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آية قرآنية
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اِلا ت َْر َضا ُه َو َأ ْدخ ْلني بِ َر ْ َ
(النمؿ اآلية) :19

أ

اإلىداء

إىل والدي املشجع الدائم لي على املثابرة..
إىل والدتي يد العون واحلنان..
إىل زينة
إىل إخوتي وأخواتي..
إىل عائليت

ب

شــكر وتقدير
الحمد والشنس هلل عدد خلقه ,ومداد ملماثه ,وشهة عسشه ,وزضا هفظه ,علي ما أثم
علي من إلمال هرا البحث ,وأصلي وأطلم علي هبي ألامة ,اإلاعلم ألاول محمد بن عبدهللا ,وعلى
أله وصحبه أجمعين ,وهى خير قائل" :من ال ٌشنس الىاض ال ٌشنس هللا" لرا أثىجه بهل معاوي
الفخس والشنس والاعتراف بالجميل لألطحاذ الدلحىز الفاضل :أمحد جبةةو شةةةةةةةعت أطحاذ
الىقد ألادبي في قظم اللغة العسبية بجامعة ألاقص ى والري طاعدوي ومهد لي طسٍق اخحياز
اإلاىضىع وؤلاشساف على هرا البحث وثىالوي بالىصح واإلاساجع  ,فجصاه هللا خير الجصاء على
جهده اإلاحىاصل وحسصه الشدًد على محابعتي  ,أدامه هللا وطدد على طسٍق الخير هداه ,وبازك
هللا له في أهله وذزٍحه.
وأثقدم بالشنس الجصٍل للجىة اإلاىاقشة:

ً
ً
الدلحىز :عبد السحيم محمد الهبيل مىاقشا خازجيا
ً
ً
الدلحىز :أطامة عصت أبى طلطان مىاقشا داخليا
فجصاهم هللا عني خير ما جصا هللا به عباده الصالحين .
وإلى أطاثرجي في قظم اللغة العسبية وإلى عمادة الدزاطات العليا والبحث العلمي في
جامعة ألاقص ى مل باطمه ولقبه جصآهم هللا خيري الدهيا وآلاخسة.

ت

الممخص
ينطمؽ هذا البحث مف دراسة البنػا الزمنػف ػف ركايػات "أحمػد عمػر شػاهيف" ك قػان لمتقسػيـ
البنيكم ألنساؽ الزمف الركائف كهف :المفارقػة الزمنيػةو كاقيقػاع الزمنػفو كالتػكاترو كجػكهر لمبنيػة
الزمنيةو كلقد مثؿ الفصؿ األكؿ لمفهكـ الزمف كأنكاعه مف الناحيػة التشػكيميةو كالػزمف كالعنكنػة ػف
الركاي ػػات المصصكص ػػة بالد ارس ػػةو كأم ػػا األنس ػػاؽ الث ث ػػة المفارق ػػة عم ػػى مس ػػتكل الترتي ػػب كتم ػػت
مقاربتها ف الفصؿ الثانف؛ االسترجاع كمحكر أكؿ كاالسػتباؽ كمحػكر ثػافو كتػـ تفريعهمػا بصػكرة
تفصيمية ثـ رصد مكاطنهما كتحميؿ النماذج البارزة.
كق ػػد انش ػػصؿ الفص ػػؿ الثال ػػث بثيم ػػة اقيق ػػاع الزمن ػػف ػػف مح ػػاكر ع ػػدة كأهمه ػػا :أكالن الس ػػرعة
السردية قمت بتتبػ كتيرتهػا ػف كػؿ ركايػة عمػى حػدة كهػذا اسػتدعى االعتمػاد بشػكؿ مك ػكعف
عمى األداة اقحصائيةو كاستصراج النسب ثـ تمثيمها بيانيان لمحصكؿ عمى نتائج دقيقةو كبعدها تػـ
تنػػاكؿ اقيقػػاع الممثػػؿ ب (مشػػهد ككقفػػة كصػػفيةو كتقنيتػػف تبطئػػة السػػردو حػػذؼ كص صػػة كتقنيتػػف
تسري السرد) عبر تحميؿ نماذج مقترحة مف الركايات المدركسة.
كأمػػا الفصػػؿ ال اربػ

قػػد بحػػث ثيمػػة التػكاتر الزمنػػف بحيػػث اشػػتمؿ عمػػى ثػ ث تقنيػػات هػػف

الحكاية التفرديةو كالحكاية التك ارريةو كالحكاية الترددية)و كجا ت الصاتمة ف نهاية المطػاؼ بػذكر
أهـ النتائج كالتكصيات المقترحة.

