـ ،كالخركج مف
قرية اليادية بأماف ،كلكف الصياينة قد قتمكا عددان مف ىذه القكة ،حينيا اتخذ قائد القكة ق ار انر باالنتقاـ مف
ىؤالء الصياينة الخائنيف ،فقاؿ لمراقبي اليدنة :نريد أف نستسمـ فاستغرب الجميع مف ىذا القرار؛ ألف مف
المعركؼ في الزمف السابؽ بأف الصياينة ىـ مف غد ار بالجنكد كقائد القكة ،كلكف في المستقبؿ الذم أخفاه
قائد القكة لمصياينة ،ىك االستسالـ ،كيريد أف يخدع الصياينة بيذا االستسالـ ،فتقدـ الصياينة لمقرية عمى
أساس أف قائد القكة كجنكده قد استسممكا ،كلكف عندما اقتربكا أكثر مف الجنكد ،انفجر كؿ شيء في
الصياينة ،فانطمقت القذائؼ كفتحت الرشاشات عمى الصياينة ،ككانت الضربة مكجعة جدان ،عندىا أدرؾ
الصياينة أف المستقبؿ لميادية كأىميا الصامديف ضدىـ ،كأف ىذه القرية لف تسقط أبدان حتى لك استخدمكا
القكة.

ثانياً :الستباقات الداخمية:
"تطرح االستباقات الداخمية نكع المشاكؿ نفسو الذم تطرحو االسترجاعات التي مف النمط نفسو ،أال
كىك :مشكل التداخل ،مشكؿ المزكاجة الممكنة بيف :الحكاية األكلى ،كالحكاية التي يتكالىا المقطع
االستباقي ،)ُ(".كىي عمى نكعيف( :الستباقات التكميمية) ،و(الستباقات التكرارية) ،عمى النحك اآلتي:

 .1الستباقات التكميمية:
كىي "تمؾ االستباقات التي تسد مقدمان ثغرة الحقة"(ِ) .كىي عبارة عف تطمعات يتكئ السارد عمييا،
لبياف مستقبؿ الشخصية الركائية ،دكف أف يمجأ إلى إعادة حكي ىذا المحكي التكميمي مرة أخرل؛ ألف
إقحامو إلى منظكمة الحكي ،يجعمو ،ينجز كظيفتو األساسية ،كىي سد فجكة حكائية ،كلتتبع مسار اشتغاؿ
ىذا النكع مف االستباقات الداخمية في منظكمة الحكي.
)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صٕٗ.
)ِ) السابؽ ،صٕٗ.
)ّ) البنية كالداللة :مرشد أحمد ،صُِٕ.

ٕٖ

(ّ)

ومن الشواىد عمى ىذا النوع من الستباقات :استباؽ يتضمف رئيس الجاىة ،الشيخ ناصر العمي
عندما ذىب معيـ في زكاج خالد ابف الحاج محمكد ،فيقكؿ السارد" :دارت القيكة ،أمسؾ الشيخ ناصر
(ُ)

العمي رئيس الجاىة بفنجانو ،كضعو عمى الطاكلة التي أمامو .كما فعؿ الرجاؿ القادمكف معو".

فمف خالؿ ىذا االستباؽ يتبيف بأف خالد يريد الزكاج مف أمؿ ابنة أبك سميـ ،حيث كانت أجمؿ مف
الشمس كالقمر ،ككاف ذلؾ عمى لساف خالد الذم تعمؽ بيا في كؿ كقت كحيف ،كقد ذىب معو الشيخ
ناصر العمي لكي يككف لو فضؿ في زكاج خالد مف أمؿ ،كعمى بعد ثالث صفحات مف االستباؽ السابؽ
يكضح لنا السارد بأف خالد قد طمؽ زكجتو دكف أف ينتبو إلى ذلؾ ،كذىب مرة أخرل إلى الشيخ ناصر
سكد كجيىو
العمي لكي يعيدىا ،فيقكؿ السارد" :ىك ذلؾ اإلنساف ،الذم ذىب بنفسو رئيسان لمجاىة ،كىا ىك يي ِّ

برعكنتو".

(ِ)

كمع مركر كتكاصؿ الحكي في االستباؽ التكميمي يتبيف بأف رئيس الجاىة الذم ذىب مع خالد
"عمى َّي الطالؽ أنيا
لمزكاج ،ىا ىك يعكد لو مرة أخرل لكي يعيدىا لو بعد أف طمقيا ثالث طمقات ،كقاؿ :ى

أحمى مف الشمس كالقمر".

كمف االستباقات التكميمية :التي تساعدنا عمى تقرير بناء الدير ،قكؿ السارد" :اندفعت اليادية كميا
لمعمؿ ،حيف تقرر البدء ببناء الدير".

(ّ)

كىنا نجد بأف ىذا االستباؽ عمؿ عمى كيفية بناء الدير ،كأف جميع أىالي القرية ىبكا لمساعدة العماؿ
اء في الميؿ أك النيار،
الذيف يعممكف ىناؾ ،ككاف عاليان بحيث يمكف منو مشاىدة أكثر مف سبع قرل سك ن

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٓ.
)ِ) السابؽ ،صُٖ.
)ّ) السابؽ ،صِِ.

ٖٖ

كعمى بعد عشر صفحات يكمؿ الحكي معالـ بناء الدير مف ًقبؿ الحاج محمكد كأىؿ القرية ،فيقكؿ الحاج
محمكد" :كمعكـ بنينا الدير في المكاف الذم اخترتمكه ،لـ نعترض".

(ُ)

تدؿ تكممة االستباؽ عمى صدؽ الحاج محمكد كأىؿ القرية عمى بناء الدير ،فيك يقكؿ لمخكرم
جكرجيك :نحف ساعدناكـ في البناء ،ككذلؾ اخترتـ المكاف المناسب لو ،كلـ نعترض أبدان عمى ىذا.
حيز نصيان محدكدان في زمف الحكي ،عندما بدأت المشاكؿ بيف
كمف االستباقات التكميمية التي تأخذ ان
أىؿ القرية كالمبشر أنطكنيكس عمى دراسة الطالب ،فيقكؿ السارد" :البدايات حممت كثي انر مف المشاكؿ
التي لـ تكف في الحسباف ،كأكشؾ األمر أف يتحكؿ إلى كارثة حيف ىاجـ عدد مف رجاؿ اليادية المبشر
(ِ)

أنطكنيكس".

في ىذا االستباؽ عمؿ عمى تطكر بعض األحداث كالمشاكؿ التي لـ تخطر عمى باؿ أحد مف القرية،
أمكر مخالفة لإلسالـ ،ككاف يدس في
حيث ىاجـ أىؿ القرية المبشر أنطكنيكس؛ ألنو كاف يدرس الصغار
ان
جيكبيـ بعض القصص التي تحتكم عمى الكتاب المقدس كتعمـ أصكؿ المسيحية بشكؿ مبسط ،مما أثار
الغضب في نفكس الناس كدفعتيـ لمياجمة المبشر ،كمنعو مف تعميـ الصغار القراءة.
الحكي عف ىذا المكضكع ،حيث كضع الحاج محمكد الخكرم جكرجيك
كفي سياؽ آخر ييكاصؿ
ُّ

كفرض عدة شركط تعمؿ عمى دراسة الصغار بطريقة أخرل غير الطريقة التبشيرية التي يتعمـ فييا الطفؿ

بؿ الخكرم جكرجيك بالشرط الذم كضعة الحاج محمكد :بتعمـ األكالد
الديف المسيحي ،فيقكؿ السارد" :قى ى
القراء كالكتابة ،كاذا أراد أكالد العائالت المسيحية أف يحضركا دركس الديف فميـ ذلؾ .أكؿ شيء طمبة
أنطكنيكس بعد دخكؿ األكالد ،كقبؿ كصكؿ األب جكرجيك ،ىك الصمت"...،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّّ.
)ِ) السابؽ ،صِّ.
)ّ) السابؽ ،صّْ.

ٖٗ

(ّ)

كىنا أتخذ أنطكنيكس طريقة أخرل غير الطريقة التبشيرية ،كىي أف يدرس األكالد القراءة ،كلكف كاف
يجذب الصغار ليس بالكتاب المقدس كالقصص ،كانما غير ىذه الطريقة حيث أصبح يختفي في أحدل
الزكايا ،كيظير كمعو ألكاح الشككالتة لجذب الصغار ،كاختمفت طريقة التدريس ،حيث قاؿ لمصغار الذيف
يحممكف الديانة المسحية بأف يذىبكا إلى جية النار ،فكؿ الصغار ذىبكا ىناؾ حتى مف كاف يحمؿ الديانة
اإلسالمية ذىب؛ ألنو أغراىـ بألكاح الشككالتة.
كمف االستباقات التكميمية :نجد أف البرمكي أراد أف يسجؿ شيادة ميالد البنو الصغير غازم ،فيقكؿ
السارد" :انقضَّت أصابعو مثؿ مخالب صقر يغير عمى فريستو ،كاختطؼ الميرة مف يدىا :ألـ يقكلكا ً
لؾ أف
ي
(ُ)

تسجمي اسمو في شيادة ميالده (غازم)".

إف ىذا االستباؽ يتحدث عف البرمكي الذم كاف ال يجمس في بيتو ،كحيف رزؽ بغازم كلده الكحيد
ظؿ يحافظ عميو كيمتزـ ببيتو لرعايتو ،حتى أنو أخد الميرة مف امرأتو كذىب لكي يسجؿ اسمو في شيادة
الميالد ،ىذا االبف الذم أنتظره لمدة طكيمة مف الزمف ،كمع مركر الزمف تأكد بأف شيادة الميالد قد
سجمت ،فيقكؿ السارد" :بمجرد أف أحضرت شنارة شيادة الميالد الجديدة لمبرمكي ،كتأكد مما فييا بعد أف
قرأىا الشيخ حسني ،عاد إلى بيتيا ،طرؽ الباب ،خرجت شنارة".

(ِ)

كىنا يؤكد االستباؽ التكميمي بأف شنارة قد أحضرت شيادة الميالد الجديدة لغازم ،كمما يؤكد ذلؾ
أيضان َّ
أف الشيخ حسني قرأىا أماـ البرمكي.
كفي استباؽ تكميمي آخر يكشؼ لنا خيانة عبد المجيد الذم قد تعاكف مع اليباب كالحككمة التركية
في فترة مف الزمف ،فيقكؿ السارد" :لكف ما أشعؿ ناره ىك ذلؾ الكالـ الذم كاف يحممو عبد المجيد ،زكج
(ّ)

العزيزة ،كمما زار قرية اليباب ،كىك منيا".

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صٕٓ.
)ِ) السابؽ ،صْٔ.
)ّ) السابؽ ،صِٔ.

َٗ

يكضح االستباؽ بأف عبد المجيد ىك الذم كاف يشعؿ الفتنة ،كينقؿ أخبار اليادية كالحاج محمكد كابنو
خالد أكالن بأكؿ ،مما أكجد بينو كبيف خالد خالفان؛ ألنو كاف خائنان مع األتراؾ كاليباب ،كمع استمرار الكالـ
في الزمف القادـ يتندـ الحاج محمكد بإعطاء ابنتو لخائف مثؿ عبد المجيد ،فيقكؿ السارد" :لكف الشيء
الذم لـ يكف قد فكر فيو مف قبًؿ ،ىك كيؼ سمح بأف تككف العزيزة ،ابنتو ،امرأة لرجؿ مثؿ عبد المحيد،
ىذا الذم نشر كسينشر األسي في قمبو إلى األبد".

(ُ)

كمع مركر الزمف كتكاصؿ األحداث مع بعضيا البعض ،يتبيف لنا في تكميؿ االستباؽ السابؽ ،بأف
الحاج محمكد قد ندـ كانتشر في قمبو األسى بعد فترة زمنية طكيمة ،عندما انكشفت خيانة كعمالة عبد
المجيد كتعاممو مع األتراؾ كاليباب ضد الحاج محمكد كأىؿ القرية.
كنسكؽ في االستباؽ التكميمي المثاؿ اآلتي الذم كاف فيو التقدـ لمدينة القدس مع استمرار الزمف الذم
يضـ المستقبؿ ،كما يقكؿ السارد" :تمؾ الميمة أركا في إلياس كجيان آخر لـ يعرفكه مف قىبؿ ،كبدا ليـ كاحدا
يرىا
مف أىؿ القرية ،حيف راح يتحدث عف القدس بكؿ ذلؾ الشغؼ ،أحس كؿ مف رأل القدس منيـ بأف ا
مف جديد ،قدسان أخرل ،ساحرة".

(ِ)

كىنا في االستباؽ التكميمي عمؿ عمى تكضيح صدؽ قكؿ إلياس الذم تحدث عف ىذه المدينة التي
تحكلت قدسان جديدة ،ساحرة ،فييا التقدـ كالتطمع إلى المستقبؿ الزاخر فييا.
تطكرت ،كمع مركر الزمف قد
ٍ
كمع تكاصؿ الحكي ،كتتابع األحداث الركائية ،اتضح ذلؾ عندما ذىب الحاج خالد إلى القدس مع
كلده ،فيقكؿ السارد" :ارتدل الحاج خالد أفضؿ قنباز لديو ،كتكجو مع كلده إلى محطة القطار عمى ظير
حصانيف ،عاد بيما ناجي .كحيف كصال القدس كانا في عالـ آخر تمامان ،عالـ يتغير ما بيف زيارة كزيارة
كما قاؿ ليـ ذات يكـ األب إلياس".

(ّ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صٗٔ.
)ِ) السابؽ ،صٖٔ.
)ّ) السابؽ ،صُِٗ.

ُٗ

كقد عمؿ االستباؽ عمى تصديؽ األب إلياس بالرؤية البصرية ،عندما ذىب الحاج خالد إلى القدس
كرآ ىا قد تغيرت ،كاختمؼ كؿ شيء فييا ،مع تطكر الزمف ،كالذم عمؿ عمى تطكرىا ىـ اإلنجميز الذيف
أدخمكا فييا كؿ شيء فيو التقدـ كاالزدىار ،مما جعميا مختمفة عف المناطؽ األخرل ،ليسد ىذا السياؽ
الحكائي فجكة حكائية ،تجاكزىا الحكي.
كيتحدث السارد عف ألـ خالد عندما ماتت زكجتو أمؿ ،فيقكؿ .." :كلزمف طكيؿ ظ ٌؿ ييذم :كيؼ
استطاع أف يأخذىا مف بيف يدم كأنا ممسؾ بيا .كيؼ؟!! كيقكلكف لو :كحد اهلل يا رجؿ .كحد اهلل".

(ُ)

حيث تشبت المكت بزكجة خالد ،فينا قد أتى المكت فجأة ،ككاف ال يعمـ المستقبؿ الذم خبء ىذه
الحادثة ألمؿ ،ككاف يتحسر عمى زكجتو في كؿ كقت كزمف ،كمع تكاصؿ الحكي ،كاألحداث المكجكدة في
الركاية ،كالزمف الذم ظؿ فيو يتذكر أمؿ ،كالمدة الزمنية الطكيمة يرجع مرة أخرل يقكؿ عنيا" :اهلل يرحميا.
قاؿ الحاج خالد .كأعاد ثانية .اهلل يرحميا .أنت تعرؼ أنني بمثابة كلدؾ كسيظؿ أبنائي أحفادؾ .اهلل
(ِ)

يرحميا ،لـ يكف اسميا أمؿ فقط ،كانت األمؿ".

كىنا يكمؿ الحديث عنيا بعد زمف طكيؿ ،ككاف ىذا الحكار بيف الحاج خالد كأبك سميـ كالد أمؿ ،كقد
سد فجكة حكائية ،تجاكزىا الحكي ،كقاؿ ألبي سميـ :اهلل يرحميا ،كقد أعادىا مرة ثانية؛ ليدؿ عمى ذلؾ
بأنو كاف متمسؾ بيا كيحبيا ،رغـ أنيا ماتت قبؿ مدة طكيمة ،كقاؿ لو أيضان :أنت مقاـ الكالد كأبنائي ىـ
أحفادؾ ،كفي آخر المطاؼ قاؿ :لـ تكف أمؿ ،كانما كانت األمؿ التي أنارت لو طريؽ المستقبؿ.
إف األبكاب التي تيفتح مف
لقد عمؿ االستباؽ التكميمي عمى تسارع األحداث في الزمف الركائي فأقكؿٌ :

جية ال يمكف إغالقيا مف الجية الثانية ،كلنعرؼ ما سر ىذه األبكاب كالرصاصة مع السارد ،فيقكؿ:

"نيض الحاج خالد ،سار إلى الباب ،ألقت منيرة نظرة عمى شعمة الفانكس ،كلكىمة أدركت أف إشراع الباب
سيككف كافيان إلخمادىا ،انقبض قمبيا .فتح الحاج خالد الباب مكاربة ،خرج ،سار نحك بكابة الحكش،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِ.
)ِ) السابؽ ،صِّٔ.

ِٗ

أشرعيا ،جاء صكت مف الخارج شاقان سحابات الغبار الثقيمة :إنو ىك .فدكل طمؽ نارم ،تراجع الحاج خالد
خطكتيف ،ىكل أرضان عمى كجيو".

(ُ)

مع ىذا االستباؽ يتبيف لنا بأف ىذا الطمؽ النارم سكؼ يفتح أبكاب الجحيـ عمى مف كاف كراء ىذه
الميمة ،كىي قتؿ الحاج خالد ،حيث أتى الغبار مف الباب المشرع الذم ال يغمؽ إال عندما تتكشؼ
الحقائؽ عف ىذه الجريمة مع مركر الزمف ،كمع تكاصؿ الحكي ،كاألحداث المكجكدة في الركاية ،ينكشؼ
المجرـ الذم كاف كراء ىذه الرصاصة التي كادت أف تقتؿ الحاج خالد ،فيقكؿ السارد" :أحس الحاج
صبرم بأف سره ال بد قد انكشؼ ،فالرصاصة التي عبرت حبيف أخيو تعمف ذلؾ؛ أشرع الجحيـ أبكابو،
كفي لحظة جنكف قرر المضي باألمر إلى أخره ،حيف اندفع برجالو نحك حارة الحاج خالد ،لتبدأ معركة لـ
تنتو حتى بعد كصكؿ اإلنجميز الذم تميمكا كثي ار قبؿ كقفيا".

(ِ)

كىنا ينكشؼ المجرـ الحاج صبرم الذم كاف كراء كؿ ذلؾ ،ىك مف فتح أبكاب الجحيـ عمى قريتو،
كقرية الحاج خالد ،فالرصاصة التي عبرت جسد الحاج كانت قاتمة ،ليأتي الرد بعد فترة مف الزمف عمى
ىذه الرصاصة ،حيث عبرت في رأس أخك الحاج صبرم فكقع قتيالن ،لتشرع أبكاب الثأر بيف القريتيف،
كثير في حميا ،ليسد ىنا فجكة
كىذه المشكمة لـ يجدكا ليا حالن حتى في عيد اإلنجميز الذيف تميمكا
ان
حكائية ،تجاكزىا الحكي.
كاف التجكؿ لمحاج خالد في البالد صعبان لو؛ ألنو إذا قيبض عميو فسكؼ يذىب لحبؿ المشنقة التي
تعدىا بريطانيا لو ،فيقكؿ سند رجب" :ال أريد كالمان زائدنا .قمت لؾ ،ال تتجكؿ كحدؾ .ثـ قاؿ لو بجفاؼ:
مع السالمة!!"

(ّ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِٖ.
)ِ) السابؽ ،صِٖٓ.
)ّ) السابؽ ،صَُّ.

ّٗ

يكضح لنا االستباؽ التكميمي بأف الحاج خالد كاف مطاردان مف ًقبؿ اإلنجميز ،ككانت أم خطكة
يخطكىا يحسب ليا ألؼ حساب ،فقد التقي بقكة مككنة مف عشرة جنكد مف جنكد اإلنجميز ،ككاف قائد ىذه
القكة سند رجب الذم قابؿ الحاج خالد كجيان لكجو كعرفو في الممر الضيؽ ،كلكف سند لـ يفعؿ أم شيء

كلـ يقبض عميو؛ ألنو إذا فعؿ أم حركة غربية تؤذم الحاج خالد سكؼ يقتؿ ىك كجنكده مف ًقبؿ الثكار
الذيف كانكا في الجباؿ يشاىدكف المكقؼ ،كفي آخر المطاؼ قاؿ لو سند :ال تتجكؿ كمع السالمة.
كمع تكاصؿ الحكي ،كتتابع األحداث يقع سند رجب في قبضة الحاج خالد ىذه المرة ،فيقكؿ السارد:
"بمجرد أف كصمنا إلى منطقة أماف ،اختمى الحاج خالد ببعض رجالو ،كحيف عاد التفت إلى األسرل كقاؿ
كممة أدىشت الجميع :مع السالمة".

(ُ)

كىنا قد سد فجكة حكائية ،تجاكزىا الحكي مع األحداث التي لـ يتكقعيا الحاج خالد في المستقبؿ ،كىك
أسر القائد سند رجب الذم قاؿ لو سابقان :مع السالمة ،كفي ىذا االستباؽ يقع سند تحت يد الحاج خالد
ىك كجنكده ،كلكف قاؿ كممة أدىشت الجميع مع السالمة ،ليتخيؿ لنا بأف الحاج خالد أراد أف يقكؿ كممة لو
كىي :كاحدة بكاحدة كالبادم أكرـ.
كمما دؿ عمى تغير الزمف في االستباؽ التكميمي عندما جاءت السرعة في الكقت الذم مر عمى أىؿ
اليادية ،حيث أتت قكة مف الجيش المصرم كالتجأت إلى القرية ،فيقكؿ السارد" :كقبؿ كصكؿ أكؿ عائمة
كاف قد أمر بتحصيف القرية بحاجزيف متكازييف مف األسالؾ الشائكة كأمر بزرع األلغاـ بينيما .حفرت
خنادؽ جديدة غير تمؾ التي تـ تسميميا لإلسرائيمييف ،كجيزت الدشـ لممدافع في أقؿ مف يكميف ،ربطت
المكاقع األمامية كالخمفية بخطكط ىاتؼ ،كتـ نشر الجنكد في الحكاكير كالبيارات المحيطة بالقرية ،كأمر
جنكده أال يطمقكا طمقة كاحدة إال إذا أركا العدك عمى مسافة تضمف إصابتو بدقة".

(ِ)

في ىذا االستباؽ يكضح لنا بأف الجيش المصرم قد تعرض ألطالؽ رصاص مف ًقبؿ الصياينة ،مما
اضطيره لمذىاب إلى أقرب نقطة فييا األماف ،فذىب إلى اليادية ،ككقؼ مع أىميا أماـ الصياينة الذيف
ٍ
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِّّ.
)ِ) السابؽ ،صُْٗ.

ْٗ

استكلكا عمى معظـ أرجاء فمسطيف ،ليساعدىـ في صد الصياينة ،فيحفركف الخنادؽ ،كيعممكف الحكاجز،
كيزرعكف األلغاـ ،كيمدكف األسالؾ الشائكة ،ككؿ ىذا حدث في يكميف فقط؛ ليدؿ ذلؾ عمى سرعة الجيش
في التصدم لمييكد ،كمع تكاصؿ الحكي ،كتتابع األحداث الركائية يندىش الجميع مف ىذه السرعة التي
نفذت مف ًقبؿ الجيش ،فيقكؿ السارد" :كانت السرعة التي نفذت فييا األكامر مدىشة لمجميع ،حتى
الصياينة الذيف كجدكا أماميـ أسالكان شائكة كاستحكامات بيذه القكة .حاكؿ المحاصركف التقدـ ،فكجئكا.
كانت خطكط الدفاع ىادئة إلى حد غير عادم ،حيف كصمكا قريبا مف األسالؾ ،اكتشفكا أف األمر كاف
كمينان ،بسرعة انسحبكا ،لكنيـ خسركا الكثيريف".

(ُ)

كاالستباؽ قد سد فجكة حكائية ،تجاكزىا الحكي ،عندما تفاجأه الصياينة بيذا اإلعداد ،لـ يعممكا بأف
المستقبؿ قد أخفى ليـ ىذه المفاجأة التي أدىشت الجميع ،فالجيش المصرم كأىؿ القرية قد جيزكا أنفسيـ
ألطالؽ النار عندما يقترب الصياينة مف ىذه األسالؾ كالكمائف المعدة مسبقان ،كقد تفاجأ الصياينة بيذا،
كخسركا الكثير مف قكاتيـ المتقدمة ،كبعد أف تقدمكا كعبركا األسالؾ الشائكة ،اكتشفكا أنيـ كقعكا في كميف
ينج إال القميؿ منيـ ،لذلؾ خسر الصياينة في ىذه المعركة أماـ الجيش المصرم كأىؿ القرية
محكـ ،كلـ ي
الكثير مف الجنكد كالعتاد بعنصر المفاجأة المعد ليـ.

ِ .الستباقات التكرارية:
ىي "تمؾ االستباقات التي تضاعؼ -مقدمان دائمان -مقطعان سرديان آتيان ،ميما بمغت قمة ىذه
المضاعفة ،)ِ(".فيي مف السياقات الحكائية التي تحتكم أحداثان مقتضبة ،سيحتكييا الحكي في المستقبؿ،
كتؤدم دكر إعالف لممتمقي باألحداث الالحقة ،كىك دكر ميـ بسبب التكقع الذم يحدثو في ذىف المتمقي،
كىذا التكقع يمكف أف يحقؽ عمى الفكر إذا كانت ذات مدل قصير مثؿ االستباقات

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّْٗ.
)ِ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صٕٗ.َٖ-

ٓٗ

التي ترد في نياية الفصؿ لتكشؼ عف مكضكع الفصؿ التالي ،لكف الغالب أف يككف اإلعالف أطكؿ
مدل".

(ُ)

ومن الستباقات التكرارية :قكؿ السارد" :بعد ثالثة أشير مف اكتماؿ بناء الدير حضر الخكرم
جكرجيك في عربة يجرىا حصاناف أسكداف"...

(ِ)

حيث إف السارد قد كضع قرية اليادية في حالة انتظار لمحصانيف األسكديف مرة أخرل؛ لحمؿ الخكرم
جكرجيك كاعادتو مف حيث أتى ،فينا يتحدث عف الفرؽ بيف الزمف الذم أتى فيو الخكرم كالعكدة إلى
مكانو األصمي ،كبعدىا كرر عكدة الحصانيف األسكديف في مقطع عكدة العربة السكداء ،كىي عمى بعد
إحدل كثالثيف صفحة ،ليعكد تكرار عكدة العربة كتأكيدىا مرة أخرل ،فيقكؿ" :لـ يطؿ كجكد الخكرم
جكرجيك ،فالعربة السكداء التي يجرىا حصاناف أسكداف ،العربة السكداء نفسيا التي أتت بو ذات يكـ،
(ّ)

تكقفت ثانية أماـ الدير".

بيذا االستباؽ قد تحقؽ االنتظار كاإلجابة عف المحكي االستباقي ،حيث جعؿ المتمقي كأىؿ القرية في
حالة انتظار لمعربة مرة ثانية ،كانت بينيما فترة طكيمة مف الزمف.
كمف الشكاىد عمى االستباقات التك اررية :عندما كاف الجميع يراقب المشيد الذم حدث بيف الحاج خالد
شقيؽ العزيزة ،كنكح شقيؽ خضرة ،فيقكؿ السارد" :كقؼ الجميع يراقبكف اختفاءه في الميؿ ،حتى لـ يعد
ىناؾ أثر لكقع حكافر حصانو".

(ْ)

ىنا استطاع السارد أف يضع أىؿ القرية في مشيد حقيقي ،عندما كانكا يراقبكف ما سيحدث في
المستقبؿ بيف الحاج خالد كنكح ،حيث كانت بينيـ معركة عمى رعي األبقار؛ مما اضطر نكح أف ينسحب
)ُ) البنية كالداللة :مرشد أحمد ،صِّٕ.
)ِ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِِ.
)ّ) السابؽ ،صّٓ.
)ْ) السابؽ ،صُٓٗ.

ٔٗ

مف ىذه المعركة ،ككاف الجميع ينظركف إليو ،كىك يبتعد في الميؿ ،حتى أنو مف كقع اليزيمة لـ يكف ىناؾ
أثر لحكافر حصانو ،كعمى بعد ثالث كعشريف صفحة يؤكد السارد ىزيمة نكح شقيؽ خضرة مف ًقبؿ الحاج
خالد كيكرر اليزيمة ،فيقكؿ نكح" :كلكف ال تنسى أنني يىزمت ،ىزمت؟! ال لـ تيزـ ،ألنؾ حيف ىجمت لـ
تكف تريد أف تنتصر ،كنت تريد استرجاع حقؾ".

(ُ)

كىنا يتكرر المشيد عندما كاف يتساءؿ نكح أماـ الناس أنو يىزـ ،كبذلؾ تككف اإلجابة عف المحكي

االستباقي ،كيريد نكح أف يعتذر أماـ الحاج خالد في المقاء الذم جمعيـ؛ ألنو يريد الزكاج مف ابنة خالد،

كقد كافؽ الحاج عمى ذلؾ ،كلكف استغرب نكح مف ىذا القرار؛ ألنو يىزـ في يكـ مف األياـ أماـ الجميع،

كلكف الحاج قاؿ لو :لـ تيزـ ،كانما دافعت عف حقؾ لكي تنتصر ،ففي الماضي قد انيزـ نكح أماـ الناس،
كمع مركر الزمف كالمستقبؿ القادـ اختمؼ الكضع فأصبح زكجان البنة خالد.
االستباؽ عمؿ عمى التطمع لممستقبؿ القادـ حيث عمؿ األتراؾ عمى أخذ الضرائب بالقكة ،حيث أخذكا
كؿ شيء ،كمما أثار خالد كأىؿ القرية عندما تجرؤا عمى أخذ الحمامة بالقكة ،فحدث حكار طكيؿ بمغ
ثمانية صفحات بيف خالد كالياكر كجنكده ،فيقكؿ خالد" :ىي أك حياتكـ .أترككىا كخذكا كؿ ما سرقتمكه
منا!!"