ث

Abstract
This research is based on the study of chronological construction in
the novels of Ahmed Omar Shahin according to the structural division of
the chronological time scales: The irony of time , Temporal rhythm, and
frequency, as the essence of the temporal structure. The first chapter of
the concept of time and its types in terms of plasticity, The three patterns
are paradoxical at the level of the order and were approached in the
second chapter; the retrieval as a first axis and the anticipation as a
second axis.
The third chapter was concerned with the rhythm of time in several axes,
the most important of which are: First, the narrative speed, I followed the
frequency in each novel separately. This called for the objective
dependence on the statistical tool, and the extraction of ratios and then
representation graphically to obtain accurate results. And a descriptive
position, such as a technique to slow the narration, delete and digest as
two narration techniques) by analyzing proposed models of the studied
narratives.
The fourth chapter examined the theme of the time frequency, which
included three techniques: the individual story, the iterative story, and the
narrative. The conclusion ended with the most important conclusions and
suggested recommendations.

ج
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مقدمة
يعػػد الػػزمف جدليػػة ال ازلػػت قائمػػة عبػػر كا ػػة المجػػاالت الفكريػػة كالحياتيػػة بػػد ان مػػف الفمسػػفة

كالتػػاري كعبػػك انر ببػػاقف الفػػركع العمميػػة كالعمػػكـ اقنسػػانيةو ككػػاف األدب أحػػد هػػذا العمػػكـ التػػف أسػػهـ

الزمف ف إدراؾ جكهرهاو كبصػكرة صاصػة السػرديات التػف بػرزت د ارسػتها ػف اآلكنػة األصيػرة أكثػر
مػػف ذم قبػػؿو إذ مثٌػػؿ الػػزمف محػػك انر رئيسػػيان ػػف د ارسػػتهاو "كال ينفػػؾ كتابنػػا كمفكركنػػا يػػذكركننا ب ػ ف
مطمػػب أصػػذ الػػزمف م صػػذ الجػػد هػػك مػػف النصمػػات األساسػػية لمحداثػػة"( .)1كالمصصػػكص بالػػذكر هنػػا
ال ػػزمف ػػف الركاي ػػةو كألف الركاي ػػة الج ػػنس األدب ػػف األكث ػػر ق ػػدرة عم ػػى التج ػػدد كمركن ػػة ػػف الصم ػػؽ

اقبػػداعف كمػػا قػػاؿ ميصائيػػؿ بػػاصتيفو قػػد ٌجػػر الػػزمف ثػػكرة قمبػػت كيػػاف الركايػػة الك سػػيكية التػػف
ركػػزت عمػػى صطيػػة الػػزمف كالتسمسػػؿ التتػػابعف للحػػداث إلػػى قالػػب جديػػد اعتمػػد التشػػظف ػػف حػػيف
كالمفارقة الزمنية ف أحياف أصرلو بحيث تمثمت ف ت عب الراكم ب حػداث الركايػة كترتيبهػا عمػى

مستكل الزمف؛ ألغراض جمالية كداللية كنفسية ككظيفية سكا عمى صعيد النص أك عمى مستكل
المتمقػػف الػػذم شػػصمت ذهنػػه هػػذا االنكسػػارات كاقيقاعػػات الزمنيػػة .كلمػػا كانػػت جهػػكد الشػػك نييف
الركس هف مف صمصت الركاية مف بكتقة الدراسة التقميدية عبر مػنهج جديػد أهػـ مرتك ازتػه التفريػؽ

بيف زمف القصة كزمف الصطابو كما جر صمفهما مف إشكالية زمنية ناتجة عف المركنة ػف د ارسػة
الزمف غيرت مف األدا النقدم ك مسفته بطريقة مجدية ف سبر غػكر الػنص كاقحاطػة بجمالياتػه.