(ِ)

كىنا في االستباؽ يكرر خالد ىذه الجممة عدة مرات ،كفي كؿ مرة يقتؿ جندم مف جنكد األتراؾ،
كيطمب مف الباقيف منيـ ترؾ الحمامة ،كأخذ كؿ ما سرقكه مف القرية ،ىذه الضرائب التي فرضت عمى كؿ
بيت مف بيكت القرية كفمسطيف في زمف األتراؾ ،كعمى بعد ثالث صفحات مف االستباؽ السابؽ الذم كاف
فيو التحذير عمى أف يترككا الحمامة ،يقكؿ السارد" :ىؿ خطر لو مف قىبؿ أنو سيقؼ في ليؿ كيذا شامتان
بفرس؟ بالتأكيد ال ،لكنو يقؼ شامتان بيذه الفرس البيضاء التي كادت تتخكؿ إلى لعنة ال نجاة منيا".

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِٕ.
)ِ) السابؽ ،صُُٖ.
)ّ) السابؽ ،صُُِ.

ٕٗ

(ّ)

بيذا االستباؽ تتحقؽ اإلجابة عف المحكي االستباقي ،حيث يتساءؿ خالد عما خطر في عقمو ،بعد أف
قتؿ جنكد األتراؾ ،لماذا أقؼ في ىذا الميؿ المظمـ مف أجؿ فرس ،كالذم ربما يبصره أحد مف الجنكد فيقع
ينج منيا
قتيالن أك سجينان أك يعمؽ في حبؿ المشنقة ألجؿ الحمامة التي كادت أف تحكؿ حياتو إلى لعنة ال ي
أبدان في ىذا الميؿ الشديد.

كمف االستباقات التي دلت عمى الضياع كالعذاب الذم حؿ في كؿ بيت فمسطيني باستشياد الزكج أك
االبف أك األب أك غير ذلؾ ،فالجميع مستيدؼ في أم كقت كزمف مف ًقبؿ اإلنجميز ،فيقكؿ السارد" :أما
ياسميف ،فقد باتت أكثر ضياعان .كعذبيا أكثر أف خالد لـ يزؿ مستعدان لتقديـ حياتو مف أجميا بعد كؿ ما
حصؿ .عذبيا أنو كاف يمكف أف يمكت مف أجميا ىي في تمؾ المحظة ،ال مف أجؿ فمسطيف؛ كىك ال
يعرؼ أنو لك استشيد كعاد قاسـ لكاف بذلؾ ينتقـ منيا أكثر".

(ُ)

يكضح لنا السارد العذاب الذم ح ٌؿ عمى ياسميف كالحاج خالد ،عندما فرؽ بينيـ قاسـ عمياف خالؿ

األياـ الماضية ،بعد أف كانت ياسميف خطيبة خالد ،كلكف كالد ياسميف رفض؛ بسبب مطاردتو مف ًقبؿ
األتراؾ ،كىا قد يأتي المقاء في المستقبؿ بيف خالد كياسميف بعد فترة طكيمة مف الزمف ،كلكف بمكف آخر،
إنو لكف الدـ كالشيادة؛ حيث كقؼ خالد أماـ قاسـ عمياف؛ لكي يصد الرصاصة المكجة لو ،كلكف
الرصاصة عبرت كتؼ الحاج كاستقرت في صد قاسـ زكج ياسميف فسقط شييدان ،كىا ىـ الناس يحممكف
الشييد إلى أىمو كفي مقدمتيـ خالد ،حيث كاف في ىذه النظرة األخيرة بيف خالد كياسميف العذاب كالضياع
كالحب المعمؽ بينيما ،ككاف خالد عمى استعداد أف يفقد حياتو مف أجميا ،ال مف أجؿ فمسطيف.
كيتكرر االستباؽ مرة أخرل ،كلكف عمى شكؿ تساؤالت نحتاج لإلجابة عمييا عف طريؽ السياؽ
الحكائي المستمر في الركاية ،فيقكؿ السارد" :كانت سمية عمى كشؾ أف تسألو :كالمنديؿ الذم يرؼ في
رسف الحمامة ،أليس منديميا؟!"

(ِ)

كعمى بعد سبع كثالثيف صفحة تتسأؿ سمية عف ذىاب خالد إلى بيت ياسميف؛ بسبب استشياد قاسـ

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُّّ.
)ِ) السابؽ ،صّٖٔ.

ٖٗ

عمياف ،كبعد الحكار الذم طاؿ بينيـ ،كالتساؤالت ،أكشكت أف تقكؿ كممة تيغضب الحاج خالد عف المنديؿ
المعمؽ في رسف الحمامة ،أليس منديؿ ياسميف؟ كلكف ابتمعت السؤاؿ في آخر لحظة مف الحكار بينيـ.
االستباؽ التكرارم يعمؿ عمى تكرار األحداث في الركاية ،كنتعرؼ عمى حدث فيو بعض األمكر
الخاصة عف الحمامة الزاجمة التي كاف يمتمكيا الحاج خالد ،فيقكؿ إيميا راضي" :ثـ أخرج الحاج خالد
جناحيا .كراقبيا ميي تنطمؽ ،دارت نصؼ دكرة ،ألقت
الزاجمة مف قفصيا كأطمقيا .كأضاؼ :فميظمٌمؾ
ي
نظرة عمييما ،ثـ حددت مسارىا كراحت تبتعد".

(ُ)

كفي ىذا االستباؽ يتحدث إيميا عف الحمامة الزاجمة التي كانت ترسؿ الرسائؿ إلى أىؿ الحاج خالد
ىناؾ ،حيث كاف يتفقد الحاج خالد األحكاؿ كاألمكر كاألحداث الجارية في القرية عف طريؽ ىذه الحمامة
الزاجمة التي كانت رم انز لمسالـ الفمسطيني ،السالـ الذم ظؿ يتغنى بو الفمسطينيكف أماـ العالـ ،حتى جاء
الصياينة كدمركا كؿ شيء ،كقتمكا كؿ شيء حتى الحماـ ،كطمسكا السالـ.
كبعد ذلؾ يتبيف لنا اكتشاؼ مكاف الحاج خالد مف ًقبؿ اإلنجميز كالصياينة عف طريؽ ىذه الحمامة
الزاجمة ،فيقكؿ السارد" :أما السر الذم بقي يقض مضجعيـ لزمف طكيؿ فيك سر اكتشاؼ مكاف الحاج
خالد ،إلى أف جاء ذلؾ اليكـ الذم سأؿ فيو إيميا راضي سمية :كلكف ألـ تصمكـ الحمامة الزاجمة؟ كستبكي
سمية :كانت آخر مرة رأيناىا حيف أخذتيا معؾ!!"

(ِ)

بيذا االستباؽ حيث تتحقؽ اإلجابة عف المحكي االستباقي ،كىك معرفة السر بعد زمف طكيؿ ،إنو سر
الحمامة ،ككيؼ اكتشؼ اإلنجميز كالصياينة ىذه الحمامة الزاجمة ،كمعرفتيـ إلى أيف تذىب ،ليتساءؿ إيميا
راضي عف سر اكتشاؼ مكاف الحاج خالد ،كيقكؿ لسمية متسائالن؛ ألـ ً
تأت لكـ الحمامة الزاجمة؟ ،ىذه
الحمامة التي كانت تنقؿ أخبار الحاج خالد كترسميا إلى سمية ،ككانت سمية كذلؾ ترسؿ إليو بأف القرية
ال يكجد فييا أحدان مف اإلنجميز كالصياينة ،فيأتي بضع ساعات إلى القرية ثـ يعكد إلى الجباؿ ،حتى
انكشؼ السر مع المستقبؿ الغامض الذم كاف فيو التساؤالت ،كالزمف الطكيؿ الذم فكر فيو إيميا بأف يسأؿ
سمية عف ىذه الحمامة الزاجمة.
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّّٕ.
)ِ) السابؽ ،صّٕٔ.

ٗٗ

الفـصــــــــــل الثـالــــــث
الستغراق الزمني (اإليقاع الزمني) في رواية
"زمن الخيول البيضاء"
وينقسم إلى مبحثين:
 المبحث األول :تقنيات تبطيء السرد ،ويشمل:
أكالن :الكقفة أك االستراحة.
ثانيان :المشيد.

 المبحث الثاني :تقنيات تسريع السرد ،ويشمل:
أولً :الخالصة أو المجمل ،وتنقسم إلى قسمين:
ُ .الخالصات المحددة.
ِ .الخالصات غير المحددة.
ثانياً :الحذف أو القطع ،وىو عمى ثالثة أنواع ،ىي:
ُ .الحذؼ الصريح ،كىك نكعاف ،ىما:
أ -الحذؼ المحدد.

ب -الحذؼ غير المحدد.
ِ .الحذؼ الضمني.

ّ .الحذؼ االفتراضي.
ََُ

 المبحث األول :تقنيات تبطيء السرد:
نالحظ في بعض األحياف المشاىد التي يقؼ عمييا السارد في الركاية ،كيتمعف فييا؛ ألنو يقؼ
مرت عمى أىؿ قرية
لحظات تمنح القارئ المشيد الحقيقي كالكقفة الزمنية التي تضمنتو الركاية مف أحداث ٌ
اليادية كالشعب الفمسطيني ،فيطمع القارئ عمى تمؾ األحداث منذ عيد األتراؾ إلى عيد اإلنجميز ثـ عيد

الصياينة إلى يكمنا ىذا ،كقد يترؾ الكاتب بعض المعمكمات التي تختص بالزمف؛ لكي يتفحصيا القارئ
عبر الركاية.
كقد تضمف الزمف السردم (الوقفة) المكجكدة في الركاية ،التي جعمت الزمف السردم يدكر حكؿ نفسو،
فصؿ بعض األحداث الكاردة في الركاية.
كفي ىذا الفصؿ ،نقؼ قميالن مع الزمف المكجكد فييا؛ لكي ين ِّ
أما بالنسبة لممشيد ،فيك حكار بيف شخصيات كتدخالت ،نحافظ عمى صيغتيا األصمية كما ىي
مكجكدة في النص.

كيمكف بياف تمؾ التقنيات  -التي دلت عمى بطء السرد  -المتمثمة في (الوقفة)،
و(المشيد) عمى النحك اآلتي:
أولً :الوقفة أو الستراحة:
كىي "إحدل تقنيات الحكي الروائي ،وأبرز مظاىر اشتغاليا في بنية الحكي :قدرتيا عمى إيقاؼ
تنامي األحداث الركائية بالحد مف تصاعد مسارىا التعاقبي؛ لفسح المجاؿ أماـ الكصؼ إلقحامو إلى
منظكمة الحكي الركائي ،مما يؤدم إلى تكقؼ جرياف زمف الحكاية ،كليذا تيعد أحد مؤشرات الختالل
الزمني؛ ألنيا تتعمؽ بالسياقات الحكائية التي تتكقؼ فييا الحكاية ،كتغيب عف األنظار".

(ُ)

ككذلؾ "قد تككف في مسار السرد الركائي تكقفات معينة يحدثيا الراكم بسبب لجكئو إلى الوصف،
فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيركرة الزمنية ،كيعطؿ حركتيا ،غير أف الكصؼ باعتباره استراحة
)ُ) البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصراهلل :مرشد أحمد ،صَُّ.

َُُ

يفقد ىذه الصفة عندما يمتجئ األبطاؿ أنفسيـ إلى التأمؿ في المحيط الذم يتكاجدكف
كتكقفان زمنيان قد ي

فيو"...

(ُ)

كيغيب الترتيب المخصكص الذم كانت تمثمو الحبكةي في الركاية الكاقعية ،أك الذم تمثمو ركاية بقي
خطابيا يمتزـ بحكاية تتكامؿ أحداثيا بنمك فعميا السردم كفؽ التكالي الزمني لمحدث".

(ِ)

لقد تنوعت (الوقفات) في رواية "زمن الخيول البيضاء" ،وتناثرت بين كتبيا الثالثة ،ومن تمك
الوقفات:
عندما خيـ الصمت عمى الجميع ،كبدأت عينا أبي سميـ تنظراف إلى خالد كالحاج محمكد ،فيقكؿ
السارد" :خيـ الصمت لمحظات ،راحت عينا أبك سميـ تحدقاف في ضيكفو ،استقرتا عمى كجو الحاج
محمكد :مكانتؾ كبيرة يا شيخ ناصر كىذه الكجكه الطيبة ،اشربكا قيكتكـ ،مف أيف لنا بعريس أصيؿ البنتنا
(ّ)

مثمو؟".

تضمنت ىذه الكقفة الصمت الذم ظؿ لدقائؽ معدكدة مف الزمف عمى جميع ىم ٍف كانكا ىناؾ ،كعمؿ

ىذا السياؽ الكصفي عمى تكقؼ زمف الحكاية بضع دقائؽ ،لمتأمؿ في كجو الحاج محمكد كابنو ىذيف
الرجميف العظيميف ،كلمكقكؼ عمى ما سيحدث فيما بعد النظر كالتحديؽ ،حيث استقرت نظرة أبي سميـ

عمى كجو الحاج محمكد لكي يتأمؿ ىذا الكجو ،كما يتضمنو مف أكصاؼ ،ككأف ىذه الكقفة تحتاج لرود
عمى سؤاؿ الشيخ ناصر العمي ،كقد أتى الرد بالمكافقة عمى العريس األصيؿ بعد الصمت المرير.
كفي سياؽ آخر ،يأتي الصمت مرة أخرل مف ًقبؿ الشيخ ناصر العمي ،عندما كاف متحي انر في مشكمة
خالد ،عندما طمؽ زكجتو دكف أف يعمـ ،فيقكؿ السارد" :صمت الشيخ ،راح يعبث بمحيتو البيضاء ،كقؼ،

)ُ) بنية النص السردم :حميد لحمداني ،صٕٔ.ٕٕ-
)ِ) الركاية العربية "المتخيؿ كبنيتو الفنية" :يمني العيد ،د.ط (بيركت ،لبنافَُُِ ،ـ) ،صِْ
)ّ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٓ.

َُِ

تمشى ما بيف جدارم الحكش عاقدان يديو خمؼ ظيره ،محدقان في السماء بعينيو العميقتيف ،كما لك أنو يريد
تقميب صفحاتيا بقامتو القصيرة المشدكدة ككجيو الصغير ككجكه األطفاؿ"...،

(ُ)

كالسارد ىنا يقؼ ليصؼ شخصية ناصر العمي ،ككأننا نرل الجسد المكصكؼ أمامنا كنتصفح كجيو
مف خالؿ ىذه الكقفة ،حيث يأتي الصمت أكالن ،ثـ بعد ذلؾ ،تأتي أكصاؼ الشيخ مف ًقبؿ السارد ،عندما
بدأ يصؼ لحيتو البيضاء كالمشية كالكقفة كالتحديؽ في السماء ،كأنو يريد أف يتصفح ما في السماء ،لكي
يعطينا حالن ليذه المشكمة التي حمٌت عمى خالد عندما طمؽ زكجتو دكف أف يعمـ ،ككذلؾ يصؼ كجيو
ككجو األطفاؿ الذم يككف فيو السماحة كالرفؽ ،كىنا استطاع السارد بيذه األكصاؼ المنتقاة أف يشكؿ لنا
صكرتو ،كيرسخيا بشكؿ متميز فييا الصفاء كالتفكير لحؿ مشكمة خالد.
وقد تتميز الوقفات بالوصف فيقف عندىا الزمن والكالم لتصف لنا أشياء عدة ،والنظر فييا قد
يكون قريباً أو بعيداً أو يجمع بينيما ،وقد يكون ىذا النظر حقيقاً أو خيالياً عمى النحو اآلتي:
الوقفات الوصفية القريبة:
تتمثؿ في كقفات عدة ،منيا :القمؽ الذم يحؿ عمى اإلنساف ،كما يقكؿ السارد" :نيض ،كما إف تكقؼ
حتى أشرع باب الضكء ثانية ،التفت إلى الحصاف القتيؿ ،فرآه ىادئان ،ككـ حيره ىذا ،كـ حيره أف األدىـ
ىادئ إلى ذلؾ الحد ،كحيف خطا خطكتو األكلى أحس بقدميو تنغرساف أكثر في األرض ،كانتا قد استقرتا
عميقان في بركة الدـ اليائمة التي فاضت عف حدكد الجسد العظيـ".

(ِ)

نالحظ مف خالؿ ىذا المثاؿ أف الكصؼ يتـ باالستعانة بمجمكعة مف العكامؿ التي تساعد الرؤية
عمى التحقؽ ،عندما فتح الباب ،حيث كاف الضكء في كؿ مكاف ،مما يجعؿ المنظر مرئيان ككاضحان أماـ
اليباب ،ككانت أكؿ رؤية رآىا ىي الحصاف المقتكؿ ،عندما كاف ىادئان كيستطيع القفز عميو بيدكء ،كلـ
يكف يتج أر في الزمف الماضي أف يركب عمى الحصاف األدىـ؛ ألنو شرس كعنيد ،كما سمعو مف ريحانة

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٗ .كانظر :صِِ.ُّ-
)ِ) السابؽ ،صُِٕ .كانظر ،صُّٕ.ُٖٗ-

َُّ

عندما قالت لو بعض الكممات ،كمع مركر الخطكات التي تنذر بنياية اليباب استقرت قدماه في األرض،
ككأنيا التصقت ،كلـ تخرج أبدان مف بركة الدـ اليائمة ،ليصؼ لنا الرؤية اليادئة التي حيرت اليباب،
ككذلؾ كصؼ الحصاف الذم كانت فيو القكة ،كلـ يستطع اليباب أف يركبو مع مركر الزمف ،كلكف في
آخر المطاؼ استطاع أف يركبو عندما كاف مقتكالن كىادئان كحكلو بركة الدـ.
كفي مكضع آخر نجد أف تمؾ الكقفات القريبة يتسع فييا الكصؼ كثي انر ،كمف ذلؾ :كصؼ خالد
لسمية ،ككشفو عف شخصيتيا بدقة ،فيقكؿ السارد" :في تمؾ المحظة استدار خالد كبدأ يسير باتجاه سمية
التي تجمدت مكانيا ،كصميا ،حدؽ في كجييا طكيالن ،ذابت ،تمنت أف تبتمعيا األرض .كاف في كجييا
الصغير براءة كشقاكة كليا عيناف سكداكاف عميقتاف ،لـ ير عينيف تتحركاف مثميما مف قبؿ .تنظراف إلى
(ُ)

األرض بخجؿ كترتفعاف فتنظراف إليو بشغب في الكقت نفسو".

لقد جسد لنا خالد في ىذا الكصؼ كجو سمية عندما كاف ينظر إليو؛ لكي يبحث عف الحسف كالخمؽ
كالخجؿ المتمثؿ فييا ،كيريد خالد مف ىذه الكقفة أف يتصفح كيرسـ مالمحيا معتمدان عمى قربو منيا كرؤيتو
ليا ،ككذلؾ النظر الطكيؿ كتأمؿ كجييا ،ككأف المدة الزمنية في الكقفة الكصفية كانت طكيمة جدان مف
خالؿ الكصؼ الذم سار فيو ،لكي يصكر لمقارئ الصكرة الكمالية التي فييا البساطة كالكضكح لسمية.
كمف ىذه الكقفات الكصفية القريبة أيضان :كصؼ الحفرة التي أعدت لمحاج خالد ،عندما استقرت
الرصاصة تحت قمبو ،فيقكؿ السارد" :راحت القبكر تتكاثر فيما بعد حكؿ تمؾ الحفرة ،كفي كؿ مرة كاف
يصعد إلى ىناؾ .كاف يقؼ كجيان لكجو مع تمؾ الحفرة التي ال يتعبيا التحديؽ فيو كال يتعبو التحديؽ
فييا".

(ِ)

كفي ىذه الكقفة الكصفية يشكؿ لنا السارد صكرة القبر الذم أعد لمحاج خالد عندما كاف مصابان في

صدره ،حيث يصكر القبكر التي تكاثرت حكؿ الحفرة؛ بسبب اإلعدامات التي كانت مف ًقبؿ اإلنجميز
جسد لنا الصكرة الحقيقية
كالصياينة ،كىنا أعطانا الحاج خالد مف خالؿ الكصؼ مكاف القبر ،ككذلؾ ٌ
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِٗ .كانظر ،صُٓٗ.ُِٕ-
)ِ) السابؽ ،صِّٖ .كانظر ،صِْٖ.َّٔ-

َُْ

لمحفرة ،ككيفية بنائيا ،فرسـ لنا الكقفة التي اعتمدت عمى الرؤية البصرية ،عندما كاف يقؼ أماميا دكف
ممؿ أك كمؿ ،كاعتمد الحاج خالد عمى االقتراب بينو كبيف الحفرة؛ ليدؿ ذلؾ عمى التحديؽ المستمر كقرب
المسافة بينيما ،ككأننا نشاىد أمامنا ىذه الحفرة التي صكرىا مف خالؿ ىذه الكقفة الكصفية.
كمف تمؾ الكقفات كذلؾ :كصؼ الخكؼ ،الذم حدث مع محمكد ،فإنو ال يتج أر بأف يخرج مف البيت
إال لمضركرة ،فيقكؿ السارد" :بعد العصر بقميؿ تج أر ثانية ،أشرع الباب ،التفت إلى العتبة ،لـ يكف ىنالؾ
أم أثر لمطيكر ،كعندما رفع بصرة كجد نفسو كجيا لكجو مع ليمى :أيف أنت؟ لقد قمبت الدنيا بحثان عنؾ،
(ُ)

اتصمت بالجريدة قالكا لي إنؾ لـ تأت!"
كحيف
ي

الكقفة عممت عمى تطكر المكاصفات التي كانت فييا الجرأة عمى فتح الباب كالخركج مف البيت؛
بسبب الطيكر التي فاجأت محمكد في يافا عندما كانت تتساقط أمامو ميتة؛ ليشبو السارد الطيكر
المتساقطة بالشيداء الذيف ارتقكا عمى أرض فمسطيف بدمائيـ الطاىرة المركية بعبؽ النضاؿ التاريخي،
تكٍقؼ الزمف شيئان قميالن ،كعرج عمى األحداث التي كقعت مع محمكد،
كبعد ىذا الكصؼ الذم عمؿ عمى ى
و
مسار آخر مف الكصؼ ،حيث الرؤية البصرية المفاجأة التي كانت كجيان لكجو مع ليمى ،ىذه
يتجو إلى
الشخصية الجديدة التي قد أتت في السياؽ الحكائي ،لكي نراىا عف قرب ،ليككف الحكار بينيما ،لدفع
األحداث إلى األماـ ،لكنو اتخذ طابع الحكي الكصفي البصرم ،عندما فتح خالد الباب ،كتفاجأ بميمى التي
كانت تنتظره حتى يخرج مف البيت.
الوقفات الوصفية البعيدة:
منيا ما نممسو في نظرات اليباب عندما كاف يتأمؿ في البحر األزرؽ كالبيارات كالسيكؿ كالطبيعة
المكجكدة في فمسطيف ،فيقكؿ السارد" :بعد تجاكز لقمة التؿ ألقى نظرة باتجاه الغرب ،فرأل البحر أزرؽ
كاضحان ،يمتد بال نياية قربو مئات البيارات .كفي الجية المقابمة ،بعيدان ،لـ يكف بيتو قد الح .كاف

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَْٕ .كانظر ،صَْٗ.َْٓ-

َُٓ

االنحدار سيال ،كال ينذر بخكؼ ،كبدت العركس راضية بيذا االنسياب لحصانو كفرسيا ،لكف ذلؾ كمو
(ُ)

تغير فجأة".

كفي ىذه الكقفة يصكر السارد البحر األزرؽ الكاضح في نظرة اليباب ،ككذلؾ البيارات الممتدة
المكجكدة في القرية ،ككأنو يصؼ القرية مف بعيد ،كىذه الرؤية البصرية تعتمد عمى الكصؼ مف بعيد،
فيك يصؼ لنا القرية المطمة عمى البحر؛ لكي يعطينا المنظر المناسب كالحقيقي ليذه البالد الجميمة
الكاسعة التي لـ يحدد ليا نياية كال بداية ،ككذلؾ نظرتو البعيدة جدان في الجية المقابمة ،عندما لـ يتأكد مف
البيت الذم يسكف فيو؛ بسبب البعد عنو كثي انر لـ يتحقؽ مف الكصؼ ،كانما جعؿ القارئ يتأمؿ في كصؼ
البيت ،لذلؾ أعطانا التصكر لبيت اليباب مف بعيد ،كمع ىذا المنظر الجميؿ كالخالب ،كالرؤية البعيدة،
تأتي لنا مف السيكؿ المنحدرة التي ال تنذر بالخكؼ كالتعب ،كمع ىذه الرؤية الكاضحة لمقرية مف بعيد،
كالمناظر ،أصبحت العركس راضية بيذا الجماؿ كركنؽ القرية ،مع أنيا رفضت في البداية أف تذىب معو،
كفي ىذه الكقفة الكصفية ،بيَّف لنا السارد المقطع الكصفي لمقرية عف بعد ،حيث كانت فييا الطبيعة التي
تجدب االنسياب إلى المشاىدة الدائمة غير المنقطعة ،أما بالنسبة لمرؤية التي تضمنت البيت ،فكاف فييا
الكصؼ غير كاضح؛ ألنو لـ يره رغـ أنو كاف عمى مكاف مرتفع مف القرية.
كمف الشكاىد عمى ىذه الكقفات أيضان :كصؼ السارد لخالد في حالة غيابو عف الكعي ،فيقكؿ" :عادت
الريح تيب ،كلـ تكف ثمة سيقاف ذرة ،كانت تيب عمى كقع خطكتيا .لقد تركتو المكسيقى يمسم انر مكانو
كمضت تتبعيا .انتفض جسده انتفاضة سرٌية لـ يشعر بيا أحد مثؿ الحمامة التي أطمقت صييالن عذبا.

استدار ،رآىا تبتعد ،غطاء رأسيا مرفكع عمى كفي ريح خفيفة ال تفعؿ شيئان سكل أف تحممو برفؽ يليحمِّؽ
مكازيان انسياب كتفيا الصغير؛ كحينما عاد مف لحظة غيابو أيقف أم امرأة تمؾ التي تمضي خفيفة كعالية
ال تالمس قدماىا األرض".

(ِ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٓ .كانظر ،صِٓ.َٖ-
)ِ) السابؽ ،صّٖ .كانظر ،صٖٓ.ٗٗ-

َُٔ

في ىذه الكقفة الكصفية كالرؤية الخيالية التي كاف فييا خالد غائب الكعي فاقد العقؿ ،كالريح التي
تيب مف ًقبؿ ياسميف كانت تحرؾ سيقاف الذرة ،كأنيا ريح الحب كالحناف لمحضف الدافئ الذم ينشر
السالـ كالكئاـ ،حيث كانت تمشي ككأنيا تعزؼ ألحاف المكسيقى التي لـ تيدأ أبدان ،كبقيت األلحاف معمقة
في ذىف خالد ،رغـ مركر الزمف ،فانتفض الجسد انتفاضة لـ يحس بيا أحد ،ككأف االنتفاضة أشعمت
لييب الحب إلى الكطف الحبيب ،كمع مركر المحظات ،أصبحت الرؤية عند خالد تبتعد؛ ألنو حدث
اضطراب في الكصؼ لبعد المسافة التي لـ تسمح لخالد بأف يدقؽ في األشياء ،كانما اكتفى بالكصؼ
الخارجي لياسميف ،مما يتيح لمقارئ التخيؿ عف بعد تصكير شخصية ياسميف ،كىذه الرؤية تحتكم عمى
عنصر التخميف ،عندما بدأ يصؼ مظاىر جسدىا البعيد كغطاء رأسيا ،كالخفة التي كانت فييا ،كالكتؼ
الذم كاف يحمؽ مثؿ طائر صغير ،كبعد ىذا الكصؼ ،أيقف أنيا كانت مثؿ الحمامة الطائرة فكؽ أرجاء
فمسطيف تبحث عف عاشؽ يحمييا مف الظمـ كالغدر ،كأنيا ال تالمس األرض بعد لحظات الغياب التي
حمت عميو" ،لكف المكسيقى ليست مجرد تابع ،أك جزء ثانكم ،لمصكرة البصرية ،بؿ يجب أف تككف عنص انر
أساسيان لتحقيؽ الفكرة العامة ككؿ .عندما تككف المكسيقى مكظفة عمى نحك الئؽ فإنيا تممؾ القدرة عمى
تغيير النبرة االنفعالية لممشيد".

(ُ)

كمف الكقفات الكصفية التي جاءت عف بعد كذلؾ :عندما التقى اليباب بخالد ،حيث كانت النظرات
بينيما بعيدة ،فيقكؿ السارد" :مر اليباب عمى ظير فرسو الحمدانية قاصدان السكؽ ،كاف بعيدان ،كخيؿ إليو،
لخالد ،أف أعينيما التقت .بدا اليباب أقؿ طكال مف أم يكـ ،كرآه اليباب كذلؾ ،اليباب الذم لعف اليكـ
الذم كجدت فيو المرأة عمى األرض".

(ِ)

في ىذه الكقفة الكصفية كالرؤية البعيدة نجد أف الحكي يعمؿ عمى إيقاؼ زمف الحكاية ،بصكرة تصؼ
مركر اليباب عمى خالد ،كلكف المسافة التي كانت بينيما بعيدة جدان ،فكانت الرؤية ىنا غير كاضحة،
كفييا التخيؿ بأف العيكف التقت بينيـ ،كفي آخر المطاؼ ،كاف خالد ينتظر ياسميف التي حيرتو كأخذت

)ُ) النحت في الزمف :أندريو تاركك فسكي( ،ترجمة :أميف صالح) ،طُ (المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،
ََِٔـ) ،صُُٓ.
)ِ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صََُ .كانظر ،ص َُّ–ُُٗ.

َُٕ

عقمو ،بينما اليباب لعف المرأة ،ألنو كقع في حب ريحانة ككانت زكجتو ،إال أنيا لـ تقترب منو أبدان ،كلـ
يممسيا ،كىذا ىك كصؼ السارد لخالد كاليبَّاب المذيف كقعا في و
حب ال نياية لو ،مما اضطر السارد أف
ٍ
يصفيما في الكقفة ،كلكف كانت المسافة بيف الكاصؼ كالمكصكؼ بعيدة جدان ،كالنظر يحتاج ىنا إلى

تدقيؽ؛ ألف الرؤية كانت تتضمف بعضان مف التخيؿ.
كنالحظ أيضان كقفة كصفية تتجسد في كصؼ ناجي ،ليتكقؼ الحكي في الركاية قميالن ،فيقكؿ السارد:
"في صبيحة اليكـ الثالث ،بحث عف عصا ،أبصر يد فأس ،كاف طكليا يزيد قميالن عف طكؿ عصا مستر
غريف كمحيطيا أكبر ،رأل ناجي مستر غريف قادمان مف بعيد ،كضع العصا تحت إبطو كسار مقمدان مشية
قائد المعسكر ،قدماه تعرفاف مكانيما كتنظماف إيقاعيما بشكؿ مثالي ،صدره مندفع إلى األماـ ككأنو
يحاكؿ أف يمفت انتباه الناس لمنياشيف التي تغمره ،كنظراتو تحدؽ في مكاف أكثر ارتفاعان مف نظرات مستر
(ُ)

غريف".

نعثر في ىذا النص الكصفي عمى البعد أك السرد أك األسمكب البانكرامي" ،كىك نكع مف السرد الذم
تككف فيو المعمكمات المقدمة مقصكرة عمى ما تفعمو أك تقكلو الشخصيات كال تككف ىناؾ أية إشارات
مباشرة لما تدركو أك تفكر فيو أك تشعر بو".

(ِ)

"كاألسمكب البانكرامي يعني الجمع بيف القص المجمؿ

كالرؤية مف خمؼ ،فالحكاية تقدـ في ىذه الحالة مف منظكر راك كمي المعرفة ككمي الحضكر ،كيتكخى
الركائي ىذه الطريقة في القص لتغطيتو فترات زمنية طكيمة كأحداث كثيرة".

(ّ)

كىك مف مككنات الكقفة

الكصفية ،التي يصؼ بيا السارد شخصية ناجي في تقميده لمستر غريف ،ككيؼ يبحث عف عصا ،فينا
األبصار تتضمف األشياء الحسية ،عندما أبصر العصا ،ككذلؾ كصفيا بأنيا أطكؿ مف عصا مستر
غريف ،كبعد ذلؾ انتقؿ ناجي مف الرؤية البصرية إلى الرؤية الكصفية البعيدة ،حيث اتسعت المسافة بيف
المكصكؼ كالعيف الكاصفة (مف بعيد) ،كبعد ذلؾ تضمنت الكقفة الكصفية ما قاـ بو ناجي مف تقميد مشية
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِْٗ .َِٓ-كانظر ،صِِٓ.ُِٖ-
)ِ) سح ر النص "مف أجنحة الشعر إلى أفؽ السرد" "قراءات في المدكنة اإلبداعية إلبراىيـ نصراهلل" :محمد صابر عبيد،
طُ (المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركتََِٖ ،ـ) ،صُِّ.
)ّ) معجـ السرديات :محمد القاضي كآخركف ،صَٓ.

َُٖ

مستر غريف قائد المعسكر ،كىنا أعطانا كصؼ دقيؽ كتصكير حسي كمعنكم عف شخصية مستر غريف،
كيؼ تندفع إلى األماـ في كبرياء ،ككذلؾ الشكؿ المثالي ،لكي يمفت أنظار الناس إليو ،فكيؼ لجندم أف
يقمد مشية قائد ،كفي آخر المطاؼ أصبحت نظرات ناجي أكثر في االرتفاع كالتكبر عمى نظرات مستر
غريف ،ككأف الفمسطيني ميما كاف تحت احتالؿ أك انتداب ،فأنو يبقى شامخان متكب انر حتى لك كاف قاده
إنجميزيان ،حيث كاف السارد يدفع األحداث الركائية المتتابعة إلى األماـ ،لكنو اضطر إلى التكقؼ قميالن،
لكي يقدـ لنا كصؼ لشخصية مستر غريف عبر تقميد ناجي لو.
كفي سياؽ آخر مف الكقفات التي يككف فييا الحزف كالفراؽ عمى شخص عزيز ،عندما تأتي الحمامة
لكحدىا ،كلـ يأت فارسيا الحاج خالد ،تمثؿ ذلؾ في نظر سمية ،فيقكؿ السارد" :نظرت سمية فرأت
الحمامة تأتي مف بعيد ،تعدك بجنكف ،كلـ يكف عمييا أف تحدؽ كثي انر لتعرؼ أف الحمامة تعكد كحيدة.
تجمدت سمية في مكانيا ،كلحظة بعد أخرل ،كاف عدد مف أىؿ البيت يتجمعكف حكؿ سمية ،كلمحظة
أحسكا بأف الحمامة التي تعدك بكؿ ىذا الجنكف لف تصؿ أبدان".

(ُ)

الكقفة الكصفية تضمنت نظرات سمية ،عندما رأت الحمامة مف بعيد ،ككأنيا تنتظر شيئان قادمان مف
ىناؾ ،ككانت الرؤية ىنا عف بعد ،أم المسافة البعيدة بيف الكاصؼ كالمكصكؼ ،ليحدث اضطراب في
الكصؼ ،ألف الحمامة كانت كحيدة ،كلـ يكف معيا الحاج خالد ،بعدىا صارت حالة التجمد لسمية ،مما
أسيـ في إبطاء الزمف المحكي ،كبعد ىذه الكقفة الكصفية التي أتت فييا الحمامة كحيدة ،تأكدكا بأف الحاج
خالد كقع شييدان ،ككذلؾ كصؼ الحمامة عندما كانت تعدك بجنكف ،كأحسكا بأنيا لـ تصؿ ،ألنيا كانت
حزينة كتعرؼ بأف الحاج خالدان قد فراؽ الحياة ،كىذا الكصؼ جميؿ ،حيث فيو الرؤية عف بعد ،كالتحديؽ
المستمر ،كالتجمد ،كاإلحساس ،لتجسد لنا الكقفة نمكذجان مف الكصؼ المتميز.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٕٓ .كانظر ،صّٕٔ.َْٔ-

َُٗ

كمف ىذه الكقفات الكصفية البعيدة :االنفجارات التي كانت في كؿ مكاف كاحراؽ البيكت ،ككؿ شيء
ييغتصب ،كاألرض تضيع مف أيدىـ ،فيقكؿ السارد" :دكت عدة انفجارات ،التفتكا ،فإذا بالنار تمتيـ عددان
(ُ)

مف بيكت القرية .حدقت العزيزة التي كانت تبكي بصمت مسندة كجييا إلى الحافة الحديدة لمصندكؽ".

كفي ىذه الكقفة الكصفية البعيدة عف القرية ،حيث كانت االنفجارات تدكم في كؿ مكاف مف فمسطيف؛
ألف السرطاف الصييكني تعمؽ في القرية ،كبدأ يدمر كؿ شيء ،كيقتؿ كيشرد اآلمنيف ،كلـ يجد أحدان مف
الناس إال كقتمو ،لذلؾ قرر أىؿ القرية اليجرة إلى بالد آمنة ،كمف بعيد تأممكا عددان مف البيكت التي
تحترؽ ،ككأف المشيد الكصفي حقيقان يتخيمو القارئ أمامو اآلف ،كمما ق أر ىذه الكقفة الكصفية ،كأتى ىنا
بالنظر عف بعد؛ ألنيـ كان كا يكدعكف القرية ،حيث كانت آخر نظرة يتصكركنيا في حياتيـ ،كىك الرحيؿ
مف القرية ،ككاف الدمع قد غمر أعينيـ؛ بسبب الفراؽ ،ككصؼ السارد ىنا العزيزة عندما كانت تنظر مف
صندكؽ الشاحنة عمى القرية ،مفارقة ليا ،كلـ تكدعيا ،فقد كانت تكتـ البكاء كالنشيج ،ككؿ مف كاف ىناؾ
يبكي معيا بصمت؛ ألنيـ لـ يستطيعكا الدفاع عف أنفسيـ كالقرية كفمسطيف؛ لذلؾ ىاجركا كىربكا خكفان مف
المكت كالمجازر التي ارتكبيا الصياينة الحاقديف.
الوقفات الوصفية التي جمعت بين القريب والبعيد:
كمف تمؾ الكقفات :كصؼ الحمامة في مناـ خالد ،عندما أبصر ىذه الفرس

(ِ)

البيضاء التي يصؼ

السارد جماليا ،فيقكؿ" :ذات فجر ،أشرع خالد عينيو .عاد فأغمقيما .لقد أبصر الحمامة أمامو ،تمامان كما
بدت لو في ذلؾ الميؿ البعيد ،قم انر مضيئان ،أيقف أنو في الطريؽ لكي يفقد عقمو ،استدار إلى الجية
األخرل ،متكسدان ذراعو األيمف".

(ّ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَٔٓ.
)ِ) الفرس ىي الحمامة نفسيا.
)ّ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَْ .كانظر ،صُْ.َٓ-

َُُ

تأتي ىذه الكقفة في كصؼ الحمامة أثناء الفجر ،عندما أغمؽ خالد عينيو ،كأبصر الحمامة قريبة منو،
كيككف ىذا الكصؼ قريبان مف عيني خالد؛ ألنيا أمامو ،كلـ يصدؽ ذلؾ ،فبدأ يغمؽ عينيو كيفتحيما لكي
يتأكد مف تمؾ الرؤية ،ىؿ ىي حقيقة أـ رؤية في المناـ ،كبدأ السارد بكصؼ الحمامة في مناـ خالد كأف
خالدان يراىا كما كانت عنده سابقان في ذلؾ الميؿ البعيد قم انر مضيئان يجمب األمف كالرخاء كالسالـ لمشعب
الفمسطيني كسط ىذا الميؿ المظمـ ،حتى أنو مع تمؾ الرؤية كاد أف يفقد عقمو مف ىذه الفرس ،مما اضطره
إلى االستدارة إلى الجية األخرل (الجية اليمنى) ،كتتميز ىذه الكقفة بأنيا جمعت بيف القريب كىك الرؤية
كبيف البعيد كىك التخيؿ ،فالكصؼ كاف متمثالن في خالد ،عندما بدأ بالمكصكؼ ،كىك الحمامة ،ككانت
األبصار قريبة ،ثـ جاء التخيؿ ليعكد بنا إلى الكراء بعيدا في ذلؾ الميؿ عندما كانت الحمامة في أبيى
صكرة.
وفي المقابل ،ىناك وقفات وصفية تكون الرؤية في بدايتيا قريبة وواضحة ثم بعد ذلك تتالشى
شيئاً فشيئاً حتى تختفي في مدة زمنية محددة ثم تعود من جديد ،كمف تمؾ الكقفات :تأممت سمية خالدان،
تجسد ذلؾ في قكؿ السارد" :بدأ األمر بأف أصبحت عيناىا ال ترياف في اليادية إنسانان غيره ،كفي كؿ مرة
يمر أماميا تظؿ تحدؽ فيو حتى يختفي ،كتظؿ عيناىا معمقتيف في النقطة التي اختفى فييا حتى يظير
مف جديد .ككاف يمكف أف يستمر ذلؾ مف مطمع الفجر حتى مغيب الشمس".

(ُ)

في ىذه الكقفة الكصفية ،يتكقؼ زمف الحكاية بعضا مف الكقت؛ لكي يتسنى لسمية تأمؿ خالد ،التي
تعمقت بو مع النظر المستمر الذم لـ ينقطع كيتكقؼ عنو أبدان ،حيث إف عينيا ال تفارؽ صكرة خالد ،حتى
لك لـ يكف أماميا ،كالمسافة البصرية تككف قريبة جدان بينيما ،ثـ بعد ذلؾ تتسع المسافة بينيما حتى يختفي
مف أماميا ،ثـ تعكد الرؤية مرة أخرل ،كىنا حدد السارد المدة الزمنية التي تستمر مف الفجر حتى مغيب
سمية تكمف في رؤية خالد فقط ،مع الرغـ مف أنيا ال تدرؾ ىم ٍف
الشمس ،ىذه الرؤية المعمقة في نظر ٌ
سمية ،رغـ الظيكر كاالختفاء
حكليا مف الناس إال رجالن كاحدان .كىنا تككف صكرة خالد معمقة في ذىف ٌ

عنيا.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِْ .كانظر ،صُِٔ.َُْ-

ُُُ

وقد تكون العكس (بعيدة ثم قريبة) :كقكؿ السارد" :معسكر كادم الصرار ،األكثر اتساعان مف أم
منطقة محظكرة رأكىا مف قبؿ ،أسالؾ شائكة ،بكابات حراسة بال عدد ،يفصؿ الكاحدة منيا عف األخرل
مسافة ثالثمائة متر ،كشارع معبد يمتؼ محاذيا األسالؾ الشائكة مف الداخؿ ،خمفيا أسالؾ شائكة ،أبنية
كمستكدعات ،قاطرات تنس يؿ إلى جكفو عميقان نحك مخازف األسمحة المحصنة ،مخازف تحت األرض ترتفع
فكقيا أربعة أمتار مف التراب لتحمييا أكثر ،مع سكة حديد تتيح لمقطارات أف تتكقؼ في داخميا".

(ُ)

كفي ىذه الكقفة الكصفية ،يصؼ فييا معسكر كادم الصرار المكاف الكبير الذم يحيطو أسالؾ
شائكة ،كمنطقة محظكرة لـ يقترب منيا أحد ،كىذه الرؤية كانت لممعسكر األكثر اتساعان ،كالبكابات
كالحراسات كالشكارع كالمخازف كاألسمحة كغيرىا مف أنكاع المعدات العسكرية التي يحتكييا المعسكر ،كىنا
يصؼ األبنية كالمستكدعات مف المستكل الكاسع البعيد ،إلى المستكل الضيؽ القريب ،كذلؾ بسبب أف
أىؿ اليادية كانكا يركنو مف بعيد قبؿ ذلؾ؛ ألنو منطقة محظكرة كلما عممكا بو أصبح أماـ أعينيـ كؿ
شيء فيو مممكس ،ليجسد لنا صكرة في مطمع الحكي عف المكاف الكاسع ،لتستقر الصكرة في ذىف
المتمقي ،كىنا اتسعت المسافة بيف بكابات الحراسة ،فتبيف إذف كمما اتسعت المسافة كمما تضاءلت خطكط
العيف الكاصفة في التكصؿ إلييا ،كبالعكس كمما كانت الرؤية قريبة لـ يشكؿ المكصكؼ عائؽ في العيف
الكاصفة.
وقد تتنازع الوقفة الوصفية بين القريب والبعيد ،مثل :تأمؿ الحاج خالد ما حكلو مف طبيعة خضراء
في ال قرية كفمسطيف ،فيقكؿ السارد" :بيدكء شرب الحاج خالد قيكتو ،كىك يتأمؿ ساحة المضافة ،شجرة
(ِ)

التكت العارية ،كحدؽ في السيؿ البعيد كما لك أنو ينتظر ظيكر الحمامة".

ىذا السياؽ الحكائي كاف فيو اليدكء؛ ألف الحاج خالد كاف مطاردان مف ًقبؿ اإلنجميز ،فبدأ السارد
بكصؼ الحاج خالد عندما كاف يشرب القيكة ،كيتكقؼ قميالن في الكصؼ ،ليشكؿ لنا تنازع بيف الحكي
كالكصؼ ،فإف الحكي كاف مندفعان لألماـ متمثالن بالحديث عف انتظار الحمامة ،كلكف الكصؼ تمثؿ في

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُْٓ .كانظر ،صْٓٓ.َّٓ-
)ِ) السابؽ ،صّْٔ .كانظر ،صّْٖ.ّْٕ-

ُُِ

الحديث عف ساحة المضافة ،كشجرت التكت ،كالسيؿ البعيد ،ككأف الحاج خالد يتأمؿ االختالؼ بيف
الزمي ف الماضي كالحاضر ،أم عندما كانت ساحة المضافة أكسع مف ذلؾ ،كشجرت التكت لـ تكف
عارية ،كلكف الكصؼ الزمني اختمؼ عندما ضيؽ اإلنجميز عمى الحاج ،كجعمكه عاريان كحيدان يقاتؿ بنفسو،
رغـ أنو مطارد ،كبعدىا يتكقؼ في كصؼ السيؿ المحيط بالقرية ،ىذا السيؿ األخضر الجميؿ الخالب
الذم يجدب القارئ ،لكي يتأمؿ في عقمو أرض فمسطيف كطبيعتيا عبر السنكات الماضية قبؿ أف تعرت
مف ًقبؿ الخائنيف ،كىنا كانت الرؤية بعيدة بالنسبة لمسيؿ ،ألف الحمامة كانت بعيدة عنو أيضان ،كىذا
السياؽ الحكائي يسكده نكع مف اليدكء كالسككف كالتأمؿ في الكقفة الكصفية.
وىناك وقفات غير مألوفة ،مثل :كصؼ القرية عند احتجازىا مف ًقبؿ الجنكد األتراؾ ،تمثؿ ذلؾ في
نظرات العزيزة عندما أمرىا الجنكد بالصعكد فكؽ سطح البيت لتنادم عمى إخكانيا ،لكنيا لـ تر شيئان،
فيقكؿ السارد" :لكنيا صعدت ،كحيف أصبحت فكؽ السطح ،حدقت في السيكؿ المحيطة ،لـ ىتر شيئان،
(ُ)

كانت القرية كميا محتجزة بخيكليا كبقرىا كأغناميا ،كشيكخيا كأطفاليا".

فيذه كقفة غير مألكفة حيث رأت القرية عمى غير حاليا ،خالية مف كؿ شيء ،مف الناس كالبيائـ
عـ القرية.
كذلؾ؛ بسبب ذلؾ االحتجاز الذم َّ
وقد تكون الوقفة مرسومة في مخيمة اإلنسان ،ومن تمك الوقفات :كصؼ المدرسة التي سمع بيا
الحاج خالد ،كلكنو عندما رآىا ،بدأ يرسـ لكحة فنية ،كما يقكؿ السارد" :كاف مدخميا العريض بأقكاسو
الثالثة ،يشكؿ شرفة كبيرة لطابقيا الثاني ،أما قرميدىا األحمر المنتصب عمى شكؿ ىرميف صغريف ،فقد
كاف يمنحيا ىيبة كنيسة أكثر مما يمنحيا شكؿ مدرسة ،حيف بدت نكافذىا المعتمة ذات األقكاس المطمة
(ِ)

مف بيف الجدراف الحجرية العتيقة أكثر غمكضان مف أم شيء رأكه مف قبؿ".

كنجد ىنا أف زمف الحكي كاف متكاليان ،إال أف السارد بدأ في كصؼ المدرسة المرسكمة في مخيمة
الحاج خالد كمحمكد ببعض المناظر المكجكدة فييا ،مما جعمو مضط انر إلى الكقكؼ بعض الشيء تاركان
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِْ .كانظر ،صُّْ.ُُٕ-
)ِ) السابؽ ،صُِٗ .كانظر ،صَِِ.ِْٖ-

ُُّ

المجاؿ مفتكحان أماـ الكصؼ ،فينا يصؼ مدخؿ المدرسة عمى شكؿ أقكاس جميمة كجذابة ،ككذلؾ يتكقؼ
قميالن مف الكقت لكي يتأمؿ في القرميد األحمر كالطابؽ الثاني المرتفع ،حيث تمثمت مع الكصؼ عمى أنيا
كنيسة ال مدرسة ،كما يصؼ النكافذ المعتمة الغامضة التي كانت مطمة عمى الجدراف العتيقة ،ليدؿ عمى
أف فمسطيف عبر الزمف كانت قديمة منذ األزؿ لمعربي الذم أقاـ ىذه الجدراف ،حيث كانت الرؤية مشكشة
عبر النكافذ المظممة ،كلكي يظير لنا عنصر التشكيش في آخر الحكي الذم يككف عائقان أماـ الرؤية
البصرية عبر النكافذ ،كىنا جسد لنا صكرة المدرسة في ذىف المتمقي ،كبذلؾ استطاع السارد أف يخمؽ
مسافة جمالية تختزؿ عممية التمقي بيف النص الركائي كالمتمقي.
وقد تتسم الوقفة بتجسيدىا لعنصر الصطدام ،حيث يحاكؿ السارد أف يقحمو بيف الحاج خالد كسند
رجب ،عندما التقيا كجيان لكجو ،فيقكؿ السارد" :ذات مرة أرسؿ إلى مختار (ك اززة) محمكد عبداهلل جركاف
أف ييرسؿ إليو فرسو ألنو سينتقؿ إلى مكاف آخر .كصمت الفرس ،ركبيا متكجيان إلى قرية (مغمس) كفي

أحد المنعطفات الجبمية فكجئ بدكرية خيؿ إنجميزية كجيان لكجو ،كلـ يكف قائدىا سكل سند رجب".

(ُ)

إ ذف يتضمف السياؽ الكصفي ،تكقؼ زمف الحكاية لكي نتأمؿ شخصية جديدة ،كىك سند رجب الذم
قدمو السارد في الكقفة الكصفية ،حيث كاف االلتقاء مفاجئان لمحاج خالد الذم كاف مطمكبان لمقكات
اإلنجميزية؛ ألنو يدافع عف الحؽ الفمسطيني كعف األرض الذم عاش فييا ،كلـ يفرط بيا أبدان ،فاقتصرت
عمى الفرس التي يجيزت لو ،لكي يتنقؿ عمييا مف قرية إلى أخرل ،كلكف عندما كاف يتجكؿ بيف القرل

فكجئ بالدكية اإلنجميزية كجيان لكجو ،ككاف قائدىا سند رجب ،كفي ىذه الكقفة الكصفية بيَّف السارد عنصر
االصطداـ بالنسبة لمحاج كسند ،مما أحدث ارتباكان في الرؤية البصرية التي تحتكم عمى اصطداـ
األحداث فيما بينيا ،كتطكر كتكسع مساحة الحكي.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَّٗ .كانظر ،صُُّ.ّْْ-

ُُْ

ثانياً :المشيد:
كىك "حالة التكافؽ التاـ بيف الزمنيف ،كال يمكف ليذه الحالة أف تتحقؽ إال عبر األسمكب المباشر كاقحاـ
الكاقع التخيمي في صمب الخطاب".

(ُ)

ككذلؾ يتضمف (المقطع الحواري) الذم يأتي في كثير مف الركايات في تضاعيؼ السرد؛ لذلؾ تمثؿ
يكاد يتطابؽ فييا زمف السرد بزمف القصة مف حيث مدة االستغراؽ"...
المشاىد بشكؿ عاـ المحظة التي ي

(ِ)

كفي ىذا المجاؿ يقكؿ جيرار جنيت عف (المشيد) بأنو "حكارم –في أغمب األحياف -يحقؽ تساكم
عرؼ بو ىذا المصطمح؛ لذلؾ كاف
الزمف بيف الحكاية كالقصة تحقيقان يعرفيان  ...بالمعنى الزمني الذم ين ٌ
التعارض في الحركة بيف مشيد مفصؿ كحكاية مجممة يكاد يحيؿ دكمان عمى تعارض في المضمكف بيف

الدرامي كغير الدرامي ،بما أف أزمنة العمؿ القكية تيز ً
ام يف أكثر لحظات الحكاية َّ
حدة ،في حيف كانت
األزمنة الضعيفة تمخص في خطكطيا العريضة ككما لك مف مسافة بعيدة جدا"...

(ّ)

كالفرؽ القائـ بيف المشاىد الدرامية ،كالمشاىد النمطية أك التمثيمية ،يندثر فييا العمؿ كميان تقريبان لصالح
النعت النفسي كالمجتمعي  ...فعمى عكس التقاليد السابقة ،التي كانت تجعؿ مف المشيد مكضكع تركيز
درامي متحرر تمامان مف العكائؽ الكصفية كالخطابية ،كأكثر تحر انر مف التدخالت المفارقة زمنيان ،فإنو في
دكر عمى شكؿ "بؤرة زمنية" أك قطب جاذب لكؿ أنكاع األخبار كالظركؼ التكميمية :فيك
الركاية يؤدم ان
يكاد يككف دكمان مضخمان ،ال بؿ مرىقا باستطرادات مف كؿ األنكاع ،مف استعادات كاستشرافات
كمعترضات ترددية ككصفية كتداخالت تعميمية مف السارد.

(ْ)

)ُ) الشعرية :تزفيتاف تكدكركؼ ،ترجمة( :شكرم المبخكت ،كرجاء بف سالمة) ،طُ(دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء،
المغربُٖٕٗ ،ـ) ،صْٗ.
)ِ) بنية النص السردم :حميد لحمداني ،صٖٕ.
)ّ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صَُِ.
)ْ) السابؽ ،صُُِ.

ُُٓ

"كالمشيد في الركاية كما في الحياة ،يقدـ كيعقبو مشيد آخر ،كمشاىد الركاية مرتبة بالطبع كال تحدث
(ُ)

مصادفة؛ ألنيا مشغكلة بغاية فنية".

"إف المشيد الحواري يقدـ لنا "تعادلً عرفياً" بيف (زمن القص)(الحكي) ك(زمن الحكاية)(الحدث)".

(ِ)

ومن األمثمة عمى المشاىد في الرواية :ما دار بيف الحاج محمكد كطارؽ بف الشيخ محمد السعادات،
عندما يسرقت الفرس كذىب يبحث عنيا ،فيقكؿ الحاج محمكد" :ما بكـ يا رجاؿ ،أرجك اهلل أال يككف قد
أصابكـ مكركه أك حؿ بكـ ظمـ أك أصابكـ دـ.

ىز أحدىـ رأسو بحزف :أنا طارؽ بف الشيخ محمد السعادات ،كىؤالء أخكاني كأكالد عمي.
أىالن بكـ في بيتكـ.
 حياؾ اهلل يا ابف الكراـ. ما تريدكنو كصمكـ ،ما عميكـ إال أف تسيركا إلى مطمبكـ .قاؿ الحاج محمكد. ما نريده عزيزة غالية ،فقدناىا منذ أربعة أسابيع كمف يكميا ندكر األرض باحثيف عنيا .ما فقدناىاأصيمة مخطكفة ،قيؿ لنا أنيا مرت مف ىنا!
أدرؾ الحاج محمكد أف الذيف يغمركف مضافة البمد بحضكرىـ ىذا المساء رجاؿ كبار في قكميـ كفي
أخالقيـ .تأمؿ قكليـ (مرت مف ىنا) ككاف يمكف أف يككف (إنيا ىنا) كبذلؾ ينقمب األمر.
 كما أكصافيا؟ سأؿ الحاج محمكد. بيضاء ،لـ تر العيف مثميا. -إنيا ىنا.

)ُ) بناء الركاية :عبد الفتاح عثماف ،صُٓ.
)ِ) بالغة الخطاب كعمـ النص :صالح فضؿ ،صِٖٕ.

ُُٔ

لعب الفرح في أركاح الرجاؿ ،إلى ذلؾ الحد بدكا فيو أقؿ رزانة مما ىـ عميو فعالن ،كأمسؾ بعضيـ بطرؼ
عباءتو يكد أف ينيض ليراىا.
 -اطمئنكا".

(ُ)

فمف خالؿ ىذا المشيد نالحظ بأف الحكي الركائي كاف مندفعان إلى األماـ ،كلكف ىذا الحكار الذم ضـ
أربع صفحات عمؿ عمى إبطاء الحكي قميالن ،كعمؿ عمى التماثؿ كالتساكم بيف زمف الحكاية كزمف الحكي
مف حيث مدة االستغراؽ الزمني ،حيث كاف أكؿ المشيد كالحكار فيو القمؽ كاالضطراب ،لكي يتعرؼ
الحاج محمكد عمى الشخصية التي أتت ،فبيف المشيد ىذه الشخصية كىك طارؽ ،ككذلؾ إخكانو كأكالد
عمو ،بعد حكار المعرفة كالتعرؼ عمى الشخصيات ،أدرؾ الحاج محمكد أنيـ قد أتكا لمحمامة الفرس
البيضاء؛ ألنو قاؿ ما تريدكنو كصمكـ ،كيسترجع طارؽ الماضي الذم فقدت فيو الفرس ،ككذلؾ البحث
عنيا في كؿ مكاف ،كلكف عندما تأمؿ الحاج في قكليـ ،كاف يمكف أف يقكؿ" :إنيا ىنا" ،كلكف استكمؿ
الحديث كالمشيد ،لكي يتبيف مف أكصافيا ،كبدأ بالتساؤالت التي تكضح شكؿ الفرس كلكنيا ،ككأنو يريد
أف يجسد لنا شكؿ الفرس عبر المشيد في سياؽ الحكي ،ليسيـ في تحديد األكصاؼ المناسبة لمفرس ،إنيا
ترىا تتأمميا لحسف منظرىا ،كفي آخر المشيد الحكارم يتضح أف الفرس المسركقة
بيضاء جميمة عندما ا
مكجكدة عند الحاج محمكد ،بعدىا فرحكا كأرادكا أف ينيضكا لكي يتأكدكا مف أنيا ىنا ،ككأف السارد أراد أف
يجسد شخصيتيف ،شخصية تبحث عف الفرس حزينة كتتألـ لفقدانيا (طارؽ كمف معو) ،كشخصية فييا
ارتياح كتساؤالت (الحاج محمكد) ،ككذلؾ أسيـ السارد في التعرؼ عمى الزمف الذم فقدت فيو ،عندما
استرجع الزمف أنيا فقدنيا منذ أربعة أسابيع ،ليحدد ىنا المدة الزمنية عبر المشيد الذم كضح الزمف فيو.
كمف المشاىد الحكارية التي تقكـ عمى تطكر الزمف ،عندما يعمؿ السياؽ عمى إبطاء الحكي في
الركاية ،كما يقكؿ السارد" :بعد أياـ ىدأ قميالن ،أحس أف شنارة ال تستحؽ ذلؾ كمو ،كفي أكؿ مرة صادفيا
اعترض طريقيا ،كقاؿ ليا :سامحيني يا شنارة.
 -كلك ىيؾ يا أبك يكنس!

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٗ .َّ-كانظر ،صّٕ.ٓٔ-

ُُٕ

فعاد يصرخ بيا :ال تقكلي أبك يكنس.
 كماذا أقكؿ؟ قكلي أبك غازم. حاضر.كلكنيا لـ تقميا.
 حاضر ،ماذا؟ يا أبك .كلـ تكمؿ. ال تستطيعيف قكليا ،ىا؟ كلكف يكنس اسـ حمك. حمك ،مش حمك ،ال ييمني .عميؾ أف تجدم حالن ليذه المشكمة. ككيؼ أجد حالن. ال أعرؼ .أنت داية أمو ،كأنت التي قمت ليـ إف اسمو يكنس. كلكف ىؿ يمكنؾ االنتظار تسعة أشير ..سنة ،حتى أغير االسـ؟قالت ذلؾ كقد حمت عمييا السكينة فجأة إذ كجدت الحؿ.
فرد بغضب :أنتظر إلى يكـ القيامة!
 كىؿ ستعطيني الميرة عندىا؟(ُ)

 -ليرة كلاير أيضان".

ىذا الحكار المشيدم كاف متدافعان إلى األماـ ،كلكف الحكار الذم كاف بيف البرمكي كشنارة عمؿ عمى
أبطاء الحكي ،حيث عمؿ عمى التساكم بيف زمف الحكاية ،كزمف المحكي ،مف حيث االستغراؽ الزمني،
ككشؼ المشيد عف شخصيتيف جديدتيف ،كىما البرمكي كشنارة ،ككاف ىذا الحكار عمى اختالؼ االسـ،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صٕٓ .كانظر ،صٖٓ.ْٗ-

ُُٖ

عندىا ارتبكت شنارة مف ىذا كعادت ألياميا الماضية التي كاف يغصب عمييا ،كبعد ذلؾ ،عمؿ الحكار
عمى اعادة بعض الكممات بيف الشخصيتيف ،ككذلؾ بعض التساؤالت المكجكدة في المشيد التي عممت
عمى تنشيط الحكار ،كالتردد في بعض اإلجابات ،كقد اتسـ الحكار بالتكاتر الدرامي الذم أدل إلى بطء
الحكي بيف الشخصيتيف المتحاكرتيف ،كبعد أف ىدأ عاد يصرخ مرة أخرل عندما قالت لو" :أبك يكنس" كىك
ال يحب ىذا االسـ ،لذلؾ بدأت شنارة بالتعجب مف زكجيا ،كتساءلت ماذا تقكؿ ،كالحكار عمؿ عمى تكرار
بعض الكممات ،عندما قالت لو :يكنس اسـ حمك ،فأجاب :حمك ،مش حمك ،ليدؿ ذلؾ عمى تشابو بعض
الكممات بيف المتحاكريف ،كىنا حدد زمف االنتظار عمى تغير االسـ ،كالمدة الزمنية ،كفي آخر المطاؼ
أنتيى بالتساؤالت عندما أراد أف يعطييا الميرة ،كبذلؾ يسيـ ىذا الحكار في تجسيد الحكاية ،كالداللة عمييا،
كالزمف المتعمؽ بيا مف حيث االنتظار.
كمف األحداث التي أدت إلى كثرة المشاىد :التكقؼ قميالن عمى بعض معالـ الحكارات بيف االشخاص،
كىذا التكقؼ عطؿ حركة السرد الحكائي في الركاية ،حسب المشيد سكاء كاف يضـ عددان مف الصفحات،
أك كاف قميالن ،فيقكؿ السارد" :بعد قميؿ كانت صبحية تقؼ إلى جانبيا.
ألقت ريحانة نظرة خاطفة عمييا ثـ استدارت إلى األفؽ :زكجتو الثانية ً
أنت؟
 آه ..صبحية أف شااهلل ما يصير لو إشي. األدىـ؟ سألتيا ريحانة. األدىـ كاليباب؟ كاليباب؟!! سألتيا ريحانة بغضب. ال تنسي أنو زكجي .ثـ إف كؿ حياتي اآلف يمعمقة بكممة كاحدة يقكليا. كممة كاحدة؟ آه. كماىي؟(ُ)

 -ثالثة!!"

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صٕٗ .كانظر ،صُُِ.ُُّ-

ُُٗ

عمؿ ىذا المشيد عمى الحكار بيف صبحية كريحانة األدىـ ،مما خمؽ التساكم بيف زمف الحكاية كزمف
المحكي ،كقد صكر الحكار بيف صبحية المطيعة لزكجيا اليباب ،كريحانة التي كانت ال تطيع زكجيا
اليباب ،ألنو قد أخذىا مف بيت أىميا بالقكة كتزكجيا ،كىذا الحكار المشيدم عمؿ عمى أبطاء كتيرة
الحكي كالزمف كدحرجة حركة السرد في ىكة التراخي كالبطء ،كلكف زمف القصة عمؿ عمى سير الزمف
كتقدمة ،كقد اتسـ المشيد عمى التكاتر الدرامي الذم كاف فيو األسئمة الكثيرة ،ككذلؾ تردد بعض الكممات
بيف الشخصيتيف ،مما خمؽ نكع مف التكرار في بعض الحكارات كالمشاىد المتكررة بيف الشخصيات ،كفي
ىذا المشيد كانت صبحية تنتظر اليباب ،لكي تطمئف عمى صحتو ،بينما ريحانة كانت ال ييميا األمر،
ألنيا تزكجت منو بالقكة ،كفي آخر المشيد الحكارم بينيما عمؿ عمى بعض التساؤالت التي يجب أف
تككف ليا أجابة ،حيث انتظر المتمقي بعض الزمف القميؿ ،لكي يعرؼ اإلجابة المعمقة بحياة صبحية ،كىي
كممة كاحدة –ثالثة -أم كانت صبحية خائفة مف الطالؽ منو ،كاف مصير حياتيا مرتبط بو ،ليعمؿ
المشيد عمى نكع مف سرعة الحكي كانخفاضيا بيف الشخصيتيف ،كتمدد الحكار عمى مساحة الحكي.
كمف المشاىد كالحكارات المتميزة التي تأخذ مساحة كاسعة مف الحكي ،كتعمؿ عمى االنتظار لمعرفة
النتائج المتعمقة بالحكارات ،قكؿ السارد" :عاد الصمت ثانية ،فصرخ المحصؿ :ماذا حدث؟
 ىي أك حياتؾ؟ أتركيا ككؿ ما سرقتمكه منا!! حياتي .صرخ بفزع. -لكنؾ تأخرت!"

(ُ)

كىذا المشيد غطى ثماني صفحات بيف خالد كالياكر كجنكده كمحصؿ الضرائب ،مما عمؿ عمى
تكازف بيف زمف الحكاية ،كزمف القصة ،بحيث أخذت المدة الزمنية مساحة نصية كاسعة في الركاية ،حيث
إف الكالـ كاف مندفعان إلى األماـ ،كلكف المساحة عممت عمى إبطاء كتيرة الحكي ،كىذه الحكارات اسيمت
في بناء الشخصية الركائية ،مف خالؿ فتح المجاؿ أماميا ،ككذلؾ عمؿ الحكار عمى تطكر الحكي عمى
الحديث عف الزمف الماضي ،في أخذ الضرائب بالقكة ،كىذا الحكار المشيدم كاف آخر حكار في الصفحة

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صُُِ .كانظر ،صُِٖ.ُْٔ-

َُِ

السابعة ،بيف خالد الذم قتؿ الجنكد كالياكر كبيف محصؿ الضرائب الذم بقي كحيدان عاريان مف الجنكد
كالياكر ،حيث كانت آخر ضربة يضربيا خالد في صدر محصؿ الضرائب ليقع قتيالن ،كىنا أرتبؾ
المحصؿ؛ ألنو ال يعرؼ ماذا سيحدث لو ،ككاف ينتظر الياكر ،كلكف اختمؼ األمر عندما خرج لو خالد
متسأؿ" :ىي أك حياتؾ ،فعندىا خاؼ المحصؿ ،كبدأ يصرخ يريد أف ينجك مف ىذا الكابكس كلكنو تأخر،
كفي الحكار جعؿ المتمقي ينتظر كثي انر مف الزمف لمعرفة النياية الفاصمة بينيـ ،كمف يككف المنتصر في
أخر المشيد الدرامي ،ليتبيف أف الذم أنتصر ىك خالد الذم قتميـ جميعان؛ رغـ أنو فردان كاحدان كىـ
مجمكعة جنكد".
كمف المشاىد الحكارية في الركاية :مشيد الترقب كاالنتظار ،عندما سمع كريـ ابف الحاج صبرم
الحكايات الجميمة التي تجذب الجميع لسماعيا ،فيقكؿ السارد" :ترجؿ خالد ،ثـ قرفص ليككف بإمكانو
النظر إلى الصبي مباشرة .كسألو :كما الذم تريده مني؟
 أف أراؾ فقط. أكلـ تفكر برككب ريح أيضان .سألو خالد. كنت أتمني رككب الحمامة ،كلكف ىؿ ستسمح لي برككب ريح؟ سأؿ الصغير. إف كنت تريد ذلؾ؟ أريده .أريده!! عند ذلؾ أمسكو خالد مف كسطو ككضعو عمى ظير الفرس. أيف تسكف؟ سألو. ىناؾ .أشار الصغير بيده.قاد خالد الفرس في االتجاه الذم أشار إليو الصغير.
 كلكف لـ تقؿ لي أييا البطؿ ،ما ىك اسمؾ؟ كريـ .أنا كريـ صبرم النجار.حاكؿ خالد أف يفعؿ الكثير كي ال يشعر الصغير بشيء .كقبؿ أف يقكؿ لو :سأنزلؾ ىنا ،كقد قطعا معان
أكثر مف مائة متر .قاليا الصغير :أنزلني ىنا .يكفي.
ُُِ

أنزلني ىنا!!
أنزلو.
كقؼ الصغير أماـ خالد كسألو :أنت حقيقي إذان؟!
 كىؿ ترل غير ذلؾ؟ ىؿ أقرص نفسي ألتأكد مف أنني ال أحمـ أـ أقرصؾ ألتأكد مف أنؾ حقيقي؟ تستطيع أف تفعؿ ىذه كتمؾ. صحيح؟!! صحيح.قرص الصغير نفسو فتألـ .قاؿ :أنا ال أحمـ .كامتدت يده إلى يد خالد كقرصو ،فقاؿ خالد :آه .كبالغ
في قكليا .فقاؿ لو الصغير :كأنت حقيقي!! ثـ راح يعدك سعيدان إلى البيت".

(ُ)

تطكر في األحداث الركائية ،كقد امتد
اشتمؿ المشيد الحكارم عمى صفحتيف مف الركاية ،مما أحدث
ان
المشيد كاتسع الحكار ،مما أدل إلى بعض التساؤالت كاإلجابة عنيا ،كقد اتسـ ىذا المشيد باالنتظار
كالترقب مف بعيد في عكدة الحاج خالد مف ًقبؿ كريـ الطفؿ الصغير الذم انتظر ىذه المدة الزمنية ككاف
ذلؾ مف كراء أىمو؛ ألنيـ ال يعممكف بخركج الصغير ،كقد التقي بالحاج خالد ،كىنا عمؿ المشيد عمى
االندفاع إلى األماـ عبر الحكي الركائي ،ككذلؾ ساكل بيف زمف الحكاية كزمف الحكي مف خالؿ المدة
الزمنية المستغرقة ،كأسيـ في بناء الحكار بيف الحاج خالد ككريـ ابف الحاج صبرم ،حيث بدأ بالحكار عف
رككب الخيؿ ،سكاء كانت الحمامة أك ريح ،كلكف كاف الفرس ريح مع الحاج ،كالحمامة عند أصحابيا،
كىنا بدأ الحاج خالد يثير بعض التساؤالت ،حيث بدأ يسأؿ الطفؿ مف أيف أنت كما اسمؾ ،كعندىا عرؼ
اسـ الصغير فارتبؾ الحاج؛ ألف بينو كبيف أبيو عداكة عمى ترؤس القرية ،كعندىا أراد الحاج أف ينزلو،
كلكف استبؽ كريـ الزمف كالحكي كقاؿ :سكؼ أنزؿ ىنا ،كبعد ىذا كمو أراد كريـ أف يتأكد مف أف المشيد
الحكارم حقيقيان ،مما اضطر أف يقرص الحاج خالد ،ككذلؾ العكس ،لكي يتحقؽ أنو ال يحمـ ،كىذا المشيد

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُْٖ .ُْٗ-كانظر ،صُُٓ.ُٕٖ-

ُِِ

الحكارم اتسـ بالتكاتر الدارمي في تكالي األسئمة بيف الشخصيتيف ،ككالن منيما ال يعرؼ األسئمة التي
يتكقعيا اآلخر ،ككذلؾ امتد الحكار عبر مساحة الحكي ،كالسرعة في األحداث الركائية ،مما جسد أف
المشيد بالنسبة لممتمقي كاف حقيقيان ككاقعيان ،حيث صكر الحكار مكقؼ االنتظار عبر الذاكرة ،كيتخيؿ
المتمقي الحكار أمامو في الكاقع.
عمؿ الحكار المشيدم عمى تطكر األحداث ،كلكف بمكف آخر فيو ارتباؾ كقمؽ كخكؼ مف ذلؾ ،كما
يقكؿ السارد عمى لساف اليباب -" :ىؿ فيمت ما عميؾ أف تفعميو .قاؿ لصبحية.
 كلكف ىذا حراـ ،كال يجكز .قالت.فصرخ بيا :حراـ مش حراـ ،كأنت مالؾ؟ نفذم ما أقكلو لؾ كال تفكرم بأم شيء آخر كاال.
 حاضر يا سيدم .كلكف أرجكؾ ،ال تقميا.تكقعت أف يزجرىا ألنيا لـ تيز رأسيا ،لكنو لـ يفعؿ ،فحمدت اهلل عمى ذلؾ.
كتمنى أف يرل كجو ريحانة لمرة أخيرة"..

(ُ)

تضمف المشيد الحكارم بعض الخكؼ كالقمؽ كاالرتباؾ بالنسبة لصبحية زكجة اليباب ،عندما أعطاىا
بعض األكامر التي يجب عمييا أف تنفذىا؛ ألنيا تخاؼ منو ،لذلؾ ميز السارد بيف شخصيتيف ،شخصية
اليباب التي كانت فييا القكة كالعنؼ ،كشخصية صبحية التي تضمنت الخكؼ كاالرتباؾ ،كىنا عمؿ
المشيد عمى إ بطاء كتيرة الحكي؛ مما أدل إلى التساكم بيف زمف الحكاية كزمف المحكي ،ككاف فيو
التكاتر ،عندما قاؿ ليا :إنني أمكت ،أذىبي إلى القرية كقكلي ليـ :أف يأتكا إلى البيت ،لكي يجركني كأنا
ميت أماـ الناس ،كلكف قالت لو :حراـ ،فأجابيا ،كأكشؾ أف يقكؿ لياً :
أنت طالؽ ،لذلؾ خافت مف أف
يقكليا ،كاستسممت في آخر المطاؼ ألكامره ،كنفذت ما عمييا .كىذا الحكار المشيدم فيو بعض األسئمة
التي لـ تعمميا صبحية ،لذلؾ كانت مرتبكة مف ىذا المكقؼ ،مما اضطرت أف تجيب عميو كما يريد ىك.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُٕٗ .كانظر ،صُٖٖ.ُِٓ-

ُِّ

كمف المشاىد الحكارية متميزة اإلحساس الذم يسبؽ األحداث كالزمف ،كما يقكؿ السارد" :كصمت قميالن
ثـ قاؿ :كأنؾ تعرفيف؟!!
 ال .ال أعرؼ شيئان كلكنني أحس. إذف تعرفيف! ال .أحس .أحس فقط.عمي أف أقكؿ ليـ بعد يكميف سأعطيكـ جكابي.
 ما داـ األمر كذلؾ ،فمـ يكف ٌ ما الذم يحدث؟ سألت سمية. ألؼ مبركؾ. ألف تسألي مف ىـ؟ -لف يطرؽ أبكاب بيت الحاج خالد في أمر كيذا ،سكل أناس يعرفكف مقداره كيعرفكف مقدارىـ".

(ُ)

إف الحكي الركائي كاف مندفعان إلى األماـ ،كلكف ىذا الحكار عمؿ عمى إبطاء كتيرة الحكي ،ككذلؾ
عمؿ عمى التساكم بيف زمف الحكاية ،كزمف المحكي ،مف حيث مدة االستغراؽ الزمني ،كمف الكظائؼ
التي تعمؿ عمى بناء المشيد ،االحساس بالمستقبؿ ،حيث كاف الحكار المشيدم بيف ثالث شخصيات:
كىما ،فاطمة بنت الحاج خالد كسمية كالحاج خالد ،عمى زكاج فاطمة مف نكح أبك خضرة ،حيث كاف
االحساس المعمؽ في شخصية فاطمة ،بأنو سكؼ يأتي ليا ،عندما رآىا مف قبؿ كىي تحمي الغزالة مف
الصيد؛ ألنو كاف يريد أف يصيد الغزالة ،كلكف فاطمة نادت عمييا ،منذ تمؾ المحظة التي كانت في الزمف
الماضي ،أدركت أنو سكؼ يأتي في أم يكـ مف األياـ ليخطبيا؛ ألنيا جميمة ،ككذلؾ حنكنو عمى
الحيكانات ،كظؿ االحساس معمقان في قمب فاطمة ،حتى أتى اليكـ الذم سأليا الحاج خالد ىؿ تعرفيف،
عندىا أحست فاطمة مف ذلؾ اليكـ الماضي ،أنو سكؼ يخطبيا ،كبعد ىذا الحكار بينو كبيف فاطمة ،نقؿ
السارد الحكار إلى سمية عندما بدأت بطرح األسئمة لمحاج خالد ،ما الذم يحدث؛ فيجيب ليا خطاب،
ليضـ ىذا الحكار أكثر مف شخصيتيف ،ليتعرؼ المتمقي عمى اكتشاؼ الشخصيات الحكارية في المشيد

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِٕ .كانظر ،صُِٖ.َِْ-

ُِْ

الكاحد ،كبذلؾ يغطي الحكار الركائي أصناؼ جديدة عندما أدخؿ السارد شخصية ثالثة في الحكار ،ككذلؾ
عمؿ عمى التكاتر الدرامي بفعؿ تكالي األسئمة التي ال يعمميا الشخص اآلخر المتحاكر.
المشيد يكشؼ بعض الحكارات التي تعمؿ عمى التحقؽ في المعمكمات المتعمقة في الشخص
المتحاكر ،كما يقكؿ السارد" :حيف كصمكا إلى المعسكر ،كقد كضعكىـ في صؼ طكيؿ ،إذ جاء رئيس
العماؿ؛ كاف ييكديان كاسمو أبك الذيب.
بدأ باختيار الشباب األقكياء ،كعندما انتيى استدار عائدان.
 كلكننا جئنا لكي نعمؿ .قاؿ ناجي.تكقؼ أبك الذيب في مكانو ،يفكر في جرأة صاحب ذلؾ الصكت ،استدار .مف الذم تكمـ؟
 أنا .قاؿ ناجي. كمف يسمح لصغيريف مثمكما أف يأتيا إلى ىنا أصال؟م زكجة ال بد أف أعكليا!
 ىذا أخي ،كلسنا صغيريف ،ثـ إف لى ىد َّ -لست صغي ار كفيمناىا!! كلكف كيؼ يككف لؾ زكجة؟!

م زكجة ما دامت لست صغي انر .لقد قمتيا أنت بعظمة لسانؾ!!
 يككف لى ىد َّ -ذكي!! كلكنؾ لف تستطيع بذكائؾ ىذا أف ترفع طكبة أك تحفر حفرة.

كاف ناجي يبدك أقؿ مف عمره بكثير؛ تأممو أبك الذيب مف جديد كقاؿ :كما أننا ال نستطيع أف نأخذ
أخكيف ،باستطاعتنا أف نأخذ كاحدا فقط ،ىذه ىي سياستنا ىنا.
 خذكني إذف .أنا الكبير .قاؿ مكسى. كىؿ أنت متزكج؟ سألو أبك الذيب. ال.(ُ)

 -إذف سنأخذ المتزكج ألف كراءه مسؤكليات".

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِْ .كانظر ،صِِْ.ِٕٔ-

ُِٓ

أدل ىذا المشيد الحكارم التي تضمف ثالث شخصيات ،كىي :أبك الذيب رئيس العماؿ كناجي كأخكه
مكسى ،ليعمؿ عمى إبطاء كتيرة الحكي كالتساكم بيف زمف الحكاية كزمف الحكي ،مف حيث المدة الزمنية
المستغرقة ،كىنا عمؿ عمى تصكير المقاء كالحكار الذم حدث بيف ناجي كأبك الذيب في أكؿ المشيد،
حيث رفض رئيس العماؿ الصغيريف في أكؿ الحكار الذم حدث بينيما ،كلكف ناجي قاؿ لو :جئنا لنعمؿ،
كبعد أف تفاجأ أبك الذيب أكتشؼ أف ناجي لو زكجة عبر المشيد الدرامي ،بدأ يتأمؿ ناجي مف جديد ،لكي
يضع السارد المتمقي مكاف الرئيس ،حيث نتفحص شخصية ناجي الذكية التي ال تستطيع رغـ ذكائيا أف
ترفع طكبة ،كبعد ىذا التأمؿ كالتمعف أخذ ناجي؛ ألنو لو زكجة ،كفي آخر المشيد الدرامي أقحـ السارد
شخصية مكسى الثالثة في الحكار ،ليتبيف لممتمقي أف المشاىد الحكارية يمكف أف تضـ عددان كبي انر مف
الشخصيات المتحاكرة ،كلكف عف طريؽ إقحاـ بعض الشخصيات في الحكي ،كفي أماكف مختمفة في
المشيد الحكارم ،كعمؿ عمى التكاتر الدرامي في تكالي األسئمة التي تعمقت في الشخصيات التي ال تعرؼ
األسئمة المطركحة إلييا.
كمف المشاىد الحكارية :عندما يأتي جنكد اإلنجميز ،كيتيمكف القرية بأحراؽ المستعمرة كالمحاصيؿ،
فيقكؿ السارد" :مف بعيد راحت عربات الجنكد تتقدـ ،كحيف كصمت ،ىبط منيا الضابط إدكارد بترسكف
ثائ انر ،كىك يصيح :مف منكـ أشعؿ النار؟!
 كىؿ تظف أف أحدان منا يمكف أف يحرؽ مالو بيديو .لـ يحرقو أحد سكل أكلئؾ الذيف ىناؾ. بؿ أنتـ الذيف أحرقتمكه حتى تحترؽ المستعمرة معو.(ُ)

 -أنظر إلى كجكه الناس كعيكنيـ ،كستدرؾ أف الذم أحرقو ال يمكف أف يككف بيننا".

ىذا الحكار عمؿ عمى اتياـ القرية مف ًقبؿ الصياينة كاإلنجميز ،عندما حرقكا المحاصيؿ الزراعية
كاقتربت النار مف المستعمرة ،لذلؾ اضطر اإلنجميز أف يتيمكا أىالي القرية بأنيـ ىـ الذيف فعمكا ذلؾ ،كقد
عمؿ المشيد عمى إبطاء كتيرة الحكي بخمؽ نكع مف التساكم بيف زمف الحكاية كزمف الحكي مف حيث
المدة الزمنية المستغرقة ،ككاف ىذا الحكار بيف شخصيتيف ،شخصية تضمنت الطغياف كالظمـ المتمثمة في

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صُِٕ .كانظر ،صِِٕ.ِٗٓ-

ُِٔ

الضابط بترسكف ،كشخصية مخفية في الحكار ،حيث تجعؿ المتمقي يبحث عف معالميا ،كبعدىا نتأكد مف
ىذه الشخصية القكية التي تحب الرحمة كالحناف أنو الحاج خالد ،ليتبيف أف السارد أخفي شخصية الحاج
خالد لمد ة زمنية في الحكار ،حيث نزؿ الطاغية بترسكف يقكؿ ألىؿ القرية :مف الذم أكقد النار؟ كىذا ىك
التساؤؿ الذم سألو لمناس ،كىك سؤاؿ تضمف الحكار المشيدم ،ليجيب عميو الحاج خالد مف الذم يريد أف
يحرؽ مالو بيديو ،كعندىا قاؿ الظالـ :أنتـ مف فعمتـ ذلؾ ،فأجاب عمية الحاج أنظر إلييـ ،مف يستطيع أف
يحرؽ المحاصيؿ التي يستفيدكف منيا بأيدييـ ،كبدأ ينظر بترسكف في كجكه الناس متحي انر مف ذلؾ
الجكاب.
حيز في الركاية ،كتعمؿ عمى إبطاء الحكي :الحكار بيف المرزكقي
كمف المشاىد الحكارية التي تأخذ ان
كالقاضي ،حيث بدأ السارد الحكار عمى لساف القاضي ،قائالن -" :كيؼ تتأخر عف قضية ميدد فييا
مككمؾ بالمكت .سألو القاضي اإلنجميزم بغضب .كما لك أنو لـ يصدر حكـ اإلعداـ!
 الضركرات يا سيادة القاضي. كما ىي الضركرات التي لديؾ ،الضركرات األىـ مف حياة مككمؾ؟! لقد تأخرت يا حضرة القاضي ألف لي صاحبة ،ككاف ال بد لي مف أف أمضي أطكؿ كقت معيا!! كىؿ لمثمؾ صاحبة؟!! سألو القاضي كىك يبتسـ. كلـ ال يا حضرة القاضي؟! كىؿ صاحبتؾ أفضؿ مف ذلؾ الذم يضع ركحو بيف يديؾ؟ ليذا أىمية خاصة كلصاحبتي أىمية خاصة أيضا! كلكف أال تريد أف تعرؼ مف أيف أتيت؟ ال ييمني ذلؾ .قاؿ القاضي. كلكف ييمني أنا أف تعرؼ ،حتى تككف عمى يقيف مف أف صاحبتي تستحؽ الكثير أيضان .كقبؿ أفيجيب القاضي ،قاؿ :لقد أتيت مف بيت صاحبتي التي تسكف بيف مبنى جريدة فمسطيف كمدرسة
الفرير ،كال أكتمؾ ،إنيا زكجة مسؤكؿ كبير.
تحفز القاضي .عند ذلؾ شد مرافؽ المرزكقي عمى يده ،ككاف أكصاه بذلؾ عندما يحس بانفعاؿ القاضي.
عمي أف أعكد ألف خادمتيا
 كنت في العمارة الثالثة ،كحيف صعدت إلى الطابؽ الثاني ،كاف َّسكزاف كانت ىناؾ.
ُِٕ

كشد المرافؽ غمى يده مرة أخرل.
 كاف مف الصعب أف أختمي بيا ،مع كجكد خادمتيا كلذلؾ انتظرت في الطريؽ حتى رأل مرافقيالخادمة تبتعد .لقد استطاعت صاحبتي أف تخترع ليا عمال تقكـ بو.
كشد المرافؽ عمى يده مرة أخرل"...

(ُ)

ىذا المشيد الحكارم أخذ مساحة كاسعة مف الركاية ،حيث أخذ تسع صفحات مف الركاية ،كلكف في
آخر ثالث صفحات تركز الحكار بيف القاضي كالمرزكقي ،كفي آخر صفحة نقؿ السارد الحكار بيف الحاج
خالد كلبيب اليادية محمد شحادة ،كبعدىا انتقؿ الحكار بيف ريحانة كزكجيا سيؼ الديف ،ليشمؿ الحكار
عددان كبي انر مف الشخصيات ،كمساحةن كاسعةن عممت عمى إبطاء كتيرة الحكي ،كاحداث التساكم بيف زمف
الحكاية كزمف الحكي ،مف حيث مدة االستغراؽ الزمني ،حيث كاف الحكي الركائي مندفعان إلى األماـ ،كىنا
عمؿ عمى تجسيد الحكاية ،كعمؿ الحكي عمى طرح األسئمة بينيما حيث جعمت القاضي ينفعؿ كيغضب،
مما أخرج المسدس ،لكي ييدد المرزكقي؛ ألنو استفز القاضي عندما كضح لو معالـ امراتو عبر الحكي،
كىذا جعؿ القاضي يصدر الحكـ عمى ابف ريحانة بالحكـ عشر سنكات بدالن مف حكـ اإلعداـ ،ككشؼ
الحكار شخصيات عديدة دخمت في الركاية ،كبعدىا نقؿ الحكار بيف الحاج خالد كمحمد شحادة ،عندما
تسأؿ محمد كيؼ عرؼ المرزكقي كؿ ىذه المعمكمات عف زكجة القاضي؛ فأجاب الحاج خالد :كىؿ يمكف
أف يككف صعبان عمى رجؿ مثمو ذلؾ ،كفي آخر الحكار نقؿ السارد المشيد بيف ريحانة كسيؼ الديف،
عندما أرادت أف تظمئف عمى صحة زكجيا ،ككذلؾ سأليا كـ حكـ عميو ،فأجابت عشر سنكات ،كىذا
الحكار المشيدم عمؿ عمى تصعيد التكاتر الدرامي بفعؿ تكالي األسئمة كردىا ،حيث لـ تعمـ كؿ شخصية
األسئمة المتكقعة بينيما في الحكار المشيدم ،ككذلؾ اتسـ الحكار بسرعة الحكي ،ثـ راح يمتد عمى مساحة
كاسعة مف الركاية ،كىك حكار عمؿ عمى معرفة الزمف كاألحداث التي كقعت في فمسطيف مف االحكاـ
الصادرة بحؽ ىذا الشعب المظمكـ.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٕٗ .ِٖٗ-كانظر ،صِٗٗ.ُّْ-

ُِٖ

كمف المشاىد الحكارية :عندما زارت أـ ياسميف ابنتيا؛ لالطمئناف عمييا ،فيقكؿ السارد" :حيف ازرتيا
أميا بعد شيريف ىمست في أذف ياسميف :بشريني! ىؿ ىنالؾ شيء؟!!
 ال يا أمي ،ليس ىنالؾ شيء كلكف يككف! قاسـ ال سمح اهلل (مش نافع)!في.
 -المسألة ليست في قاسـ ،المسألة ٌ

 نأخذؾ لطبيب ،صباح الغد ،يأتي أبكؾ كيأخذؾ إلى طبيب ،إلى الرممة ،إلى يافا ،القدس ،إلىحيفا.
في أيضان.
 الطبيب ليس لو عالقة بما يحدث ٌقررت .لف يككف لي أكالد مف قاسـ!!
 لقدي

 كيؼ يمكف أف تقكلي ىذا ،أنت صبية كزكجؾ في عز شبابو ،كىذه مسألة ال تستطيع امرأة أكرجؿ التحكـ فييا ،فما داـ األمر طبيعيا فال بد أف يككف ىنالؾ أكالد.
 ال يا أمي ،أنا أعرؼ نفسي ،جسمي ال يحبؿ كال يمد ،ألف ركحي ىي التي تحبؿ كركحي التيتمد".

(ُ)

الحكار عمؿ عمى خمؽ التساكم بيف الزمنيف ،ككذلؾ إبطاء كتيرة الحكي ،مما جعؿ المدة الزمنية
المستغرقة تدخؿ في المشيد المحكي ،ككذلؾ عمؿ عمى التكاتر الدرامي الذم أكجد شيئان مختمفان في
الحكار ،كىك عدـ الكالدة ،إال أنيا تستطيع الكالدة ،كلكف ال تريد ذلؾ ،كتعجبت أـ ياسميف مف ذلؾ
المكقؼ ،كىنا جسد الحكار الزمف الماضي ،عندما رفضت ياسميف أف تتزكج مف قاسـ؛ ألنيا كانت
مخطكبة مف خالد ،ككانت تحبو ،كلكف (أبك ياسميف) أجبرىا عمى ذلؾ ،بعد أف كاف خالد مطاردان مف
األتراؾ ،لذلؾ األمر رفضت ياسميف أف تمد أك تحبؿ مف قاسـ ،ككشؼ الحكار المشيدم أف ياسميف ال
تريد مطمقان أف تحبؿ ،كىذا الحكار جسد مظاىر الكاقع المأساكم لياسميف في الحكاية ،ككاف ذلؾ بينيا
كبيف أميا عف الحمؿ مف قاسـ ،كقد اتسـ ىذا الحكار المشيدم بصدؽ الحب كاإلخالص لمحاج خالد مف
ًقبؿ ياسميف ،رغـ أنيا تزكجت مف قاسـ التي أجبرت عميو.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِّٗ .كانظر ،صّّّ.ّْٖ-

ُِٗ

مصاب بجرح عميؽ مف ًقبؿ اإلنجميز ،أراد أف يشغميـ في
عندما كاف السارد يحكى عف سامي ،كىك
ه

الحكار المشيدم ،لكي ينجك الثكار ،فيقكؿ السارد" :كقؼ سامي كقاؿ :أظف أني لف أستطيع السير أكثر
مف ذلؾ.
 سنحممؾ.إلي فيما بعد .سيصؿ اإلنجميز ،كال بد مف
إلي ىنا اآلف ،أكثر مما أنتـ بحاجة ٌ
 ال .أنتـ بحاجة ٌكجكد مف يشاغميـ.
 لف تستطيع ذلؾ كحدؾ. أعرؼ ،بيذه البندقية لف أستطيع أف أفعؿ شيئان .خذكىا!كانكا قد بمغكا طريقان معبدان ،قاؿ :ىنا سأنتظرىـ.
 سيقتمكنؾ. لقد قتمكني فعالن ،ىذا الجرح لف يتركني أعيش ،كأنا أعرؼ جسدم ،صدقكني .سأككف سعيدان إذاما كصمكا قبؿ أف أمكت .كؿ ما أريده أف تضمدكا جرحي كتعطكني عباءة غير عباءتي ىذه التي
تقطر دمان.
عمى حجر كبير جمس ممتفان بعباءة ألقاىا عمى جسده إيميا راضي بعد أف ضمدكا جرحو بككفيتو .حيف
كصؿ اإلنجميز ،كاف الرجاؿ قد ابتعدكا كثي انر ،ظمت سيارة الجيب تسير إلى أف كصمتو ،البنادؽ مصكبة
إليو ،كقد جمس تاركان يديو مكشكفتيف كي ال يثير ريبة الجنكد.
تحمقكا حكلو ،سألكه :مف أيف أنت؟
قاؿ :مف تمؾ القرية.
 كما الذم تفعمو ىنا؟ أنتظر سيارة تقمني إلى جنيف. كىؿ رأيت أحدان يمر مف ىنا؟ منذ نصؼ ساعة مر تسعة رجاؿ .ككانكا مسمحيف. ماذا تقكؿ؟ سألو بترسكف.َُّ

 قمت إنني رأيت تسعة رجاؿ مسمحيف. كالى أيف اتجيكا؟ -إلى ذلؾ الكادم"...

(ُ)

أخذ ىذا الحكار صفحتيف مف الركاية ،ليعمؿ عمى إبطاء كتيرة الحكي ،كاحداث نكع مف التساكم بيف
زمف الحكاية كزمف الحكي مف حيث مدة االستغراؽ الزمني ،كىنا عمؿ عمى بناء الشخصية الزمنية في
الركاية ،لكشؼ ما فييا مف ألـ كمعانة في الجسد المجركح عبر الحكي ،حيث كاف الحكار بيف الثٌكار
كسامي ،عندما بدأ الحكار المشيدم بشخصية مخفية كغير معركفة ،كلكنو تبيف بعد ذلؾ أف الحكار تمثؿ
بيف سامي الذم كاف مصابان في المعركة مف ًقبؿ اإلنجميز ،كالثكار الذيف أرادك أف يأخذكه ،كلكف رفض،
كبعدىا نقؿ السارد الحكار المشيدم بيف الجنكد كسامي ،عندما بدأكا بطرح األسئمة ،كمعرفة أيف اتجو
الثكار ،كبعد ذلؾ أنتقؿ الحكار بيف سامي كبترسكف الشخصية الظالمة الحاقدة عمى الفمسطينييف ،كعندىا
خد ع سامي بترسكف كالجنكد ،حيث كذب عمييـ كراكغيـ ،لكي ييرب الثكار مف قبضة اإلنجميز ،كعمؿ
عمى إشغاليـ قميالن ،عندىا أكثر بترسكف األسئمة في الحكار ،كاتسـ المشيد بالتكاتر الدرامي بفعؿ تكالي
األسئمة المطركح ة عمى سامي ،حيث ال يعرؼ الشخص الذم أمامو ماذا يدكر في عقمو مف أسئمة،
ككذلؾ الحكار أخذ مساحة مف الحكي ضمت ثالثة حكارات في مشيد كاحد ،كىما:
ُ -حكار سامي مع الثكار.
ِ -حكار الجنكد مع سامي.
ّ -حكار بترسكف مع سامي.
مما اكجد ذلؾ حالة انفعاؿ في الحكار الدرامي بيف الشخصيات المتحاكرة ،ككذلؾ معرفة ظمـ
اإلنجميز في فمسطيف.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٖٓ .ّٓٗ-كانظر ،صّٕٔ.ّٖٓ-

ُُّ

قد تنكعت الحكارات في ذكر بعض الشخصيات في مشيد كاحد ،كتطكرت عبر الزمف الماضي،
عندما كاف الدير يأخذ الضرائب ،كلكف اآلف اختمؼ كأصبح يحتؿ األرض بالقكة ،كما يقكؿ الياشمي:
" -بماذا أخدمكـ؟
 العفك .قاؿ إيميا راضي .ال بد أنؾ سمعت بحكاية اليادية مع الدير. كمف لـ يسمع؟! لكف أحدا لـ يتحرؾ .قاؿ الختيار أبك سنبؿ .كلذلؾ كاف ال بد مف أف نأتي إليؾ. أنتـ تعرفكف ،في مسائؿ كطنية كيذه ،أنا رىف إشارتكـ. لقد كصمتنا إنذارات إلخالء البمد .قاؿ الختيار أبك سنبؿ.ىز البيؾ سميـ الياشمي رأسو.
 كىذا يعني ،كأنت سيد العارفيف ،أف الدير قد حسـ المسألة لصالحو .قاؿ الحاج جمعة. كما المطمكب منا؟! أنتـ تعرفكف أف السمطات البريطانية ستككف إلى جانب الدير ،ألنيا لف تدافع عف سارؽ أرض،فك ؿ ما تفعمو ىك سرقة أرضنا أك تسييؿ سرقتيا .كلذلؾ نحتاج إلى قكة تقؼ إلى جانبنا في ىذه
القضية الكبيرة.
(ُ)

 -اطمئنكا ،سنعمؿ جيدنا"...

لقد تكمـ السارد في مقطع عصر منكلي عف القرية ،عندما أخذ الدير األرض بالقكة ،كقد غطى
المقطع الحكارم تسع صفحات مف الركاية؛ مما عمؿ عمى إبطاء كتيرة الحكي ،كخمؽ التساكم بيف زمف
الحكاية كزمف الحكي مف حيث المدة الزمنية المستغرقة ،حيث جمع الحكار المشيدم عددان مف
الشخصيات الحكارية ،حيث كاف الحكار في أكؿ المقطع حكؿ الذىاب إلى الياشمي الذم لو فضؿ عمى
حؿ المشاكؿ ،ثـ أنتقؿ الحكار بيف الياشمي ،كأىؿ القرية متمثالن بالختيار أبك سنبؿ ككذلؾ إيميا راضي،
كالحاج جمعة ،كبعض الشخصيات المخفية التي يجب عمى القارئ أف يستكضحيا عبر المشيد الحكارم،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صََْ .كانظر ،صَُْ.َّْ-

ُِّ

كقد أخذ مساحة كاسعة مف الحكي ،مما جعؿ القارئ يفسر ما ىك مكجكد داخؿ الحكار ،حيث كاف ىذا
المشيد يتكمـ عف الدير الذم أخذ أرض اليادية كاألراضي الفمسطينية بالقكة كاالحتياؿ ،حيث ذىب أىؿ
القرية إلى سميـ بيؾ الياشمي ،لكي يرجع الحؽ المسمكب ،كلكف دكف فائدة ،حيث كقؼ اإلنجميز مع الدير
ضد القرية في سرقة األراضي لصالح الصياينة ،مف ىذه النقطة كمف قبميا كانت السمطات البريطانية
تعمؿ لصالح الصياينة ضد الفمسطينييف في سرقة األرضي كالقتؿ كالتشريد كاالعدامات كفرض
الضرائب ...الخ ،كقد كاف الحكار ممالن كغير مفيد كسمبي؛ ألف الياشمي لـ يفعؿ شيء في ىذه القضية،
رغـ أنو قاد انر عمى حميا ،كلكف عمؿ الياشمي عمى دخكؿ اليأس في قمكب أىالي القرية ضد القضية
العادلة.
كمف المشاىد الحكارية :استفزاز ناجي لقائد المعسكر مستر كمف ،فكاف الحكار فيو ارتباؾ عندما
تفاجئ كمف بناجي ،فيقكؿ السارد" :كما إف اقترب حتى صاح بو ناجي :مكانؾ .كممة السر.
كصاح ثانية ،لـ يجب أحد.
كضع الطمقة في بيت النار .فجاء الصكت عبر األعشاب الجافة :ال تطمؽ النار .أنا مستر كمف.
 ىاندز أب .ارفع يديؾ.رفعيا.
 إلى اليسار .أمره أف يسير .فسار. إلى اليميف .أمره .فسار .ككاف ىنالؾ حقؿ شكؾ.تكقؼ مستر كمف عمى حافة الحقؿ رافضان السير؛ صرخ :أنا مستر كمف.
 فكف كمف!! تبان كمف .في الميؿ أنا ال أعرؼ مستر كمف مف سكاه ،أعرؼ مف يحفظ كممة السر.راح مستر كمف يطمؽ الشتائـ دكف تكقؼ كبصكت عاؿ ،في الكقت الذم راح فيو ناجي يشتمو مستخدمان
كؿ الشتائـ التي يعرفيا بالعربية .إنيا المرة األكلى التي تتاح لو فييا فرصة شتـ عسكرم إنجميزم ،استغميا
إلى أقصى الحدكد!!
 تأتي لتضبطني ىنا .سأريؾ!!ُّّ

 أنا كمف. ال ،أنت حرامي .انبطح أرضان ،ازحؼ.استمقى كزحؼ.
 انقمب عمى ظيرؾ.انقمب"...

(ُ)

إ ف الحكار المشيدم قد استغرؽ خمس صفحات بيف ناجي كمستر كمف قائد المعسكر ،ككاف الحكي
مندفعان إلى األماـ ،كقد عمؿ الحكار عمى إبطاء كتيرة الحكي ،كأحدث نكعان مف التساكم بيف زمف الحكاية
كزمف الحكي مف حيث المدة الزمنية المستغرقة ،كىذا الحكار جعؿ المتمقي ينتظر إلى ما ستؤكؿ إليو
األحداث ،حيث كاف فيو االرتباؾ كالقمؽ كاالستفزاز ،كىنا أراد ناجي أف يخمؽ حكا انر دراميان متسمسؿ
األحداث عبر الحكي ،كعندىا استفز مستر كمف ألنو أتى إليو كىك يمشي عمى أربع ،فقاؿ لو ناجي:
مكانؾ ،كممة السر ،عندىا أحس مستر كمف باالرتباؾ؛ ألف البندقية كانت مكجو إلى رأسو ،كعندىا أدرؾ
ناجي أف قائد المعسكر كقع في فخ ،كلف يخرج منو إال عندما يأتي الجنكد ليتأكدكا مف ذلؾ الشخص ،كبدأ
ناجي يطمؽ الشتائـ ،كيعطي التعميمات لمستر كمف ،كىنا يتحكؿ الحكار المشيدم حيث تحكؿ ناجي مف
جندم إلى قائد يصدر األكامر لمستر كمف ،فاختمؼ الزمف ،فكاف ناجي في الماضي ىك الذم ينفذ
األكامر ،كاآلف مستر كمف ىك الذم ينبطح ،كينقمب ،كيعمؿ كؿ شيء؛ ألف ركحو بيف كفي ناجي ،كعندما
اكتشؼ الجنكد كتأكدكا مف شخصية مستر كمف ،تراجع ناجي ،كقاؿ :أنا أسؼ ،بعد أف اذاقة المرار،
كانتقؿ الحكار بيف ناجي كالجنكد عندما أخذكه لمسجف ،كلكنو رفض ،كعمؿ المشيد عمى تطكر الحكار
كاندفاعو إلى األماـ ،كرغـ أف ناجي كاف يعرؼ أنو مستر كمف ،كليس حرامي أك مجرـ ،إال أنو أراد أف
يعذبو قميالن مف الزمف ،كيصدر األكامر؛ ألنو كقع قبؿ ذلؾ تحت يد مستر كمف الكثير مف النائميف،
عندما اكتشؼ أف الجنكد في غفمة ،كعذبيـ كثي انر مف الزمف ،ككذلؾ اختالؼ الكقت كالزمف في المشيد
الحكارم ،عندما تحكؿ ناجي إلى قائد كمستر كمف إلى جندم.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّْٔ .ّْٕ-كانظر ،صَْْ.ْٓٔ-

ُّْ

الحكار المشيدم قد يتكرر مره أخرل ،كمف ذلؾ :األراضي المغتصبة مف الدير كالصياينة في مقطع
الطكفاف ،فيقكؿ السارد" :كاف القاضي ينظر إليو ،انتظر أف يقؼ ،لكنو كاصؿ البحث!
 كنت تبحث عف العصا ألـ تجدىا؟! نعـ كجدتيا. عـ تبحث إذف؟ عف عدالة بريطانيا ،سيدم القاضي .قاؿ كىك يكاصؿ بحثو. انيض إذف ،ألنؾ لف تجدىا بيذه الطريقة!!نيض.
 كلكف ىؿ تسمح لي سيادة القاضي أف أقكؿ شيئان كاحدان بعيدان عف ىذه المحاكمة.أخذ القاضي نفسان عميقان ثـ قاؿ لو :تفضؿ .بشرط أال تطيؿ.
 اطمئف ،لف أطيؿ. تفضؿ. اسمح لي أف أسألؾ سيادة القاضي ،مف أيف أتيت؟ مف بريطانيا بالطبع! كما اسـ مدينتؾ ىناؾ؟ مانشستر. كىؿ تنتمي لعائمو ىناؾ. بالطبع ،عائمة جكنسكف. لك أخذ أحدىـ بيتؾ بالحيمة أك بالقكة ،فيؿ تتركو لو؟ أبدان. -كىذه ىي قصة اليادية سيادة القاضي"...

(ُ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِْٔ .ّْٔ-كانظر ،صْْٔ.َِٓ-

ُّٓ

عمؿ ىذا المشيد الحكارم عمى االندفاع إلى األماـ ،كلكنو أبطء كتيرة الحكي ،كقد ساكم بيف زمف
الحكاية كزمف الحكي مف حيث المدة الزمنية المستغرقة ،كقد استغرؽ الحكار سبع صفحات مف الركاية،
مما يدؿ عمى تكسع مساحة الحكارات كالمشاىد في الركاية ،كذلؾ التكقؼ عمى األحدث الزمنية الميمة
الجارية في فمسطيف ،لكي يستطيع كؿ قارئ أف يعرؼ األحكاؿ القائمة في القرية كتطكرىا عبر الزمف،
ككذلؾ التمعف في القضية الفمسطينية عبر التصفح في الركاية ،حيث كاف الحكار المشيدم حكؿ قرية
اليادية ،عندما أخذ الدير أراضييا بالقكة ،كىا ىك يقؼ المرزكقي مدافعان عف الحؽ الذم سمب مف القرية
كفمسطيف أماـ محكمة أسستيا بريطانيا ،متمثمة بقاضي المحكمة ،كىذا الحكار كاف بيف القاضي
كالمرزكقي ،حيث بدأ المرزكقي ىذا المشيد بالبحث عف العصا ،كلكف أراد شيء آخر ،كىك عدالة
بريطانيا لف تكف إال بالقكة كالجبركت ،ككأف المشيد أمامنا كيتخيؿ المتمقي بأف العصا ىي األرض
المسمكبة مف فمسطيف كالقرية ،كعندما كجدىا ،يجب عمى القاضي أف يحقؽ العدالة في ىذه القضية
الفمسطينية ،ككأننا نشاىد كنتصكر الحكار الدرامي في المحكمة اآلف ،ثـ بعد ذلؾ قاؿ لو :مف أيف أتيت،
فكانت التساؤالت في القضية كثيرة ،كاإلجابات تككف حقيقة ،عندما أجاب :أنا مف بريطانيا ،ككأف
المرزكقي يريد أف يربؾ الحسابات بالتساؤالت التي تقع عمى القاضي ،لكي يكسب األراضي المسركقة،
كقد طاؿ الحكار بينيما ،كفي آخر المشيد حكـ القاضي بأف األراضي المسركقة مف ًقبؿ الدير كالصياينة
ىي لمقرية ،كىنا في الحكار انكشفت الحقيقة بأف كؿ شيء مسمكب ىك لمفمسطينييف ،كليس لمييكد حؽ في
ذلؾ ،ككانت كممة المرزكقي في آخر الحكار حيث قاؿ لمقاضي :أتمني سيادة القاضي أف يككف السيد
جيمس آرثر بمفكر الذم كعد الصياينة بكطف قكمي في فمسطيف أف يككف ىنا في القاعة اآلف ليسمع
يحكمؾ الذم يقكؿ إف اليادية ألىميا".

(ُ)

كقد جعؿ كؿ مف كاف متكاجدان في المحكمة يشعر بالفرح الشديد،

عندما عادت القرية ليـ ،في حيف أف األب منكلي كالمحامي كالصياينة تفاجؤكا بيذا القرار ،ككذلؾ ضـ
المشيد كثرة األسئمة ،مما عمؿ عمى تصاعد التكاتر الدرامي بالنسبة لممرزكقي كالقاضي ،المذيف ال يعرفاف

كالن منيما ما يدكر في عقؿ اآلخر مف أسئمة ،ككذلؾ عمؿ المشيد عمى تجسيد الكاقع المأساكم في
الحكاية ،مف اغتصاب األراضي بالقكة كالقتؿ كالتشريد إلى غير ذلؾ مف أنكاع اإلجراـ الصييكني.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صْٔٔ.

ُّٔ

كفي آخر مقطع في الركاية كىك "عتبات الجحيـ" ،نممس مشيد أىؿ القرية عندما كانكا يمقكف النظرة
األخيرة عمى قريتيـ متحسريف عمييا ،حيث منعكا مف العكدة إلييا ،كما يقكؿ السارد عمى لساف مراقبك
اليدنة" :
 ىذا ممنكع!! ما ىك الممنكع؟ أف تعكدكا لبيكتكـ مف جديد. كلكننا ال نستطيع المبيت ىنا. ستأتي العربات في أم لحظة.صرر مالبسيـ تحيط بيـ كبعض أكياس القمح التي أحسكا بأنيـ سيككنكف بحاجة
عادكا ألماكنيـ .ي

إلييا.

في الرابعة صباحان ،نزلت قطرة ماء ،كفي لحظات قميمة انيمر مطر غزير أشد مف ذلؾ المطر الذم
مزؽ القرية قبؿ أياـ.
حيف أطؿ الصباح ،كانكا في أسكأ حالة يمكف أف يككف عمييا بشر .مبتمكف بالماء كمطعكنكف بالبرد
كممكثكف بالطيف.
 سنعكد إلى بيكتنا. -لف يعكد أحد".

(ُ)

كفي آخر المشيد الحكارم ،حيث كاف بيف مراقبي اليدنة كأىؿ اليادية ،ككاف الحكي عف العكدة إلى
القرية ،حيث أندفع الحكي إلى األماـ ،كلكف عمؿ المشيد عمى إبطاء كتيرة الحكي كقد ساكم بيف زمف
الحكاية كزمف الحكي مف حيث المدة الزمنية المستغرقة ،كجسد المشيد ،الكاقع الفمسطيني ،عندما ىجركا
الفمسطينييف كأخرجكىـ مف ديارىـ كقراىـ بالقكة ،حيث كانت سيارات مراقبك اليدنة تنقؿ أىالي القرية إلى

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَْٓ.

ُّٕ

قرل أخرل غير محتمة مف ًقبؿ الصياينة ،كقد منعكا الناس مف العكدة إلى بيكتيـ ،كحقكليـ ،كأراضييـ
التي ترككىا عاريتان لممحتؿ مف كؿ شيء ،لكي ال يستفيدكا منيا ،كقد تحدث المشيد الحكارم عف آخر
نظرة لمقرية ،حيث كانكا يكدعكف أغمى ما يممككف ،إنيا األرض المسركقة التي تجرم في عركقيـ مجرل
الدـ ،ككأف المتمقي يتخيؿ أمامو ىذا المشيد الذم فيو الحسرة كعدـ العكدة لمديار ،كلكف الحؽ الفمسطيني
في العكدة إلى البالد مؤكدان ،كتحرير األرض بالقكة مف الصياينة الغاصبيف.
مما سبؽ ،فإف الكقفات كالمشاىد في الركاية عممت عمى إبطاء كتيرة الحكي ،رغـ اندفاع الحكي إلى
األماـ ،حيث ضمت الركاية الكثير مف الكقفات كالمشاىد التي تتحدث عف الكاقع الفمسطيني ،كيجب
الكقكؼ عميو ،لما فييا مف أىمية لممتمقي ،لكي يعرؼ السياسات كاألزمنة التي طرأت عمى فمسطيف عبر
ثالثة أزمنة كىي :زمف األتراؾ كزمف اإلنجميز كزمف الصياينة ،كالتعرؼ عمى الحقائؽ ،كاألحداث الزمنية
التي كقعت عمى الشعب مف ظمـ ،كفرض ضرائب ،كاعدامات ،كانتداب ،كاحتالؿ ،كغيرىا مف األمكر
المأساكية التي يجب اإلمعاف فييا ،كتفسيرىا عبر الكقائع التي مرت عمى فمسطيف.

ُّٖ

 المبحث الثاني :تقنيات تسريع السرد:
قد أتت األحداث الزمنية في الركاية سريعة في بعض األحياف ،كىذه السرعة تمثمت في نكعيف مف
تقنيات تسريع السرد ،ىما( :الخالصة) و(الحذف) عمى النحك اآلتي:

أولً :الخالصة أو المجمل:
كىي التي تقؼ قميالن عمى بعض الحكي الماضي أك الحاضر ،ثـ تنتقؿ إلى خالصة أخرل ،ككذلؾ
يككف الحكي فييا مكج انز حسب رغبة الكاتب .كىي ال تفصؿ الحدث أك الزمف تفصيالن مسيبان ،كانما يككف
فييا سرعة.
كتعتمد الخالصة في الحكي عمى سرد أحداث ،ككقائع يفترض أنيا جرت في سنكات أك أشير أك
ساعات ،كاختزاليا في صفحات أك أسطر أك كممات قميمة دكف التعرض لمتفاصيؿ.

(ُ)

ككذلؾ ييعرؼ جيرار جنيت (الخالصة) عمى أنيا :السرد في بضع فقرات ،أك بضع صفحات لعدة أياـ

أك شيكر ،أك سنكات مف الكجكد ،دكف تفاصيؿ أعماؿ أك أقكاؿ.

(ِ)

غير أنو ال يفكر ىنا في عالقات

السرعة بمعناىا الحصرم بقدر ما يفكر في التعارض بيف التجريد الكالسي.

(ّ)

كاف التجريد الكالسي في

الركاية ظؿ كاضحان في المجمؿ حتى نياية القرف التاسع عشر ،كسيمة االنتقاؿ األكثر شيكعان مف مشيد
كآخر ،ليشكؿ نسيج المحمة المثمى لمحكاية الركائية ،التي يتحدد إيقاعيا األساسي بتناكب المجمؿ
كالمشيد.

(ْ)

)ُ) بنية النص السردم :حميد لحمداني ،صٕٔ.
)ِ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صَُٗ.
)ّ) السابؽ ،صَُُ.
)ْ) السابؽ ،صَُُ.

ُّٗ

كعمى ذلؾ فأف الخالصة تعمؿ عمى تسريع الزمن ،كاندفاعة إلى األماـ ،كتشابؾ األحداث في
الركاية ،عبر السنكات الطكيمة ،كالشيكر ،كالساعات ،بينما المشيد يفصؿ الحكار؛ مما يعمؿ عمى إبطاء
السرد.
لقد احتكت ركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" عمى بعض الخالصات التي تعمؿ عمى تسريع الزمف في
الركاية ،كالركاية محصكرة في ثالثة أزمنة متعاقبة ،كىي :زمف األتراؾ ،كزمف اإلنجميز ،كزمف الصياينة،
لذلؾ ،فأف الركاية قد كضحت األحداث التي حدثت في فمسطيف عبر السرد الذم كاف يجرم متسارعان مع
الزمف ،لكي يحقؽ ىدفان كاضحان ،كمفس انر عبر القضية الفمسطينية ،ككذلؾ المركر السريع عمى األحداث
الزمنية الطكيمة ،كتمخيصيا في بضعة أسطر أك صفحات في الركاية.

ونسوق بعض األمثمة عمى الخالصات (المحددة) و(غير المحددة) في الرواية ،عمى
النحو اآلتي:
ُ .الخالصات المحددة ،ومن األمثمة عمييا:
المثال األول :ما يسترجعو السارد مف تمؾ األياـ التي اختفت فييا الصحكف ،يقكؿ السارد" :ثالثة أياـ
كاممة اختفت فييا الصحكف ،كما لك أنيا لـ تكف ذات يكـ في البيت ،ثالثة أياـ صامتة لـ يقطعيا سكل
(ُ)

عتاب أمو :كاك يا خالد ىانت عميؾ إمؾ ليالحد حتى تكسر صحكنيا!!"

فالسارد عمؿ في الحكي عمى استرجاع األياـ إلى الكراء ،حيث تراجع إلى الكراء ،ليحكي عف األياـ
التي اختفت فييا الصحكف ،حيث كسر خالد في األياـ الماضية بعض الصحكف ،كلكف منيرة أخفتيا؛
ألنيـ مف أغمى الصحكف ،كىذه العادة كانت في السابؽ عادة معركفة ،حيث كاف الشاب يكسر الصحكف،
ليدؿ بذلؾ عمى أنو يريد الزكاج مف إحدل الفتيات ،وىذه األيام كانت محددة ،كدلت عمى صمت خالد،
عندما كانت أمو تعاتبو ،كالكاضح أف الخالصة قد كشفت الشخصية الركائية عبر الحكي كالزمف المتسارع

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُْ .كانظر ،صُٔ.ّّ-

َُْ

في األياـ الثالثة ،كتمثمت الخالصة بيف شخصيتيف ىما ،خالد كأمو منيرة ،ككذلؾ عممت الخالصة عمى
حيز نصي ضيؽ مف مساحة الحكي الذم تضمنت السرعة كاسترجاع األياـ.
المثال الثاني :الخالصة تعمؿ عمى استرجاع الماضي في بعض األحياف ،حيث يتـ تتبع األخبار
الزمنية كاألحداث التي تتعمؽ بالحمامة ،فيقكؿ السارد" :طكاؿ ثالث سنكات ،تتبع خالد أخبار الحمامة،
عافت ركحو الخيؿ ،كما عافت النساء منذ رحيؿ امرأتو ،حتى بات الحاج محمكد عمى يقيف مف أنو فقد
كلده".

(ُ)

لقد عمؿ السارد في الحكي المسترجع عمى اختزاؿ ثالث سنكات مف الزمف ،في عدد محدد مف
الكممات التي تتعمؽ بأخبار الحمامة ،كرحيؿ زكجتو ،حيث كانت في ىذه الكممات السرعة في الحكي،
ليدؿ ذلؾ عمى اختصار الكممات في سطريف فقط ،في حيف أف المدة الزمنية كانت ثالث سنكات ،حيث
يمخص السارد التفاصيؿ التي تتعمؽ بخالد ،عندما كاف يتتبع أخبار الحمامة ،ىذه الفرس المسركقة التي
بقيت عنده بضع أياـ ،كقد أتى أصحابيا كأخذكىا ،حيث كانكا يبحثكف عمييا ،فكجدكىا عند الحاج محمكد،
مف المحظة التي رجعت ألصاحبيا في الماضي ،بدأ خالد التعرؼ عمى أخبارىا ،كلكف عف بعد؛ ألف نفسو
تحب الحمامة ،ككذلؾ نفسو عافت النساء منذ رحيؿ أمراتو ،عندما أكمت السـ كماتت ،حتى أف الحاج
محمكد يأس مف كلده ،ألنو يبحث عف أصيمة مثؿ الحمامة ،كىنا حدد المدة الزمنية التي تتعمؽ بالخالصة
في الماضي كالحاضر.
المثال الثالث :عندما كاف اليباب في آخر أيامو ،ىذا الرجؿ الظالـ الذم عمؿ مع األتراؾ ضد
الفمسطينييف ،فيقكؿ السارد" :ثالثة أياـ أخرل ،كالخطى تصعد كتيبط ،كالباب مغمؽ ،كفجأة تجمع اليباب
(ِ)

في تمؾ الصرخة األخيرة ،كنادل :صبحية".

السارد في ىذا الحكي المسترجع الذم استحكذ عمى حيز نصي ضيؽ مف مساحة الحكيٌ ،بيف فييا

أحداث ثالثة أياـ ،حيث كاف اليباب في أيامو األخيرة ينتظر المكت ،كيترقب كؿ شيء مفاجئ قادـ لو،
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صّٗ .كانظر ،صَْ.َٔ-
)ِ) السابؽ ،صُٕٓ .كانظر ،صُٕٗ.ُٗٓ-

ُُْ

ككانت صبحية تصعد كتمشي حكؿ الغرفة المكجكد فييا ،حتى أتى اليكـ الذم يصرخ فيو اليباب ،بعد
صمت طكيؿ؛ بسبب المرض الذم حؿ بو ،ىذا الرجؿ القاسي الذم ظمـ زكجتو قبؿ أف يظمـ الناس،
كيأخذ حقكقيـ كأرضيـ كمكاشييـ تحت رعاية األتراؾ ،لكي يصرخ الصرخة األخيرة المتعمقة بالمكت
فيقكؿ :صبحية ،كىنا ،حدد السارد األياـ في الخالصة ،ككذلؾ حدد الشخصيات الركائية في الحكي.
المثال الرابع :خالصة متمثمة في الحسرة كالنكاح -في أغمب األحياف -عندما كسرت عفاؼ الجرة،
فظمت أميا تتحسر عمى ذلؾ ،فيقكؿ السارد" :كانكا فقراء ،ككاف ثمف الجرة الذم ال يتجاكز عشرة قركش
(ُ)

خسارة ال تحتمؿ .كطكاؿ ثالثة أياـ ،ظمت أميا تنكح كتجكح ،كما لك أنيا فقدت زكجيا مف جديد".

كفي الخالصة عمؿ السارد عمى حصر السطكر كتسارعيا ،عندما حكى عف عفاؼ كأميا في حيز
نصي ضيؽ ،حيث حدد األياـ فييا كىي ثالثة أياـ ،كلكف لـ يحدد شخصية عفاؼ في الخالصة ،حيث
كانكا فقراء ال يستطيعكف دفع ثمف الجرة ،لذلؾ ظمت أميا تتحسر عمى ذلؾ ،ككما لك أنيا فقدت زكجيا
الغالي ،ليبف السارد أف الشعب الفمسطيني كاف يعيش فقي انر كعمى بساطة ،ككاف يعاني مف الظمـ كالجكر
الذم كقع عميو مف ضرائب كمصادرة أر و
اض إلى غير ذلؾ ،ىذه الجرة الكحيدة التي كانكا يشربكف منيا قد
كسرت ،فمف أيف يأتكف بجرة أخرل لكي يضعكا الماء فييا.
المثال الخامس :خالصة يمخصيا السارد في سطريف تقريبان تحددت في يكميف فقط ،عندما طاؼ
اإلنجميز القرل دكف جدكل ،لمتعرؼ عمى جثة سعد صالح الذم قتؿ عمى يد اإلنجميز ،فيقكؿ بترسكف:
(ِ)

"اآلف جاء دكرؾ لتعرؼ صاحب ىذه الجثة ،منذ يكميف نطكؼ دكف نتيجة".

في ىذه الخالصة الصغيرة جدان ،التي أخذت حي انز نصيان ضيقان مف مساحة الحكي ،إذ استرجع فييا
بترسكف نفسة في اليكميف السابقيف ،عندما لؼ القرل ،لكي يتعرؼ عمى جثة الشييد الذم تسمؿ إلى بيت
القائد اإلنجميزم كقتمو كأراد الفرار ،كلكنو استشيد ،كاليكـ ىك يكـ يترسكف الظالـ الذم سكؼ يذىب بنفسو
لقرية اليادية كيسمـ الجثة ليـ ،لمتعرؼ عمييا ،كعندما أتى إلى القرية كالقاىا عمى األرض فعرفكا صاحب
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،ص ِِٓ .كانظر ،ص ِِٕ–ُِٓ.
)ِ) السابؽ ،صَّٓ .كانظر ،صُِّ–ّّٔ.

ُِْ

الجثة ،كلكف لـ يعترفكا عميو؛ ألنيـ لك اعترفكا سكؼ يخسركف بيت الشييد إلى غير ذلؾ مف أنكاع الظمـ
كالعذاب مف ىذا الرجؿ الذم تمثمت فيو سمة الطغياف كالتكبر كاالفتراء ،حيث لخص السارد ىذه األحداث
الزمنية في يكميف فقط ،كقد أتى الحكي سريعان ،كىنا لـ يحدد الشخصيات ،كانما جعؿ المتمقي يبحث عنيا
كيكتشفيا عبر الحكي ،كبعد البحث تبيف أف صاحب الجثة ىك سعد صالح ،كأف الذم جاء دكره ىك
بترسكف مخاطبان نفسو.
المثال السادس :إف بعض الخالصات تختزؿ األياـ كاألشير كالسنكات التي تمر بسرعة عمى الشعب
الفمسطيني ،حيث يمخص السارد األحداث التي مرت عمى العزيزة ،فيقكؿ" :لـ يكف قد مضى عمى غياب
كلدم العزيزة
الحاج خالد في الشاـ أكثر مف خمسة أشير حيف عممت اليادية بخبر إلقاء القبض عمى
ٌ
(ُ)

فايز كزيد بتيمة قتؿ ضابط كثالثة جنكد بريطانييف عمى الطريؽ ما بيف قريتي لفتا كقكلكنيا".

في ىذه الخالصة استرجع السارد زمف الحاج خالد عندما كاف في الشاـ ،مما أخذ حي انز نصيان ضيقان
مف مساحة الحكي ،كىك يعكد إلى القرية بعد غياب طاؿ خمسة أشير فأكثر ،ليحدد السارد ىنا الزمف
المتعمؽ بالحاج خالد ،عندما كاف يجمس في بالد الشاـ ،كقد أشار بالحكي السريع دكف التفسير الكاضح
عف معالـ الحاج خالد ىناؾ ،كىؿ قابؿ القيادة الفمسطينية أـ أنو ذىب ألنو مطارد مف ًقبؿ اإلنجميز ،كبعد
كلدم العزيزة فايز كزيد؛ ألنيـ قتمكا ضابطان كثالثة جنكد ،كقد حكـ عمييـ
ذلؾ تحدث في الخالصة عف
ٌ
باإلعداـ شنقان مف ًقبؿ اإلنجميز ،كلكف العزيزة أرادت أف تذىب لمحاج سالـ ،لكي يحؿ ليا ىذه القضية،
كلكف استبؽ اإلنجميز األحداث في حكـ اإلعداـ ،كىنا حدد المدة الزمنية التي غاب فييا الحاج خالد،
ككذلؾ حدد الشخصيات المتعمقة بمكضكع اإلعداـ في مساحة ضيقة ،مع تسارع الحكي.
المثال السابع :عندما تجاىمت الصحؼ اعتقاؿ الياشمي ،كلـ ييتمكا بمكضكع االعتقاؿ ،فيقكؿ
السارد" :تجاىمت الصحؼ خبر اعتقاؿ الياشمي أسبكعان كامالن؛ أقمقو ىذا ،كؿ شيء سيذىب ىباء .اتصؿ

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صَّْ .كانظر.ّٔٔ–ُّْ ،

ُّْ

بابنو أنس كطمب منو أف ييحِّرؾ الصحافة بمعرفتو :أريد مقاالت ،مقاالت محترمة ،مقاالت ال غبار عمييا،
(ُ)

اعمؿ عمى أف يكتب محمكد الحاج كاحدان منيا".

لقد عمؿ السارد عمى تمخيص األحداث في ثالثة أسطر ،ليدؿ ذلؾ عمى تسارع الزمف فييا ،ككذلؾ
جعؿ مساحة الحكي قميمة كضيقة في بضع جمؿ ،حيث حدد السارد ىنا المدة الزمنية في الخالصة كىي
أسبكع التجاىؿ ،ككذلؾ حدد الشخصيات ،لكي ال ينشغؿ القارئ بالبحث عنيا كعف تخميف الزمف ،حيث
تجاىمت الصحؼ خبر االعتقاؿ؛ ألف سميـ بيؾ الياشمي كاف متعاكنان مع اإلنجميز كيخدـ مشاريعيـ في
تكطيف الصياينة في فمسطيف ،ككذلؾ الميالي التي كاف يقضييا مع حاكـ المكاء كزكجتو ،حيث الخيانة
كالمؤامرة ،غير الميك كالمعب كالضحؾ مع زكجتو كمالمستيا إلى غير ذلؾ مف االنحطاط ،لذلؾ المكضكع
ذىب الياشمي إلى حاكـ المكاء كطمب منو أف يعتقمو اإلنجميز بعد خركجو مف صالة الجمعة أماـ الناس،
لكي يكفر عف سيئتو أماـ الشعب المظمكـ ،كبعد ذلؾ لـ يتكمـ أحد عف االعتقاؿ مدة أسبكع ،كلـ تتحرؾ
الصحافة ألف تكتب كلك مقاؿ كاحد عف اعتقالو؛ ألنيـ يعرفكف أنو خائف لمقضية الفمسطينية ،لذلؾ أحس
ىباء منثك ار كسراب كما يميث الكمب كراء القافمة،
أف المدة الزمنية التي قضاىا في السجف سكؼ تركح ن
حيث طمب مف ابنو أنس أف تكتب الصحؼ الفمسطينية ،كباألخص أف يكتب الصحفي محمكد الحاج ابف

الحاج خالد كلك مقاؿ كاحد ،ألنو مف الصحفييف الميميف في فمسطيف.
المثال الثامن :ما يتناكلو مقطع خسائر حرب ،يككف القرار مشترؾ بيف الجميع ،لكي يتكصمكا إلى
حؿ في قضيتيـ ،كمثاؿ عمى ذلؾ قكؿ الحاج سالـ" :لـ نجتمع ىذا اليكـ إلصدار أم أمر ،اجتمعنا لكي
نتشاكر كنخرج بقرار مشترؾ .ىؿ ننسحب بعارنا ،أـ نقؼ كندافع عف حياة ىؤالء الناس كقضيتيـ العادلة،
كمف يعرؼ ،فمعمنا إف تركناىـ اآلف ،لف يمضي زمف طكيؿ قبؿ أف نرل اإلسرائيمييف في القاىرة".

(ِ)

لقد أخذت الخالصة مساحة ضيقة كقميمة مف الحكي عف االجتماع الذم حدث بيف الحاج سالـ
كالضباط المصرييف ،حيث كاف االجتماع يدكر حكؿ التصدم لمييكد؛ ألنيـ أطمقكا الرصاص عمى

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صْٖٓ .كانظر ،صْٗٓ–ْٖٔ.
)ِ) السابؽ ،صِْٗ .كانظر ،صّْٗ–َٔٓ.

ُْْ

مجمكعة مف الجيش المصرم كاعترضكا طريقيـ ،لذلؾ اضطر الجيش أف يذىب لميادية ،والزمن ىنا
محدد ،كىك يكـ االجتماع الذم حدث بينيـ ،كلكف شخصيات الضباط لـ تكتمؿ لمقارئ ،كقد عرؼ مف
بينيـ الضابط عمر كالقائد أيكب عبده ،كلـ يعرؼ بعضيـ ،حيث كاف الحكي متسارع في الخالصة
كأسطرىا المعدكدة ،كقد اجتمعكا لكي يأخذكا ق ار انر إما باالنسحاب أك التصدم لمييكد الذيف خانكا الجيش
المصرم ،كفي آخر الخالصة لـ يحدد الزمف الطكيؿ الذم يصؿ فيو الصياينة إلى القاىرة ،لذلؾ قرركا
التصدم لمييكد؛ ألنيـ لك انسحبكا مف القرية كفمسطيف لكاصؿ الصياينة إلى القاىرة كىـ يتشاكرف في
قضية عادلة ،إنيا القضية الفمسطينية التي يجب عمى كؿ مسمـ عربي أف يدافع عنيا كيحمييا مف غدر
الصياينة.

ِ .الخالصات غير المحددة ،ومن األمثمة عمييا:
المثال األول :عندما يسترجع السارد مرة أخرل الزمف الماضي عف الحمامة ،كلكف ىذه المرة كانت
تتعمؽ باليباب ،فيقكؿ السارد" :مف زمف بعيد كانت أخبار الحمامة قد كصمت إلى اليباب ،كلـ تكف بحاجة
إلى مف ينقميا ،فقد حممتيا الريح كتجار سكؽ الخميس الذيف يتكافدكف أسبكعيا عمى اليادية".

(ُ)

يمخص السارد األحداث الزمنية غير المحددة ،حيث يسترجع الزمف البعيد المختص بالحمامة ،ىذه
الفرس البيضاء التي أحبيا الجميع؛ ألنيا رمز لمحؽ الذم ال غبش فيو ،حيث يرل الباحث أف السارد رمز
بالحمامة إلى األرضي الفمسطينية؛ ألف القضية الفمسطينية كاضحة مثؿ الشيء الناصع البياض التي ال
جداؿ فييا ،فكما كصمت أخبار الحمامة إلى اليباب ،كلكف األخبار كانت تأتي عبر الرياح؛ ألف أىؿ
القرية كميـ كانكا يتحدثكف عنيا ،ككذلؾ في سكؽ الخميس ليحدد ىنا األسبكع كاليكـ كالمكاف التي تأتي فيو
الحمامة ،كقد أخذت ىذه الخالصة حيز نصي ضيؽ مف مساحة الحكي ،ككذلؾ السرعة في تناقؿ
األخبار مف شخص إلى آخر.
المثال الثاني :أشياء لـ تكف في الخاطر ،إذ تأتي مفاجئة ،أك عف طريؽ عدـ الالمباالة في
المكضكع ،فيقكؿ السارد" :لـ تكف اليادية كاحدة مف القرل الصغيرة ،لكنيا في الكقت نفسو لـ تكف تمؾ
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٔ .كانظر ،صْٔ.َٖ-

ُْٓ

القرية التي يمكف أف يجيؿ فييا الناس بعضيـ بعضان .كقد فكر خالد ألياـ طكيمة فيما حدث ،إلى أف
أصبح عمى يقيف مف أنو ما أغمض عينيو طكاؿ ىذه السنكات إال ليقتحميا فجأة كيرل تمؾ الصبية ،كلعمو
(ُ)

لك فعؿ غير ذلؾ لضاعت منو".

الخالصة ىنا شغمت حي انز نصيان ضيقان مف مساحة الحكي إذا ما قكرنت بتقنيات السرد األخرل ،حيث
كاف الزمف فييا متسارع مع استرجاع الماضي ،كقد تضمنت الخالصة األياـ الطكيمة ،كالسنكات التي
أغمض فييا عينيو ،حيث ال نعمـ بعدد األياـ التي فكر فييا خالد طكيالن ،كال بعدد السنكات التي أغمض
فييا عيناه ،ليرل المفاجأة الكبيرة ،الصبية التي أخذت عقمو ،إنيا ياسميف التي أعجب بيا ،كالمدة الزمنية
ىنا يمكف أف تعطينا التقرب عف حجـ المدة الممخصة ،ككذلؾ تعمؿ عمى التأكيؿ ،كالتفكير في األياـ
كالسنكات ،ككذلؾ تحدث عف القرية ،ليحدد السارد ىنا المكاف الذم فكر فيو ،كىي قرية اليادية.
المثال الثالث :عندما دخمت ياسميف الطابكف ،ككانت النار فيو منطفئو ،فيقكؿ السارد" :حمدت اهلل أف
النار انطفأت مف زمف بعيد ،لكف ذلؾ لـ يمنع أف تحس بح اررة الطابكف ترتفع قميال قميال .مسحت العرؽ
المتصبب مف جبينيا ،تطمعت لمباب الذم تحكؿ إلى طكؽ نجاة ليا .تالشى كقع الخطكات ،لكف ضجة
كبيرة باغتتيا ،فحشرت جسدىا في المنطقة األكثر سكادا".

(ِ)

استرجعت ياسميف في ىذه الخالصة الزمف غير المحدد؛ ألنو بعيد يمكف أف يككف يكـ أك شير أك
سنة ،حيث لخص السارد األحداث التي حصمت مع ياسميف في حيز نصي ضيؽ ،كعمؿ عمى سرعة
الحكي في بضع أسطر قميمة ،حيث كاف السبب في أنيا قد أخفت نفسيا في الطابكف الذم انطفأت فيو
النار العادات كالتقاليد التي تحكـ عمييما اال يركف بعضيـ لفترة زمنية ،فاضطرت أف تختفي في الطابكف
لساعات قميمة ،ثـ حمدت اهلل عمى أف النار لـ تحرقيا ،كانما السكف كالرماد المكجكد في الطابكف جعؿ
جسدىا أسكدان ،كالسارد لـ يحدد المككنات الحكائية ،كلـ يحدد الشخصية الركائية(كىي ياسميف) ،ككذلؾ
المكاف (بيت كالد ياسميف) ،ككذلؾ عدـ تحديد الزمف الذم انطفأت النار فيو.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صْٖ .كانظر ،صَٗ.َُٗ-
)ِ) السابؽ ،صُُّ .كانظر ،صُِٔ.ُُْ-

ُْٔ

المثال الرابع :ما تتضمنتو الركاية مف الفرح كالحزف ،فاألعداء يفرحكف ،كاألحباب يحزنكف عمى الفراؽ
الصعب ،فيقكؿ السارد" :كانت فرحة اليباب كبيرة ،أما حزف الحاج محمكد فمـ يعد البر يتسع لو .اندفع
الناس مف جميع الجيات نحك اليادية يشارككف في الجنازة ،حتى امتأل سيؿ القرية بيـ .كانت جنازة ال
أحد أنو رأل مثميا مف زمف طكيؿ ،كطكاؿ أربعيف يكمان ظمت القرل ككفكد مف المدف يتقاطركف عمى
يذكر ه
بيت العزاء".

(ُ)

في ىذه الخالصة ،لخص السارد كممات الفرح ،ككممات الحزف ،حيث كاف اليباب رجؿ األتراؾ
كالمتعاكف معيـ فرحان ،عندما سمع بنبأ إعداـ محمد كمصطفي عمى يد الدرؾ التركي ،في الجية المقابمة
كاف الحاج محمكد حزينان عمى فراؽ أكالده ،كمف كثرة الحزف لـ يتسع صدرة ليذه المصيبة التي حمت بو،
كالخالصة تضمنت حي انز نصيان ضيقان ،فكانت فييا األحداث متسارعة في أسطر معدكدة مف الحكي
الركائي ،حيث استرجع الزمف الذم حدثت فيو الجنازة ،ككاف الزمف غير محدد في الخالصة ،حتى أنو
خرج كؿ مف في القرية ،ككذلؾ القرل األخرل التي شاركت في تشيع الشيديف ،ىذه الجنازة الكبيرة التي لـ
يتذكر أحد منيـ أف رأل مثميا منذ زمف بعيد ،كبعد ذلؾ حدد السارد األياـ التي ذىب فييا الناس إلى بيت
العزاء ،لكي يشارككا الحاج محمكد الحزف الفمسطيني المكحد بيف أقطار القرل المجاكرة ،كىنا ،لـ يحدد
السارد المككنات الحكائية ،فمـ يحدد الشخصيتيف الركائيتيف ،كىما (محمد كمصطفى) المذيف أعدميما
األتراؾ ،كلكف حدد القرية التي خرجت منيا الجنازة.
المثال الخامس :التعميـ بالنسبة لمصغار مناسب كممتاز ،حيث كاف الحاج خالد يجبر ابنو عمى
ا اللتحاؽ بالمدرسة ،كلكنو رفض ،فيقكؿ السارد" :لقد عمؿ الحاج خالد الكثير كي يجبر ناجي عمى
االلتحاؽ بالمدرسة ،التي ظؿ الشيخ حسني أستاذىا الكحيد لفترة طكيمة ،إال أف ناجي كاف يرفض دائمان:
ما دامت تمؾ الخيزرانة الطكيمة في يده ،فمف أذىب إلى ىناؾ .عكس أخية محمكد الذم كجد فيو الشيخ
حسني أفضؿ طالب تعمـ المغة العربية كأتقنيا منذ سنكات طكيمة عمى يديو ،ككصؿ بو الحد إلى أف
يعتبر(عكد القصب) كما كاف يدعكه(معجزتو الخاصة)".

(ِ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُْٓ .كانظر ،صُْٓ.ُّٕ-
)ِ) السابؽ ،صُٖٗ .كانظر ،صُٗٗ.ِِْ-

ُْٕ

كىنا استرجع الحاج خالد في الحكي أيامو التي كاف فييا يأمر ناجي بأف يمتحؽ بالمدرسة ،ليأخذ حي انز
نصيان ضيقان مف مساحة الحكي ،حيث يتسارع الزمف مع تسارع األحداث ،كىنا تتمخص األحداث في بعض
السطكر المحددة ،لكي يكشؼ الحاج خالد عف أبنائو محمكد كناجي ،كقد كاف ناجي يرفض الذىاب إلى
المدرسة خكفان مف عصا الشيخ حسني ،بينما محمكد كاف متمي انز كيحب الدراسة ،لذلؾ أصبح أفضؿ
طالب ،كقد كاف لقبة (عكد القصب) ككذلؾ (معجزتو الخاصة) ،لنبكغو في العمـ كالتعمـ في كافة مجاالت
العمـ ،حيث فرؽ الحاج خالد بيف شخصيتيف في خالصة غير محددة الزمن ،كانما جعؿ المتمقي يخمف
كيؤكؿ الزمف الذم حدثت فيو الدراسة ،ككذلؾ ذكر شخصية الشيخ حسني الذم ظؿ يدرس الطالب فترة
طكيمة مف الزمف غير المحدد.
المثال السادس :عندما ترأس الحاج خالد القرية كأصبح شيخيا ،فمـ يعجب ذلؾ الحاج صبرم
النجار ،ألف النزاع كاف عمى رصاصة أطمقت مف البرج الصييكني اتجاه الراعي ،فيقكؿ السارد" :لـ
ييعجب ذلؾ الحاج صبرم النجار الذم بات منذ زمف غير قصير يطالب بحقو في أف يككف شيخان لمبمد
ألف عشيرتو اليكـ ىي األكثر كما يممككنو مف أراض أكثر :كىؿ سنبقى ىادئيف إلى أف نستيقظ ذات يكـ

فنجدىـ في أحكاش بيكتنا؟!".

(ُ)

في ىذه الخالصة يسترجع الحاج صبرم النجار الزمف غير المحدد ،حيث شغؿ حي انز نصيان ضيقان مف
مساحة الحكي ،ككاف الحكي متسارعان مع األحداث الزمنية التي مرت عمى قرية اليادية ،حيث كاف

اع فمسطيني كاد أف يمكت مف ًقبؿ الصياينة ،لذلؾ اختمؼ الحاج صبرم ،كأراد أف
الخالؼ كالنزاع عمى ر و

يحرج الحاج خالد في ذلؾ المكقؼ الذم حصؿ مع الراعي ،حيث لـ يعجب الحاج صبرم أف يككف خالد
رئيسان لمقرية؛ ألف عشيرتو كأىمو أكثر ،ككذلؾ يممككف مساحة كاسعة مف األراضي ،كبعد ىذا الخالؼ،
قاؿ الحاج صبرم لخالد :لماذا سنبقى ىادئيف أماـ الصياينة ،فرد الحاج خالد سكؼ نفعؿ ما بجيدنا لكي
نقاكميـ ،كىنا حدد شخصية الحاج صبرم عبر الزمف ،كأخفى شخصية الحاج خالد ،لكي يستنبط القارئ
الشخصية عبر الحكي.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٖٓ .كانظر ،صِٗٓ–َِٖ.

ُْٖ

المثال السابع :خالصة واحدة -غير محددة -تعمل عمى تعدد األزمنة فييا ،بحيث تككف أسطرىا
معدكدة :كقكؿ السارد أثناء البحث عف حقيقة تكشؼ فييا الظمـ الذم كقع عمى الفمسطينييف ،فيقكؿ:
"عض الحاج خالد عمى جرحو ،كبدا لو األفؽ مقفال كما لـ يكف في أم يكـ مف األياـ ،فالحديث عف طمع
الدير بأرض اليادية راح يتصاعد ،كاشتكى الناس مف أف الخكرم ثيكدكرس ،كمنذ زمف طكيؿ ،ال يعيد
إلييـ الككاشيف القميمة الت ي تثبت ممكيتيـ لألرض ،كأف حججو تتكاثر كيتعثر بعضيا بالبعض اآلخر .كبدا
عبد المطيؼ الحمدم أكثر قربان مف أف يحقؽ ما يريده مسمحا بقكة عسكره كسمطات االنتداب اإلنجميزية.
كبدت المستعمرة كما لك أنيا تتسع دكف أف تمتد ،فبيكتيا تتكاثر كتزداد ارتفاعا ،كأصكات ج ارراتيا التي
تحرث األرض تمزؽ فجر القرية نيارا ،كمكلدات الكيرباء تيدر ممزقة ىدأة الميؿ دكف انقطاع ،معمنة بيذا
الضجيج مسافة كبيرة بيف زمنيف ،زمف اليادية كزمف المستعمرة".

(ُ)

إف ىذه الخالصة تكضح األزمنة التي حمت بفمسطيف كالحاج خالد ،حيث يسترجع الحاج عدة أزمنة
غير محددة ،كلكف يعرفيا المتمقي؛ ألف فمسطيف مرت بيا ،ككذلؾ لخص ىذه األزمنة في حيز نصي
ضيؽ مف مساحة الحكي في الركاية ،حيث ضمت بضعت أسطر قميمة تتحدث فييا عف القرية ،كلكف
السارد لـ يحدد بعض الشخصيات المكجكدة في الخالصة ،كانما جعؿ لمقارئ أف يتعرؼ عمييا عبر الزمف
المحكي ،كيرل الباحث أف الخالصة تضمنت عدة أزمنة كىي عمى النحك اآلتي:
ُ -زمف الحاج خالد عندما دخمت الرصاصة في صدرة مف ًقبؿ الحاج صبرم النجار تحت رعاية
اإلنجميز ،كلكنو غض الطرؼ عف ذلؾ.
ِ -زمف الخكرم ثيكدكركس عندما أخذ الككاشيف التي تثبت ممكية األراضي ألىؿ اليادية ،كلكنو لـ
يعطيـ الككاشيف؛ ألنو يريد أف يسرؽ كيسمب األرض بالحيمة لمدير كالصياينة.
ّ -زمف عبد المطيؼ المتعاكف مع اإلنجميز ،حيث كاف ضد أىؿ اليادية ،كأراد أف يسيطر عمييا
تحت رعاية كقكة اإلنجميز.
ْ -زمف المستعمرة ،حيث كانت البيكت فييا تتكاثر ،ككذلؾ الج اررات كالمكلدات كغيرىا مف أشكاؿ
التقدـ التي ازعجت القرية بأصكاتيا.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صِْٖ .كانظر ،صِٕٖ–ِٗٗ.

ُْٗ

ٓ -زمف قرية اليادية ،حيث كاف فيو االستقرار ،كالعيش البسيط ،ككاف فيو اليدكء ،ككؿ أنكاع
الطبيعة الخالبة التي تجذب اإلنساف لكي يراىا مف بعيد.
مما سبؽ ،يتبيف أف الخالصة كانت متسارعة جدان في األحداث التي مرت عمى فمسطيف كالقرية،
ككذلؾ محصكرة في مساحة ضيقة مف الحكي ،كقد كضحت شخصيات جديدة في السياؽ الحكائي،
ككانت أزمنة متفرقة في خالصة كاحدة ،ليدؿ عمى تماسؾ الركاية ككضكحيا مف ًقبؿ السارد ،لكي يتعرؼ
المتمقي عمى األحداث المتبينة في الركاية.
المثال الثامن :كداع القرية عندما تككف ليا شعائر مختمفة ،فعندما تقؼ طكيالن في نقطة بعيدة تشاىد
فييا القرية كتتأمؿ السيكؿ كالبيارات كغيرىا مف المناظر الخالبة ،فيقكؿ السارد" :زمف طكيؿ مر عمى
كقكفو ،بحيث بات الناس يظنكف أف الكقكؼ في تمؾ النقطة بالذات أشبو ما يككف بشعائر ال بد مف
أدائيا ،كعندما صعد السيارة مف جديد كاختفى في جكفيا ،لـ يبؽ في البعيد سكل ما يمكف أف ييسمى

سراب السيارة ،إف كاف لمسيارة سراب كالماء".

(ُ)

الخالصة تضمنت الزمف الطكيؿ الذم كقؼ فيو األب ثيكدكركس ،لكي يتأمؿ القرية ،حيث أخذت
الخالصة مساحة ضيقة كقميمة مف الحكي ،ككذلؾ السارد لـ يحدد الزمف فييا ،حيث ظؿ الزمف معمقان
بالكقكؼ إلى أف دخؿ في جكؼ السيارة ،ككذلؾ لـ يحدد السارد الشخصية التي بقيت كاقفة تنظر مف بعيد
عمى القرية ،ليجعؿ لمقارئ حرية اكتشاؼ ىذه الشخصية مف خالؿ تصفحو الكالـ المحكي ،كبعد ىذا
التصفح تحققنا مف أف الذم كاف يكدع القرية ىك األب ثيكدكركس ،حيث كانت الخالصة غامضة كغير
كاضحة في الزمف كالشخصية ،لذلؾ يجب عمى القارئ أف يكضح ما ىك غامض كيفسر ذلؾ.
المثال التاسع :يتمثؿ في مقطع الخطكة كالزمف ،إذ يتحدث السارد عف تسارع الزمف كخطكاتو ،كعدـ
تكقع الشيء ،فيقكؿ" :الشيء الذم لـ يكف يتكقعو الحاج سالـ ،ىك أف الزمف كاف دائمان أسرع مف
خطكاتو.

(ِ)

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّْٗ .كانظر ،صّٔٗ–ُْٔ.
)ِ) السابؽ ،صِْٓ .كانظر ،صِْٗ–ْٔٓ.

َُٓ

لقد أخذت الخالصة مساحة ضيقة كقميمة مف الحكي ،كلكف الزمف كاف فييا متسارعان أكثر مف
خطكاتو التي ال يعمميا ،ككذلؾ لـ يحدد الزمف في ذلؾ ،كانما جعمو زمف عاـ ككاسع لو أحداث ككقائع
مرت عمى القرية كالشعب الفمسطيني ،كىنا حدد السارد شخصية الحاج سالـ الذم لـ يتكقع الشيء
عمي كابف أخيو ناجي كقاؿ ليـ :سكؼ تذىبكف كتمتحقكف
المكجكد في عقمة ،حيث فكر كنظر إلى ابنو ٌ
كعمي مف ىذا القرار ،كلكف قاؿ ليـ :نحف ال نممؾ تدريبات
بالبكليس اإلنجميزم ،حيث أستغرب ناجي
ٌ
عسكرية الزمو ،فاذىبكا ىناؾ ،لكي تأتكا كتعممكا شباب القرية عمى السالح كالتدريبات العسكرية ،حيث

كعمي إلى المعسكر ،حيث عمؿ السارد
أخفى السارد التكقع الذم فكر فيو الحاج سالـ ،كىك ذىاب ناجي
ٌ
عمى حصر الخالصة في سطر كاحد ،ليدؿ ذلؾ عمى األحداث الزمنية غير المحددة ،كالتمخيص السريع

لألحداث الفمسطينية.
ومن األمثمة التي تجمع بين الخالصات (المحددة) و(غير المحددة) :كمف الخالصات
التي تعمؿ عمى عنصر التشكيؽ ،عندما يككف اإلنساف متشكقان لرؤية شيء جميؿ خمقة اهلل في ىذه
الطبيعة الفمسطينية ،مثؿ الحماـ األبيض ،فيقكؿ السارد" :منذ سنكات بعيدة رأت سمية ىذا النكع في
القدس ،ككـ تمنت أف يككف ليا مثمو .سمية التي بدت فرحة باليدية إلى ذلؾ الحد الذم أكشكت معو أف
تنسى أف مف أحضرىا لف يبقى سكل ساعات قميمة كيبتعد مف جديد".

(ُ)

لقد عممت ىذه الخالصة عمى اظيار االشتياؽ بعد سنكات بعيدة ،عندما رأت فييا الحماـ اليزاز في
القدس ،كىنا لـ يحدد السارد الزمف في ذلؾ ،كانما جعؿ المتمقي يؤكؿ كيخمف الزمف الذم رأت فيو الحماـ،
كىنا استرجعت سمية الزمف كالسنكات البعيدة في بضعة أسطر قميمة كضيقة مف مساحة الحكي ،حيث
كاف الكالـ فييا متسارع مع األحداث ،ككذلؾ لـ يحدد السارد ماذا رأت في القدس ،كانما جعؿ لممتمقي أف
يتفحص األسطر لمعرفة ذلؾ ،كعندما انكشفت الرؤية كتبيف أنو الحماـ اليزاز ،ىذا ىك رمز السالـ
الفمسطيني الذم حافظ عمى غصف الزيتكف مف السقكط ،كمع ىذه اليدية نسيت أف زكجيا يقؼ جانبيا،
ىذا الحاج خالد الذم كاف مطاردان مف ًقبؿ اإلنجميز سكؼ يذىب إلى الثكار بعد ساعات خكفان مف غدر
اإلنجميز ،ليحدد الزمف ىنا ،مما سبؽ فإن الزمن األول كان غير محدد ،ككذلؾ لـ يذكر الحماـ اليزاز في
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٕٔ .كانظر ،صّٗٔ–ّٖٖ.

ُُٓ

الخالصة ،كىك اليدية ،ككذلؾ لـ يذكر الشخصية التي أحضرت اليدية كىك الحاج خالد ،كفي آخر
الخالصة المحصكرة في ثالثة أسطر حدد الزمن وىي الساعات القميمة ،وىذا ىو النوع الثاني.
في آخر السياق ،لقد عممت الركاية عمى تمخيص األحداث الزمنية بشكؿ متسارع ،حيث كانت
األسطر معدكدة ،كلكف تعدد أمثمتيا بكثرة في الركاية ،كالخالصة عممت عمى تطكر بعض القضايا
كالخالفات كاالجتماعات كالمناسبات كغيرىا مف األمكر المتعمقة بالشعب الفمسطيني ،ككذلؾ فرقت بيف
زمنييف ،ىما:
ُ -زمن محدد ومعموم :يتضمف األياـ كاألسابيع كاألشير كالسنكات إلى غيرىا مف األمكر المحددة.
ِ -زمن غير محدد و غير معموم :يتضمف األزمنة الطكيمة كاألحداث البعيدة إلى غير ذلؾ.
ككذلؾ عممت الخالصة عمى تحديد بعض الشخصيات كالبعض اآلخر لـ تحددىا ،كانما جعمت
المتمقي يبحث عنيا في الركاية عبر الحكي الزمني المتسارع.

ثانياً :الحذف أو القطع:
الحذف :ىك الجزء الثاني الذم يشترؾ مع الخالصة في تسريع السرد ،حيث يعمؿ الحذؼ عمى تفاكت
المدة الزمنية كالقفز عنيا دكف تفصيؿ األحداث التي تككف مكجكدة في الركاية ،ككذلؾ تككف أسطر
الحذؼ مكجزة مثمو مثؿ الخالصة ،كيككف مثؿ عبارات زمنية تدؿ عمى مكضكع الفراغ الحكائي مف قبيؿ
(ُ)

"كمرت بضعة أسابيع" ..أك "مضت سنتاف ..الخ".

كمف ىذه الناحية فالحذف أو اإلسقاط يعتبر كسيمة نمكذجية لتسريع السرد عف طريؽ إلغاء الزمف
الميت في القصة كالقفز باألحداث إلى األماـ بأقؿ إشارة أك بدكنيا .كقد حاكؿ جان ريكاردو أف يميز بيف
الحذف الذي يمس القصة فقط ،كىك نكع مف القفز عمى فترات زمنية كالسككت عمى كقائعيا ،كبيف صنف

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صُٔٓ.

ُِٓ

يمحق القصة والسرد معاً كيككف في حالة القفز مف فصؿ لفصؿ آخر بحيث تحدث فجكة زمنية في
القصة".

(ُ)

"فمف كجية النظر ،يرتد تحميؿ الحذكؼ إلى تفحص زمف القصة المحذكؼ ،كأكؿ مسألة ىنا ىي
معرفة ىؿ تمؾ المدة مشار إلييا (حذف محدد) أـ غير مشار إلييا (حذف غير محدد)".

(ِ)

"كفي كؿ مرة نترؾ مجمكعة مف القصص لننتقؿ إلى مجمكعة أخرل ينقطع "الخيط" ككؿ كتابة
تعرض لنا كأنيا إيقاع مف نغمات مألل كفارغة ،ذلؾ أنو ال يستحيؿ عمينا أف نركم جميع الحوادث في
تسمسؿ خطي فحسب ،بؿ أف نقدـ أيضان تتابع الوقائع في تسمسل زمني معين .فنحف ال نعيش الزمف
كأنو استمرار إال في بعض األكقات .كمف حيف إلى آخر تأتي القصة عمى دفعات ،كلكننا بيف ىذه
األمكاج مف الدفعات نقفز قفزات كبيرة عمى غير ىدل منا ،إذ أف العادة تمنعنا مف أف نعير انتباىنا إلى
(ّ)

تمؾ العبارات التي تمأل أبمغ الكتب كأسمسيا" :وفي الغد" ،"...وبعد قميل"" ،ولما رأيتو ثانية"".

والحذف :ىك فترة مف زمف الحكاية ،يتجاكزىا الركائي بعدـ ذكر األحداث التي كقعت فييا ،كليذا يي ىع ُّد

الحذؼ إحدل التقنيات الزمنية التي تعمؿ عمى تسريع كتيرة الحكي مف خالؿ إبعاد األحداث التي لـ
يقحميا السارد إلى منظكمة؛ ألنيا ال تنتمي إلى المادة الحكائية التي تعمؿ عمى حكييا.

(ْ)

كجيرار جنيت بيف أف تحميؿ الحذؼ يرتد مف كجية النظر الزمنية إلى فحص زمف الحكاية المحذكؼ،
كقد ميز مف كجية النظر الشكمية بيف ثالثة أنكاع مف الحذؼ ،ىي(ٓ):

)ُ) تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،صُٔٓ.
)ِ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صُُٕ.
)ّ) بحكث في الركاية الجديدة :ميشاؿ بكتكر( ،ترجمة :فريد أنطكنيكس) ،طّ(منشكرات عكيدات ،بيركت ،باريس،
ُٖٔٗـ) ،صََُ.
)ْ( البنية كالداللة :مرشد أحمد ،صِِٗ.
)ٓ( خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صُُٕ.ُُٗ-

ُّٓ

 .1الحذف الصريح (المحدد ،وغير المحدد).
 .2الحذف الضمني.
 .3الحذف الفتراضي.

وتطبيق ذلك في رواية "زمن الخيول البيضاء" عمى النحو اآلتي:
 .1الحذف الصريح:
ىذا النكع مف الحذكؼ يصدر عف إشارة محددة ،أك غير محددة إلى المقدار الزمني الذم تحذفو،
حيز ذك
كىذه اإلشارة ىي التي تشكؿ الحذؼ ،بما ىك سياؽ نصي ،كقد يضاؼ إلى اإلشارة الزمنية ه

مضمكف حكائي ،يمكف تسميتو بػ (الحذف المنعوت) ،كىك أحد مكارد الحكي الركائي(ُ) ،وىو نوعان:
(محدد ،وغير محدد) عمى النحو اآلتي:

أ -الحذف المحدد ،ومن األمثمة عميو:
المثال األول :عندما جاء الجنكد ألخذ اليباب مف بيتو ،فيقكؿ السارد" :بعد يكميف جاءه ثالثة جنكد
أتراؾ كأخذكه".

(ِ)

حدد السارد زمف الحذؼ كىك يكماف مف الزمف مقترنان بالظرؼ بعد ،كقد قفز عمى أحداث كأزمنة
محددة مف زمف الحكاية ،حيث لـ يذكر السارد أحداث اليكميف ،كانما تعدل ىذه األحداث المكجكدة فييما،
كلـ يفصؿ الزمف ،كانما كاف سريعان جدان ،كقد أجبر المتمقي عمى أف يفحص ما حدث في اليكميف ،ككذلؾ
لـ يكضح الشخصية التي أخذتيا الجنكد ،كىنا يتحدث السارد عف اليباب الذم غاص السيؼ في خاصرتو

)ُ( البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل :مرشد أحمد ،صِِٗ .كنظر ،خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صُُٕ-
ُُٖ.
)ِ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِ .كانظر ،صُٕ–ّٔ.

ُْٓ

مف ًقبؿ القائد ،كمع ذلؾ صمد كلـ يقؿ كممة :آه أماـ القائد كالجنكد ،كقد غابكا عنو يكميف مف الزمف ثـ
عادكا لكي يأخذكه ،كىنا ،جعؿ المتمقي يفسر ماذا حدث لميباب في اليكميف ،ككيؼ كانت أصابتو ،كىؿ
الجرح قد ًالتأ ـ أـ أنو ينزؼ ،ليدؿ عمى ذلؾ القفز عف األحداث التي سارت مع اليباب في اليكميف
السابقيف.
المثال الثاني :عكدة الحمامة بعد زمف يككف الرجكع فيو مستحيؿ جدان ،كلكنيا عادت بعد ثالث
سنكات ،فيقكؿ السارد" :مأله الخكؼ ثانية :أف تعكد كحدىا ،فإف ذلؾ يعني أف ىنالؾ مف سيأتي باحثان
عنيا؛ ثـ كيؼ تعكد فرس بعد ثالث سنكات! لك كانت تريد العكدة لعادت بعد يكميف ،أسبكع ،شير ،أما
(ُ)

بعد ثالث سنكات فيذا أمر مستحيؿ".

في ىذا الحذؼ عمؿ السارد عمى إسقاط فترة زمنية محددة مف زمف الحكاية ،حيث كانت المدة الزمنية
ثالث سنكات ،كلكف المتمقي قد يستغرب مف فرس تعكد بعد ثالث سنكات ،يمكف أف تعكد بعد يكـ أك
يكميف أك شير ،كلكف حذؼ السارد بعض الحكي المكجكد بيف األسطر؛ ليدؿ ذلؾ عمى تسارع الزمف
كالحكي في الركاية ،حيث أتخذ طريقة مثالية تجعؿ القارئ يفسر ما بيف السطكر ،كلكف ظؿ كصكؿ
الحمامة لغ انز محي انر ،كعندما تصفحت الركاية رأيت أف الذم جاء بيا ىك طارؽ السعادات ،كلـ يشعر بو
أحد ،أطمقيا أماـ البيت ثـ عاد مف حيث أتى ،كالفرس ميما طاؿ غيابيا عند أصحابيا ،فال تستطيع
العكدة في مدة زمنية محددة بثالث سنكات.
المثال الثالث :قكؿ السارد" :بعد يكميف تـ إعداميما في القدس".

(ِ)

حدد السارد ىنا زمف الحذؼ كىك يكماف مف الزمف مقترنان بالظرؼ بعد ،حيث قفز عمى أحداث محددة
في ىذيف اليكمييف مف زمف الحكاية ،كلـ يذكر أم تفاصيؿ عف طريقة اإلعداـ ،ككذلؾ لـ يتطرؽ
لمشخصيتيف المتيف تـ إعداميما ،كلكنو تعدل ىذه األحداث؛ ألف الزمف في الحذؼ كاف متسارعان ،كلـ
يكضح ذلؾ ،كقد أجبر المتمق ي عمى أف يبحث عف أحداث اليكمييف كماذا حدث بيما ،حيث لـ يذكر
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صُْ .كانظر ،صِْ–ٔٔ.
)ِ) السابؽ ،صُْٓ .كانظر ،صُٓٓ–َُٔ.

ُٓٓ

السارد األسباب التي أدت إلى إعداـ محمد كمصطفى ،كؿ ىذا ظؿ غامضان ،كلكف السارد حدد شيئيف في
الحذؼ ىما ،الزماف كىك يكميف ،كالمكاف كىك القدس.
المثال الرابع :عندما خرج رجاؿ الحمدم كقتمكا ابف القاضي ،فيقكؿ السارد" :بعد أقؿ مف أسبكع،
خرجت مجمكعة مف رجاؿ الحمدم كأحاطكا بابف القاضي في المكاف الذم قيتؿ فيو أبكه".

(ُ)

السارد استخدـ الزمف المحدد كىك أسبكع مقترنان بالظرؼ بعد ،كقد حذؼ فترة مف زمف الحكاية دكف
التفاصيؿ الالزمة لألحداث التي كقعت في تمؾ المدة الزمنية ،كعمؿ السارد عمى تسارع الحكي الزمني في
ىذا النص ،كلـ يذكر التفاصيؿ التي حدثت مع ابف القاضي ،ككذلؾ لـ يفسر كيفية القتؿ ،كما سبب
القتؿ ،كؿ ىذه األحداث الزمنية التي حصمت في أسبكع لـ يتطرؽ إلييا السارد ،كانما اكتفى بإحاطة ابف
القاضي ،كلكف عف طريؽ القراءة تبيف أف رجاؿ الحمدم قتمكا القاضي؛ ألنو حؿ مشاكؿ كثيرة ،كأراد أف
يعمك عمى الحمدم؛ لذلؾ قتؿ ،خكفان مف أف يصبح رجالن عادالن لفمسطيف ضد الحمدم ،أما ابف القاضي
قتؿ؛ ألنو لـ يقتؿ الحاج خالد ،كعرؼ الحقيقة الكاضحة كضكح الشمس ،فخاؼ الحمدم عمى نفسو مف
القتؿ ،فاضطر إلى قتؿ ابف القاضي كذلؾ.
المثال الخامس :الذم يعمؿ عمى كشؼ بعض األحداث دكف التطرؽ إلى التفاصيؿ الالزمة ،فيقكؿ
(ج ىبع) عمى سامي ،حممو فكؽ حماره كعاد بو لمقرية.
السارد" :بعد يكميف عثر راعي أغناـ مف قرية ى

اجتمع الناس يستطمعكف األمر .لـ يكف صعبان عمييـ أف يعرفكا أنو مف الثكار ،كقد أبصركا الجرح العميؽ،
فتشكا ليعرفكا ىكيتو ،لـ يعثركا في جيبو إال عمى كسرة خبز كثالث حبات مف التمر ،رفعيا أحدىـ عاليا
كقاؿ :أنظركا ىذه كؿ ثركتو ،ثـ مضى نحك بكابة المسجد ،كعمقيا ىناؾ ككتب تحتيا :ىذا ىك طعاـ
(ِ)

الثكار يا أىالي جبع".

أستخدـ السارد المدة الزمنية المحددة كىي يكميف مف األحداث التي حدثت مع الثكار ،مقترنان بالظرؼ
بعد ،كعمؿ عمى القفز عمى فترة زمنية لـ يكضح فييا كيؼ استشيد سامي األعرج ،ككيؼ عثر عميو
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٕٓ .كانظر ،صِٕٔ–ِٔٗ.
)ِ) السابؽ ،صّٗٓ .كانظر ،صَّٔ–ّٕٔ.

ُٔٓ

الراعي ،ككذلؾ لـ يكضح شخصية الراعي ،كلـ يذكر اسمو ،لذلؾ لـ يتعرؼ المتمقي عمى ىكية الراعي،
كعمؿ السارد عمى تسارع األحداث في اليكميف السابقيف ،كلـ يفسر الزمف الذم كقع فييما ،كلكننا عندما
نبحث عف استشياد سامي ،فأننا نجد أنو كاف مصابان مف ًقبؿ اإلنجميز ،كقد عمؿ السارد متمثالن شخصية
سامي عمى خداع اإلنجميز كبترسكف بجسمو المصاب الذم لفو بعباءة ألقيا عمييا إيميا راضي ،لكي
يتمكف الثكار مف اليرب ،كبعد المشي الطكيؿ سقط شييدان ،كلـ يعثر عميو أحد إال بعد يكميف مف ًقبؿ
الراعي الذم كاف يتجكؿ بيف القرل.
المثال السادس :عندما كانت ليمة مختمفة لبعض قيادات فمسطيف ،فيقكؿ السارد" :قبؿ كصكؿ نيار
ا ليكـ التالي إلى منتصفو ،كاف خبر سيرة الميمة الماضية قد تحكؿ إلى حديث المدينة ،كحيف أطمت
الصحؼ بعد يكميف ،كاف ىنالؾ أكثر مف مقاؿ يشير بكضكح كيتحاشى ذكر األسماء".

(ُ)

عمؿ السارد عمى استخداـ المدة الزمنية ،حيث كانت المدة يكميف مف الزمف مقترنان بالظرؼ بعد،
ككانت األحداث فييا متسارعة ،كلـ يتطرؽ ألم تفاصيؿ حدثت في اليكميف ،كلـ تعمـ الصحؼ عف
السيرة إال بعد يكميف ،كمف الذم أخبر الصحؼ عف تمؾ السيرة ،كؿ ىذه األحداث قد قفز عنيا السارد
في السياؽ الحكائي ،ككذلؾ لـ يذكر األسماء التي كانت حاضرة في تمؾ الميمة ،حيث كانت السيرة إلى
الصباح مع حاكـ المكاء كزكجتو ركزليف التي جدبت أعيف الحاضريف الذيف باعكا فمسطيف بأشياء بخسة
كرخيصة ،حيث كاف الكؿ يميث ليصؿ إلى زكجة حاكـ المكاء ليقبميا أك يسمـ عمييا ،كقد أغرت مف كانكا
ىناؾ ،كباألخص سميـ بيؾ الياشمي الذم ظؿ إلى الصباح يمحؽ بيا كيمعب معيا ،ككاف المعب كالميك
كشرب الخمر ككؿ شيء كاف محمالن في تمؾ السيرة لبعض قيادات فمسطيف الذيف خانكا القضية كانغمسكا
في حب الدنية ،كباعكا الكطف مف أجؿ امرأة أغرتيـ ،لذلؾ عممت الصحؼ بعد يكميف بتمؾ السيرة ،مما
اضطركا إلى فضح ىؤالء الذيف تأمركا مع اإلنجميز كالصياينة لبيع فمسطيف بأشياء رخيصة.
المثال السابع :الجمسات القضائية التي يتـ تحديدىا مف ًقبؿ القاضي ،عندما تككف مدتيا أسبكع،
حيث كاف مف الصعب الكصكؿ إلى المحكمة في األحداث الصعبة التي مرت عمى الشعب الفمسطيني،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صَّٖ .كانظر ،صّٖٖ–ُِْ.

ُٕٓ

فيقكؿ السارد" :تحدد مكعد الجمسة بعد أسبكع ،كانت المعارؾ مشتعمة في كؿ أرجاء فمسطيف ،كبدا
الكصكؿ إلى قاعة المحكمة مغامرة كبرل ،لكنيـ قرركا الذىاب إلى ىناؾ .كاف المرزكقي في انتظارىـ:
خشينا أال نستطيع الكصكؿ".

(ُ)

لقد حدد السارد ىذا الحذؼ ،حيث كاف مدتو الزمنية أسبكع مف األحداث التي لـ يتطرؽ إلى ذكرىا،
كبدأ المتمقي يتسأؿ كيخمف ماذا حدث في ىذا األسبكع ،ككيفية المعارؾ المشتعمة في أرجاء فمسطيف،
ككيؼ كصمكا إلى المحكمة رغـ األحداث كالمخاطر التي حمت بالشعب ،كؿ ىذا حذفو السارد بسبب
تسارع األحداث الزمنية كعدـ ذكرىا ،ككذلؾ لـ يحدد الشخصيات المتعمقة بالحذؼ ،كلـ يتطرؽ إلى كيفية
المعارؾ ،كلماذا ذىبكا إلى المحكمة لعقد الجمسة ،كما األسباب التي تدفعيـ لمذىاب إلى المحكمة ،رغـ
المعارؾ ،كعندما نتعرؼ أكثر عمى الحذؼ ،نجد أف ذلؾ كاف بسبب األب منكلي عندما أراد أف يأخذ
األراضي الفمسطينية كأراضي القرية مف أصحابيا كيعطييا لإلنجميز كالصياينة ،حيث كاف معو أكراؽ
تثبت ذلؾ ،كلكنو تفاجأ مف ذلؾ؛ ألف أىؿ القرية كجدكا الككاشيف عند األب ثيكدكرس التي تثبت بأف
األرضي ليـ.

ب -الحذف غير المحدد ،ومن األمثمة عميو:
المثال األول :عندما فكر البرمكي بالجنكف ،حيث قيد قدمي حصانو شداد ،فيقكؿ السارد" :لـ يكف
ذلؾ أقؿ مف الجنكف نفسو ،ذلؾ الذم فكر فيو البرمكي ،حتى كىك يستعيد فكرتو بعد أياـ طكيمة قبالة
(ِ)

حصانو (شداد) كقد قيده مف قدميو األماميتيف".

السارد لـ يحدد الفترة الزمنية التي مرت عمى جنكف البرمكي ،حيث حذؼ الحكي في الركاية ،كأكتفى
بذكر مركر األياـ الطكيمة عمى الحصاف كىك مقيد؛ ألنو لك انطمؽ في القرية فسكؼ يذىب إلى الحمامة
لكي يتمكف منيا كيعاشرىا ،كبعد ذلؾ ،أراد البرمكي أف يطمؽ الحصاف شداد؛ ألف البرمكي يحمـ أف يككف

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صْٔٔ .كانظر ،صْٗٔ–ْْٗ.
)ِ) السابؽ ،صَٕ .كانظر ،صُٕ–ٗٗ.

ُٖٓ

حصانو ىك أكؿ مف يطأ الحمامة؛ ألنيا أصيمة ال تبحث إال عف أصيؿ ،ككذلؾ لمحمامة شيادة ميالد،
كليا نسب مثميا مثؿ اإلنساف كانت تعامؿ عند الفمسطينييف ،حيث كاف الحكي في الحذؼ متسارع ،كلـ
يكضح األمكر التي تخص الحمامة كحصانو شداد.
المثال الثاني :عندما قاؿ ناجي ألبيو حكيان لـ يكضحو السارد ،فيقكؿ السارد عمى لساف ناجي" :مثمما
ذىبت .قاؿ ناجي ألبيو بعد أياـ".
يذىب المرء حامالن أم انر بقطع رأسو
ي

(ُ)

في الحكي قفز ناجي عمى بعض أياـ غير محددة في السياؽ الحكائي ،كلـ يحدد الفترة الزمنية،
كاكتفى بذكر األياـ مقترنان بالظرؼ بعد ،حيث كاف الكالـ متسارع في مساحة ضيقة كقميمة مف الحكي ،كلـ
يكضح الحكي ،كالى أيف كاف ذاىب ناجي ،كماذا كاف يحمؿ ،كلماذا سكؼ يقطع رأسو ،كؿ ىذا كاف غير
كاضح في الحذؼ غير المحدد ،حيث كاف األمر لغ انز؛ ألف ناجي لـ يعمـ ما في الكرقة التي أعطاىا ألبك
عمي أف
الذيب؛ ألف الكرقة كانت مكتكبة بالمغة اإلنجميزية ،كلـ يتعمـ ناجي ىذه المغة ،فقاؿ ناجي :يجب ٌ
أتعمـ اإلنجميزية؛ لكي اعرؼ ما ىك مكتكب مرة أخرل في الكرقة.
المثال الثالث :عندما تككف النيايات كالبدايات غير معركفو ،فيقكؿ السارد" :قكة النيايات ،كانت ذركة
تأمالتو بعد سنكات مف العمؿ الصحفي ،لكنو حيف التقاىا لـ يكف يعرؼ الكثير عف البدايات ،كاف أفضؿ
(ِ)

ما يحدث لو أف تأتي البداية كتأخذ بيده ،تسير إلى حيث أرادت لتختار النياية التي تعجبيا".

السارد عمؿ عمى السككت عف الفترة الغامضة التي لـ يحدد مدتيا الزمنية ،ككانت غير معركفة ،مما
يجعؿ المتمقي القياـ بالبحث عف ىذه الفترة الزمنية في الركاية ،كعمؿ السارد كذلؾ عمى القفز عف ىذه
المدة الطكيمة ،كتسارعت األحداث في الحذؼ ،كلـ يكضح أم تفاصيؿ عف ذلؾ ،كانما عرج عمى النيايات
كالبدايات التي كانت بيف ليمى كمحمكد ابف الحاج خالد ،كلـ يذكر شخصية ليمى؛ ألف الحكي استعجؿ
األحداث المكجكدة في الركاية كعمؿ عمى حذفيا ،كىنا يتحدث السارد عف محمكد كليمى عندما كانا يكتباف
المقاالت الصحفية كينشرانيا في الجرائد كالمجالت ،حيث كاف العمؿ الصحفي لو بداية في مقاؿ محمكد،

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِِْ .كانظر ،صِّْ–ِٗٔ.
)ِ) السابؽ ،صُْْ .كانظر ،صُْٓ–ْٓٔ.

ُٗٓ

ككذلؾ ال بد مف نياية تختارىا ليمى ،لكي يككف العمؿ الصحفي مشتركان بينيما في البدايات كالنيايات،
ليككف المقاؿ متزنان كجميالن كجذابان لدم القارئ.

 .2الحذف الضمني:
يعرفو جيرار جنيت -كنكع آخر مف الحذكؼ -بأنو" :ذلؾ الحذؼ الذم ال يصرح في النص بكجكده
بالذات ،كانما يمكف القارئ أف يستدؿ عميو مف ثغرة التسمسؿ الزمني أك انحالؿ لالستم اررية السردية".

(ُ)

ومن األمثمة عمى الحذف الضمني ما يأتي:
المثال األول :عندما ضحؾ الحاج خالد عمى منيرة ،فيقكؿ السارد" :نظرت إليو منيرة معاتبة ،لكف
(ِ)

في".
ضحكو لـ يتكقؼ :ىيؾ بدؾ تشمتيـ ٌ

في ىذا السياؽ عمؿ السارد عمى تجاكز فترة زمنية غير محددة ،لـ يعمف عنيا ،تتمثؿ في منيرة عندما
كانت تطبخ الطبيخ ،كلكنو كاف مالحان كال أحد يأكمو ،كمع ذلؾ كاف الحاج خالد يأكؿ طبيخيا ،حتى أتت
يكـ مف األياـ أميا ،كقالت ليا :ىذا طبيخؾ ،فأجابت :طبعان ،فجنت أميا مف ذلؾ الطبيخ أماـ الحاج
خالد ،لذلؾ بدأ الحاج خالد يضحؾ أماـ الجميع؛ كأنو يريد أف يشمت مف منيرة بالطبيخ الذم تجيزه كؿ
يكـ لو ،حيث أنتقؿ السارد مف الحكي عف طبيخ منيرة إلى العتاب الذم كاف متكاجدان في نفس الحاج
خالد ،عندما كاف يضحؾ عمييا.
المثال الثاني :عندما ىدد خالد بتكسير الصحكف كقاؿ ليا :خبئي صحكنؾ ،فيقكؿ السارد" :صحكنيا
في يدىا ،كغطاء رأسيا يسيؿ .كقبؿ أف تبمغ ساحة الحكش سمعتو ييمس :كاحضرم معؾ أم صحكف ال
(ّ)

تحبييا".

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صُُٗ.
)ِ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صّٕ.
)ّ) السابؽ ،صٖٓ.

َُٔ

فالسارد ىنا تجاكز عف فترة زمنية غير محددة ،عندما أراد خالد الذىاب إلى المطبخ ،كقبؿ الذىاب
ىدد خالد أمو بتكسير الصحكف الصينة الغالية عمييا؛ ألف الصحكف كانت ثمينة في ذلؾ الكقت ،حيث
طمب خالد منيا أف تأتي بصحكف رخيصة لكي يكسرىا؛ ألنو يريد الزكاج ،كىنا قطع المساحة المكانية
الكاقعة بيف الحكش كالمطبخ الذم سكؼ يذىب إليو خالد ،ليبحث عف الصحكف كيكسرىا.
المثال الثالث :ال يظير الحذف الضمني كاضحان في سياؽ الحكي ،كذلؾ عندما خافت أـ الفار عمى
ابنيا الفار مف الحسد ،فيقكؿ السارد" :حكطتؾ باهلل ،كأدخمتؾ في حفظ اهلل ،مف عيني كمف عيف خمؽ
(ُ)

اهلل ..كتقمع العيف المي تشكفؾ كما تصمي عمى النبي".

في كسط الحكي حدثت ثغرة في األحداث المحكية ،كقفز السارد عف فترة زمنية غير محددة ،حيث لـ
يعمف عنيا ،ككذلؾ لـ يذكر التفاصيؿ عف الشخصية المحسكدة ،حيث عمؿ السارد عمى تسارع الحكي في
الحذؼ ،كيتمثؿ الحذؼ في حسد الفار ،عندما بدأت أمو تعكذه كتدعك اهلل أف يحفظ ابنيا مف أعيف
الحاسديف؛ ألف شعره كاف أشقر كطكيالن كجميالن جدان ،فخافت أـ الفار عميو ،حيث حذؼ السارد الحكي
كالكالـ ،كلـ يفصؿ ذلؾ ،كانما اكتفى بذكر األلفاظ التي تدؿ عمى الدعاء.
المثال الرابع :عندما فقد سالـ أخاه الحاج خالد إلى األبد ،فيقكؿ السارد" :استداركا بكجييـ بعيدان ،كلـ
تكف منيرة أقؿ دىشة كال الحاج محمكد .أما سالـ فمـ يقؿ أم كممة ،ابتعد قبؿ الجميع ،كىك عمى يقيف مف
أنو فقد أخاه إلى األبد ،أنو لف ييكمِّمو ..كلف يجمعيما بعد اليكـ بيت .أما محمد كمصطفى فكاف الدمع
(ِ)

يغمر أعينيما".

السارد لـ يحدد الفترة الزمنية المكجكدة في الحذؼ ،حيث كانت غير محددة ،كلـ يعمف عنيا ،ككذلؾ
كانت مساحة الحكي في الحذؼ ضيقة كقميمة ،كعمؿ السارد عمى تسارع األحداث بطريقة متميزة ،حيث
أخفى التفاصيؿ التي حدثت مع خالد ،عندما تخمى عف الحمامة ،كما في بطنيا لألتراؾ الذيف أخذكا كؿ
شيء ،كاستغرب أىؿ البيت مف ذلؾ المكقؼ حتى ظف الجميع أنيـ فقدكا خالد ،ألنو يريد أف يمحؽ بيـ
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صُِِ .كانظر ،صُِْ–ِّٗ.
)ِ) السابؽ ،صُُٕ .كانظر ،صَُِ–ُّْ.

ُُٔ

ليقتؿ الجنكد الذيف أخذكا الحمامة ،كلـ يفصؿ السارد األحداث التي كانت فييا الدىشة كاالبتعاد كالفقد
كالبكاء ،كلـ يتطرؽ السارد لشخصية خالد ،كلـ يذكرىا كعمؿ عمى حذفيا ،ككذلؾ كاف األمر غامضان؛
ألنو لـ يكممو أحد ،كماذا سكؼ يقكؿ لمشيخ السعادات عندما يذىب إليو كيسألو عف الحمامة؛ ألف
صاحب الحمامة قاؿ لو :أريد ما في بطنيا ،حيث تـ السككت عف ىذه الفترة الزمنية التي حذفيا السارد
مف سياؽ الحكي.
المثال الخامس :عندما يظير الحذف الضمني في الركاية عمى شكؿ صكرة داخؿ الحكي ،حيث يتكمـ
السارد عف مطاردة الحاج خالد بيف الممرات الضيقة ،فيقكؿ" :أحد رجاؿ الحاج خالد رأل الدكرية مف فكؽ
الجبؿ ،صاح محاكالن أف يحذره ،دكف جدكل .لـ يكف ىناؾ شبر كاحد يمكف أف يمر الحاج خالد مف
خاللو ،فالممر ضيؽ كال يكاد يتسع لمركر أربعة خيكؿ".

(ُ)

في ىذا السياؽ عمؿ السارد عمى تجاكز فترة مف األحداث غير المحددة ،ككاف الحكي فييا متسارعان
مع زمف المطاردة ،ككأف المتمقي يتأمؿ كيرل أمامو ىذا السياؽ ،فأنو بذلك يكتشف مشكمة ثنائية مكانية،
كىما ،األول :عندما كاف أحد الرجاؿ ينادل عمى الحاج خالد فكؽ الجبؿ ،كلكنو لـ ينتبو لذلؾ الصكت،
كاكمؿ طريقو إلى أف قابؿ الدكرية .والثاني :عندما ألتقى الحاج خالد بالدكرية في مكاف الممر الضيؽ
الذم ال يتسع ألربعة خيكؿ ،فالمكان األول :ىك الجبؿ ،والمكان الثاني :ىك الممر الضيؽ ،حيث كاف
الحاج خالد مطاردان مف ًقبؿ اإلنجميز ،لذلؾ كاف حذ انر كيمشي في الممرات الضيقة ،لكي ال يقبض عميو
اإلنجميز ،حيث لـ يتطرؽ السارد لمعرفة الرجؿ الذم نادل عمى الحاج خالد ،كبقي ىذا األمر غامضان عند
المتمقي ،ألنو لـ يعمـ ىذه الشخصية ،حيث حذؼ السارد المسافة التي أنطمؽ منيا الحاج خالد إلى أف
كصؿ عند الممر الضيؽ ،كتفاجأه بالدكرية ،ككانت المسافة الزمنية بينيما عندما صاح الرجؿ فكؽ الجبؿ
محذ انر الحاج خالد ،كلكنو لـ ينتبو.

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صَّٗ .كانظر ،صَُّ–ّٓٓ.

ُِٔ

 .3الحذف الفتراضي:
(ُ)

"كىك الذم تستحيؿ مكقعتو ،بؿ أحيانان يستحيؿ كضعة في أم مكضكع كاف".

كيبقى غامضان داخؿ

الحكي الركائي مف حيث مكقع الحذؼ كمدتو الزمنية.
ومن األمثمة عمى الحذف الفتراضي ما يأتي:
المثال األول :عندما سأؿ القائد اليباب بعض األسئمة ،فيقكؿ السارد" :دعاه القائد أف يسير معو .سار.
سألو عف اسمو كاسـ قريتو ،ثـ قاؿ لو :ال تغادر ىذا الخاف .ال تبتعد"..

(ِ)

اعتمد السارد في ىذا السياؽ الحكائي عمى حذؼ الكالـ مرة كاحدة ،عندما قاؿ لو :ال تبتعد ،..كبعد
ذلؾ لـ يكضح الحكي ،كانما كاف غامضان بالنسبة لمقارئ ،كال نعمـ ماذا قاؿ لو بعد ذلؾ الحكي المحذكؼ،
مما يجعؿ القارئ يفكر فيما قالو القائد لميباب ،ككذلؾ حذؼ شخصية اليباب ،حيث كاف الحكي متسارعان
كمنحصر في سطر كاحد فقط مف الركاية ،ليدؿ ذلؾ عمى أف الركاية تضمنت الحذؼ االفتراضي الذم
ان
يعمؿ عمى استحالو كضع الحكي في مكاف آخر ،حيث بدأ القائد يسأؿ اليباب عف قريو ،كاسمو ،كعف
تفاصيؿ حياتو ،كلكف السارد حذؼ اإلجابات التي خرجت مف لساف اليباب.
المثال الثاني :عندما كاف األب إلياس يتحدث عف الحكايات التي كانت في بالده ،فيقكؿ إلياس" :ال
أحب أف أقكؿ لكـ ،ىذه حكاية أخرل .كما يقكؿ شعراء سيرة الياللي .كلكنيا حكاية أخرل فعالن"..

(ّ)

األب إلياس امتنع ىنا عف تفسير الحكاية ،حيث حذؼ كالـ كحكي كاسع ،ككاف الحكي متسارع مع
عدـ تكضيح الحكاية ،حيث بدأ األب إلياس الحديث عف القدس كجماليا أماـ خالد ،ثـ سألو خالد لماذا
أتيت ىنا ما دمت تتحدث عنيا؟ ،فأجاب قاالن :نكع مف العقاب ،كلـ يجب عف ذلؾ ،فظؿ الحديث معمقان

)ُ) خطاب الحكاية :جيرار جنيت ،صُُٗ.
)ِ) زمف الخيكؿ البيضاء :إب ارىيـ نصراهلل ،صُِ.
)ّ) السابؽ ،صٖٔ.

ُّٔ

في ذاكرة األب إلياس عف سر الحكاية التي بسببيا انتقؿ مف القدس إلى اليادية ،ككذلؾ لـ يعمـ المتمقي
التفاصيؿ الكاممة عف ذلؾ ،كانما حذؼ إلياس حكاية العقاب كانتقالو إلى القرية ،مما اضطر إلى إحداث
فراغ كبير في الحكي الركائي؛ ألنو لـ يحب أف يتكمـ عف ذلؾ المكضكع ،كاستخدـ األب إلياس الحذؼ
مرة كاحدة ،لعدـ كجكد التفاصيؿ الالزمة عف الحكاية الزمنية غير المحددة.
المثال الثالث :عندما يككف االنتظار غامضان في بعض األكقات ،مثؿ انتظار خالد لياسميف ،فيقكؿ
السارد" :الشمس في كسط السماء كالظؿ نقطة محاصرة ،الحساسيف التجأت ألشجار السرك ..اندست في
الخضرة الداكنة ،أما حقؿ الذرة فقد ىدأ كما لك أف المكت سيبزغ منو فجأة".

(ُ)

السارد في ىذا السياؽ الحكائي استعمؿ عالمة الحذؼ مرة كاحدة ،مما عمؿ عمى تسريع كتيرة
الحكي ،كقد كاف الحكي متسارعان جدان مع تطكر األحداث الزمنية في الركاية ،كعمؿ السارد عمى حذؼ
بعض الحكي ،لكي يشترؾ المتمقي في صياغة الحكي مع السارد ،حيث كصؼ الطبيعة المكجكدة في
قرية اليادية ،مع انتظار خالد الفتاة التي خطفت عقمو ،كبدأ ينتظر فترة زمنية غير محددة لكي يراىا مرة
ثانية؛ ألنو تعمؽ بيا كيريد الزكاج منيا ،كىذا االنتظار المشبت بالمكت يخبئ لو مفاجأة كثيرة ،كىنا قد
أخفى شخصية خالد كياسميف في الحكي المحذكؼ.
المثال الرابع :نمكذج يتمثؿ في الغمكض الذم حدث مع اليباب ،عندما أراد أف يخرج مف الكابكس
الذم غاص فيو ،فيقكؿ السارد" :ككما لك أنو نائـ كيحمـ ..حاكؿ انتزاع قدمية مف بيف َّ
فكي الدـ المطبقتيف
(ِ)

بجنكف عميو ،لـ يستطع .كفجأة راح يصرخ كيصرخ"..

السارد عمؿ عمى استعماؿ عالمة الحذؼ مرتيف في السياؽ الحكائي ،مرة في الكسط ،كمرة في آخر
الكالـ ،كلـ يكمؿ حكي الجممة عندما كاف يصرخ اليباب ،حيث جعؿ اليباب بيف أمريف :األمر األول:
عندما جعمو السارد في حالة الغيبكبة أك النكـ ،أما األمر الثاني :عندما أراد أف ينتزع قدميو مف بقعة الدـ،
كلكنو لـ يستطع كبدأ بالصراخ ،عندىا لـ يكتمؿ الحكي؛ ألف الصراخ كاف مفاجئان لو ،كعمؿ السارد عمى
)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صٗٗ .كانظر ،صَُُ–ُُٔ.
)ِ) السابؽ ،صُِٕ .كانظر ،صُٕٗ–ُُِ.

ُْٔ

تسريع الحكي في الحذؼ ،كلـ يفصؿ األحداث المكجكدة في السياؽ الحكائي ،كمف أيف أتى الدـ ،ككذلؾ
عدـ التعرؼ عمى المدة الزمنية في الحذؼ االفتراضي ،كمتى انتزع قدميو ،كلـ يذكر المكاف كالشخصية،
كؿ ىذا كاف الزمف كالحدث مخفي عف المتمقي في الحذؼ.
المثال الخامس :ما نجد فيو عالمة الحذؼ عمى شكؿ سطر بيف السياقات الحكائية ،كذلؾ عندما قاؿ
السارد عمى لساف المرزكقي لمقاضي :إف بريطانيا ترتكب المظالـ ،فيقكؿ المرزكقي" :فقاؿ لمقاضي :حمدا
هلل أنني أعمى كال أرل المظالـ التي ترتكبيا بريطانيا ضد شعبي.
... ...
(ُ)

حيف يصؿ الحاج خالد إلى ىذه النقطة يككف الصمت قد غمر الجميع".

السارد عمؿ عمى حذؼ الحكي ،عندما كاف المرزكقي يخاطب القاضي البريطاني عف ظمـ بريطانيا
كالجرائـ التي ارتكبتيا مف إعدامات كقتؿ كدمار كتشريد ،ككذلؾ تمكيف الصياينة في فمسطيف ،كؿ ىذا
كاف ضد الشعب الفمسطيني ،حيث حذؼ الكالـ الذم كاف بيف القاضي كالمرزكقي ،كانتقؿ إلى الحاج
خالد ،عندما صكره السارد بأنو كصؿ نقطة الصمت ،كلـ يتكمـ ،ككذلؾ كاف الجميع في انبيار مف الحكـ
الذم قضى فيو القاضي عمى المتيـ عشر سنكات ،كىنا عمؿ السارد عمى تسارع الحكي ،حيث كانت
مساحة الحكي فيو ضيقة كقميمة عف الظمـ الذم حؿ بالشعب الفمسطيني ،حيث لـ يرل المرزكقي ىذه
المظالـ ،كقطع الحذؼ لكي يفسح المجاؿ لممتمقي ليعبر عف مشاعره ،ككذلؾ ىنا لـ يحدد الشخصية التي
قالت ىذه الكممات لمقاضي ،كانما أكجد األكصاؼ المتعمقة بيا عبر الحكي ،كبعدىا انتقؿ مباشرة إلى
شخصية مختمفة كىي الحاج خالد؛ ليدؿ ذلؾ عمى حذؼ الكالـ بيف األسطر في الركاية.
وأخي ارً :ما نجده في الرواية من أنيا تضم أكثر من حذف في سياق موحد ،كذلؾ عندما أراد الجيش
االستسالـ ،فيقكؿ قائد القكة أيكب عبده" :نعـ ،بعد ثالثة أياـ مف ىذا اليكـ .في العاشرة صباحان .ىناؾ
(ِ)

ساحة كبيرة في المنطقة الشمالية ،سنخرج إلييا برايات بيضاء"..

)ُ) زمف الخيكؿ البيضاء :إبراىيـ نصراهلل ،صِٗٗ .كانظر ،صَّْ–َّٖ.
)ِ) السابؽ ،صََٓ .كانظر ،صَِٓ–َْٓ.

ُٓٔ

يالحظ من ىذا السياق الحكائي أن ىناك نوعين من الحذف ،ىما:
النوع األول :كىك الحذف الصريح المحدد كمدتو الزمنية ثالثة أياـ.
أما النوع الثاني :كىك الحذف الضمني الذم جاء في آخر السياؽ الحكائي ،حيث تكقؼ الكالـ
كأصبح غامضان عندما أراد قائد القكة االستسالـ لمييكد ،كىك حذؼ غير محدد.
لقد حدد السارد األياـ التي حدثت في الحذؼ المحدد كىي ثالثة أياـ مقترنان بالظرؼ بعد ،كعمؿ عمى
يفصؿ األحداث في الحذؼ ،كانما أكتفى بذكر األياـ لكي
القفز عمى مدة زمنية مف زمف الحكاية ،كلـ ٌ
يييئكا أنفسيـ لالستسالـ ،أما الحذؼ الضمني الذم كاف في آخر السياؽ الحكائي عمؿ السارد فييا عمى
تجاكز المدة الزمنية غير المحددة ،كتتثمؿ في الخركج بالرايات البيضاء ،كما ىي كيفية الخركج ،كىؿ
يخرجكف مرة كاحدة ،أـ عمى دفعات متعددة ،كؿ ىذا يككف في ذىف المتمقي ،عندما حذؼ السارد ذلؾ،
حيث حدد المكاف كالزماف في الخركج ،كلكف الحكي كاف متسارعان جدان في األحداث التي حدثت ،كعندما
نكتشؼ ذلؾ ،فأننا نجد أنيـ ال يريدكف االستسالـ ،كانما يريدكف أف يخدعكا الصياينة؛ ألف الصياينة
غدركىـ في السابؽ كقتمكا منيـ عددان كبي انر مف الجنكد كىـ نائمكف ،لذلؾ ،أرادكا االنتقاـ كالرد بقكة عمى
ذلؾ الغدر بالخداع الذم يتضمف االستسالـ.

ُٔٔ

الـخـــاتـمـــــة
بعد الدراسة كالتحميؿ لفضاء البنية الزمنية لركاية "زمف الخيكؿ البيضاء" إلبراىيـ نصراهلل ،يمكف
القكؿ بأف الركاية اتسمت بالزمف المتعمؽ بزمف الخطاب كزمف القصة أيضان ،كارتباطو ارتباطن كثيقان
بالسرعة كالبطء كالتذكر كالحاضر كالمستقبؿ ،كؿ ىذا كاف في السرد ،ككذلؾ عممت الركاية عمى التطرؽ
لمكضكع الزمف ،كاحتكاء عنكاف الركاية عمى كممة الزمف المتعمؽ بالخيكؿ البيضاء؛ ليدؿ ذلؾ عمى تطكر
األحداث الزمنية فييا ،كشممت الركاية عدة أزمنة ،كىي:
ُ -زمف فيو تذكر ،حيث يسترجع فيو األياـ الماضية التي مرت عمى اإلنساف.
ِ -زمف حاضر كمستقبؿ ،إذ يستبؽ األحداث الزمنية المكجكدة في الركاية ،كيعمؿ عمى تطبيقيا في
المستقبؿ.
ّ -زمف يصكر األحداث ،يككف الزمف فيو بطيء فيقؼ قميالن عمى تصكر الكقفات كالمشاىد.
ْ -زمف يعمؿ عمى السرعة ،فتككف فيو األحداث سريعة جدان ،كيحذؼ كيمخص بعض األحداث في
عدة أسطر.
كلقد اتسـ الزمف في الركاية بالبطء الذم عمؿ عمى تكقؼ األحداث ،كالكقفة كالمشيد ،كفي الناحية
الثانية فقد اتسـ بالسرعة الذم عمؿ عمى تمخيص األحداث متمثمة في الحذؼ كالخالصة.
مما سبؽ نستخرج بعض النتائج المكجكدة في الركاية ،كىي:
ُ -الركاية شممت مساحة كاسعة مف المشاىد الحكارية كالكقفات الكصفية التي رسمت الصكرة
الخاصة بالقرية ،كالسيكؿ المحيطة بيا ،كالتأمالت التي عممت عمى بطء السرد ،ككذلؾ المشاىد
الحكارية التي كانت بيف الشخصيات المتحاكرة ،كؿ ىذا إنما يدؿ عمى إدخاؿ عنصر الزمف في
الركاية.
ِ -ساىمت الركاية في سرعة األحداث ،كلكف لـ تأخذ مساحة كاسعة مف الحكي؛ ألنيا مكجزة في
بضعة أسطر قميمة ،متمثمة في الخالصة التي تعمؿ عمى سرعة الزمف في الركاية ،ككذلؾ الحذؼ
الذم يقفز عمى بعض األحداث الزمنية المكجكدة فييا.
ُٕٔ

ّ -كما ساىمت الركاية في تذكر األحداث الزمنية الماضية ،المتمثمة في االسترجاع ،الذم عمؿ
عمى استرجاع كتذكر بعض األحداث عمى لساف شخصيات مكجكدة في الركاية ،ككذلؾ عمى
لساف السارد.
ْ -كما ساىمت الركاية في استباؽ األحداث الزمنية عبر االستباؽ الذم يتضمف عنصر المستقبؿ
الزمني الذم عمؿ عمى تعرؼ بعض األحداث المستقبمية التي مرت عمى الشعب الفمسطيني.
ٓ -كما امتاز الزمف في الركاية بالشمكؿ كالتنكع في داخميا عبر األحداث التي مرت عمى الشعب
الفمسطيني مف زمف إلى آخر.
ٔ -كما امتازت الركاية بضـ ثالثة كتب متعمقة بالزمف ،ليدؿ ذلؾ عمى الشمكؿ الكاسع كالمتنكع في
ىذه األحداث عبر الكتب الثالثة ،كىي:
ُ -كتاب الريح :الذم أختص بزمف األتراؾ ،ككصفو السارد بالحصاف المخمكؽ الذم كاف عنص انر
أساسيان في الركاية؛ ليدؿ ذلؾ عمى أصالة التراث الفمسطيني في رككب الخيؿ ،كمقاكمة المحتؿ
عبر امتطاء الفرس.
ِ -كتاب التراب :ليدؿ ذلؾ عمى دخكؿ اإلنساف في الركاية ،كقد اختص بزمف اإلنجميز.
ّ -كتاب البشر :ليدؿ عمى البيكت العامرة في قرية اليادية ،كقد اختص بزمف الصياينة.
كما شممت الركاية كؿ أنكاع الظمـ المتمثؿ في المأساة كالمعاناة التي مرت عمى الشعب الفمسطيني،
ككذلؾ اشارات إلى العديد مف العادات كالتقاليد كالفرح كالسركر كالزكاج كغيرىا مف األنكاع التي انتصر
كفرح فييا الشعب الفمسطيني ،كما شممت الركاية األحداث الزمنية الكاسعة التي تطرقت لتكضيح الفكرة
لمقارئ.
أكصي الدارسيف بدراسة باقي ركايات إبراىيـ نصراهلل ألىميتيا كدقتيا في كصؼ المأساة الفمسطينية،
كداللة ىذه الركايات اليادفة التي تعمؿ عمى ترسيخ االنتماء إلى األرض السميبة ،كعدـ االنسالخ خارج
حدكد المأساة ،لكي يبقى التذكر عنكاف المرحمة القادمة في المطالبة برجكع الحؽ إلى أىمو ،لتغني الديار
أغاني العكدة رغـ كثرة الجركح ،كعمقيا ،كدمارىا ،كالمؤامرات التي تيدؼ إلى اضعاؼ ارتباط الشعب
الفمسطيني بقضيتو.

ُٖٔ

إبراىيـ نصراهلل أديب فمسطيني كاكب األحداث كجربيا ،كىك يعيش خارج دائرة الكطف يكتكم بيمكمو،
كيمتاع بأخبار الكطف المؤدية ،فكاف أدبو تسجيالن أمينان لألحداث ،فيك جدير بالدراسة كالتحميؿ النقدم
اليادؼ إلى تعديؿ المسار كتثبيت اليكية.

ُٗٔ

ثبت المصادر والمراجع
ُ .آليات السرد في الركاية العربية المعاصرة "الركاية النكبية نمكذجا" :مراد عبد الرحمف مبركؾ ،د.ط
(الييئة العامة لقصكر الثقافةَََِ ،ـ).
ِ .آليات المنيج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة "التحفيز نمكذجان تطبيقيان" :مراد عبد الرحمف
مبركؾ ،طُ(دار الكفاء ،اإلسكندريةََِِ ،ـ).
ّ .انفتاح النص الركائي :سعيد يقطيف ،طِ (المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء–المغرب،
ََُِـ).
ْ .إيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة :أحمد حمد النعيمي ،طُ(المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر -بيركت ،دار الفارس-عمافََِْ ،ـ).
ٓ .بحكث في الركاية الجديدة :ميشاؿ بكتكر( ،ترجمة :فريد أنطكنيكس) ،طّ(منشكرات عكيدات،
بيركت ،باريسُٖٗٔ ،ـ).
ٔ .بالغة الخطاب كعمـ النص :صالح فضؿ ،د .ط (عالـ المعرفة ،الككيتُِٗٗ ،ـ).
ٕ .بناء الركاية "دراسة في الركاية المصرية" :عبد الفتاح عثماف ،د.ط (الناشر ،مكتبة الشباب ،د.ت).
ٖ .بناء الركاية ،دراسة مقارنة في "ثالثية" نجيب محفكظ :سي از قاسـ ،د.ط (ميرجاف القراء لمجميع،
مكتبة األسرةََِْ ،ـ).
ٗ .بناء الزمف في الركاية العربية المعاصرة :مراد عبد الرحمف مبركؾ ،د.ط (الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،مصرُٖٗٗ ،ـ).
َُ .البنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة :ميساء سميماف اإلبراىيـ ،د.ط (منشكرات الييئة العامة
السكرية لمكتاب ،دمشؽَُُِ ،ـ).
ُُ .بنية الشكؿ الركائي :حسف بحراكم ،طُ (المركز الثقافي العربي ،بيركتَُٗٗ،ـ).
ُِ .بنية النص السردم (مف منظكر النقد األدبي) :حميد لحمداني ،طُ (المركز الثقافي العربي،
بيركتُُٗٗ ،ـ).
ُّ .البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصراهلل :مرشد أحمد ،طُ (المؤسسة العربية لمدارسات كالنشر،
بيركتََِٓ ،ـ).
َُٕ

ُْ .تحميؿ الخطاب األدبي عمى ضكء المناىج الحداثية :محمد عزاـ ،د.ط (اتحاد كتاب العرب،
دمشؽََِّ ،ـ).
ُٓ .تحميؿ الخطاب الركائي :سعيد يقطيف ،طّ (المركز الثقافي العربي لمطباعة ،بيركتُّٗٗ ،ـ).
ُٔ .تحميؿ الخطاب في النقد العربي الحديث "دراسة مقارنة في النظرية كالمنيج" :ميى محمكد إبراىيـ
عمافََِْ ،ـ).
العتكـ ،د.ط (الجامعة األردنيةَّ ،
ُٕ .تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم :د.يمني العيد ،طِ (دار الفارابي ،بيركت،
ُٗٗٗـ).
ُٖ .تقنيات النص السردم في أعماؿ جب ار إبراىيـ جب ار الركائية :عدكاف نمر عدكاف ،د.ط (جامعة
النجاح ،نابمسََُِ ،ـ).
ُٗ .جماليات الركاية المبية مف سرديات الخطاب إلى سرديات الحكاية :عبد الحكيـ سميماف المالكي،
طُ(المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر -القاىرة ََِٖ -ـ)
َِ .جماليات النص الركائي ،مقارنة تحميمية لركاية لعبة النسياف :أحمد فرشكخ ،طُ (دار األماف،
الرباطُُْٕ ،ق – ُٔٗٗـ).
ُِ .خطاب الحكاية "بحث في المنيج" :جيرار حينت ،ترجمة( :محمد معتصـ ،عبد الجميؿ األزدم،
عمر حمى) ،طِ (الييئة العامة لممطابع األميرية ،الجيزةُٕٗٗ ،ـ).
ِِ .الركاية العربية "المتخيؿ كبنيتو الفنية" :يمني العيد ،د.ط (بيركت ،لبنافَُُِ ،ـ).
ِّ .الركاية العربية"...ممكنات السرد" ،أعماؿ الندكة الرئيسة لميرجاف القريف الثقافي الحادم عشر،

(ُُ/)ُّ-ديسمبر( ،ََِْ/المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيتََِٗ ،ـ) –
"أساليب السرد الركائي (مقاؿ في التركيب)" :سعيد يقطيف.

ِْ .الركاية مف منظكر التمقي "نمكذج تحميمي حكؿ أكالد حارتنا لنجيب محفكظ" :سعيد عمرم،
طُ(منشكرات مشركع البحث النقدم كنظرية الترجمة ،فاسََِٗ ،ـ).
ِٓ .الركاية كالتراث السردم :سعيد يقطيف ،طُ (دار النشر ،المركز الثقافي العربي ،بيركت،
ُِٗٗـ).

 .26زمن الخيول البيضاء :إبراىيم نصر اهلل ،ط( 1الدار العربية لمعموم ،بيروت،
2007م).
ُُٕ

ِٕ .الزمف في الركاية العربية :ميا حسف القصراكم ،طُ (المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،
ََِْـ).
ِٖ .الزمف كالركاية :مندالك( ،ترجمة :بكر عباس ،مراجعة :إحساف عباس) ،طُ(دار صادر ،بيركت،
ُٕٗٗـ).
ِٗ .سحر النص "مف أجنحة الشعر إلى أفؽ السرد" "قراءات في المدكنة اإلبداعية إلبراىيـ نصراهلل":
محمد صابر عبيد ،طُ (المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركتََِٖ ،ـ).
َّ .السرد في مقامات الحمداني :أيمف بكر ،د.ط (الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصرُٖٗٗ ،ـ).
ُّ .سيمائية النص السردم :عبد اليادم أحمد الفرطكسي ،د.ط (اتحاد األدباء ،بغدادََِٕ،ـ).
ِّ .الشخصية في الركاية الفمسطينية المعاصرة :محمد أيكب ،طُ(منشكرات اتحاد الكتاب الفمسطينييف،
القدسُٕٗٗ ،ـ).
ّّ .شعرية الخطاب السردم :محمد عزاـ ،د.ط (منشكرات اتحاد كتاب العرب ،دمشؽََِٓ ،ـ)
ّْ .الشعرية :تزفيتاف تكدكركؼ ،ترجمة( :شكرم المبخكت ،كرجاء بف سالمة) ،طُ(دار تكبقاؿ لمنشر،
الدار البيضاء ،المغربُٖٕٗ ،ـ).
ّٓ .طرائؽ تحميؿ السرد األدبي ،مقكالت السرد األدبي :تزفيتاف تكدكركؼ ،ترجمة :الحسيف سحباف،
فؤاد صفا ،طُ (منشكرات اتحاد كتاب العرب ،الرباطُِٗٗ ،ـ).
ّٔ .عمـ السرد "مدخؿ إلى نظرية السرد" :ياف مانفريد( ،ترجمة :أماني أبك رحمة) طُ(،دار نينكل،
دمشؽ ،د.ت).
ّٕ .في نظرية الركاية :عبد الممؾ مرتاض ،د.ط (عالـ المعرفة ،الجزائرُٖٗٗ ،ـ).
ّٖ .مجمة فصكؿ :المجمد الحادم عشر ،العدد الرابع ،شتاء ُّٗٗ ،جُ ،جِ ،تصدر عف الييئة
المصرية العامة لمكتاب.
ّٗ .معجـ السرديات :محمد القاضي كآخركف ،طُ (دار محمد عمي لمنشر ،تكنسََُِ ،ـ).
َْ .معرفة اآلخر (مدخؿ إلى المناىج النقدية الحديثة) :عبداهلل إبراىيـ ،سعيد الغانمي ،عكاد عمي ،طِ
(المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاءُٗٗٔ ،ـ).
ُْ .المكضكع كالسرد ،مقاربة بنيكية تككينية في األدب القصصي :سميماف كاصد ،د.ط (دار الكندم،
األردف ،د.ت).
ُِٕ

ِْ .النحت في الزمف :أندريو تاركك فسكي( ،ترجمة :أميف صالح) ،طُ( ،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر ،بيركتََِٔ ،ـ).
ّْ .نقكد أدبية (مقاالت في النقد كاألدب) :زياد محمكد أبك لبف ،طُ (دائرة المكتبة الكطنية ،عماف،
َُُِـ).

.
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