كلقد قمت باصتيار د ارسػة البنيػة الزمنيػة ػف ركايػات "أحمػد عمػر شػاهيف" العتبػاريف اثنػيف :أكلهمػا
استحقاؽ ركايات أحمد عمر شاهيف لمبحث كالدراسة الجادة بحيث عرض الركائف ف متف صطابه

لم ػػا يس ػػتجد بش ػػكؿ ال ػػتو كث ػػانف اعتب ػػار نتيج ػػة لممس ػػا الع ػػاـ لمد ارس ػػات الت ػػف أنج ػػزت ػػف البني ػػة

الزمنية

()2

قد ركزت عمػى تناكلهػا مػف نػاحيتيف قػط همػا الديمكمػة كالترتيػب الزمنػف مهممػة جكانػب

أصرل مهمة كهف التػكاتر الزمنػفو كلعػؿ هػذا االقتصػار سػببه د ارسػة مككنػات السػرد بصػكرة شػاممة

أك دراسة الزماف مصحكبان بدراسة المكاف األمر الذم

يؽ عمى الدارس التكس

الزمنيػػةو كال يعنػػف ذلػػؾ صمػػك الد ارسػػات التػػف تناكلػػت البنيػػة الزمنيػػة بتكسػ

ف تناكؿ البنية

ػػف أنسػػاقها كلكػػف إشػػارة

إلػػى نػػدرتهاو كمػػا كقصػػدت الطالبػػة ػػف التركيػػز عمػػى اصتيػػار زاكيػػة البنيػػة الزمنيػػة غػػايتيف أكلهمػػا:
لتػكا ر المػػادة الصصػػبة ػػف ركايػػات أحمػػد عمػػر شػػاهيف تػػدعـ د ارسػػة الػػزمف بشػػدةو كالثانيػػة- :كهػػف

تؤكد أهمية دراسة الزمف الركائف  -كتكمف ػف أف الجػدؿ القػائـ بػيف الكتػاب التقميػدييف كالحػداثييف
ػف الركايػة هػك إلػى حػد مػا حػكؿ الػػزمف حتػى أف هنػاؾ مػف س ٌػمى الػركائييف الحػداثييف ب" مدرسػػة

( )1أ.مندالك :الزمف كالركاية و تر :بكر عباس ودار صادر بيركتوط1و 1997ـو ص.16

( )2كمف الدراسات التف قصرت دراسة البنية الزمنية عمى الديمكمة كالترتيب الزمف :البنية كالداللة ف ركايات
إبراهيـ نصر اهللو مرشد أحمدو بنية الزمف ف ركاية شر ات بحر الشماؿ لكاسينف األعرجو صالا قكدة.
1

الػػزمف ػػف القصػػة الحديثػػة" كمػػا تطمػػا إليػػه هػػذا الد ارسػػة هػػك الكشػػؼ عػػف أسػ ارر التفػػات الػػركائييف
حكؿ الزمف كالت عب به ف متكف ركاياتهـو كمػا أحدثػه هػذا الت عػب مػف جماليػات عمػى مسػتكل

الػػنص عبػػر د ارسػػة ركايػػات أحمػػد عمػػر شػػاهيف ك ػ نمكذج لمد ارسػػةو كألف هػػذا الركائػػف لػػـ يتعػػرض

لمبحث كالدراسة عمى حد عممف مـ يتـ العثػكر إال عمػى د ارسػة كاحػدة قػط قػد أكم ػت عمػى نحػك

صا ػػت جػػدان عػػف ركايػػة االصتنػػاؽ كركايػػة المنػػدؿ قػػطو مػػف

ػػمف أكثػػر مػػف أربعػػيف ركايػػة تناكلتهػػا

الدراسة كهف ليكسؼ حطينف كمعنكنة ب"مككنات السرد ف الركاية الفمسػطينية" كلػيس ثمػة د ارسػة

أصرل تـ إيجادها ف هذا الصدد.

تهدؼ هذا الدراسة إلى كشؼ التمفص ت الزمنية الكبرل ف المتف الحكائف كالمبنى

الحكائفو كمنها إلى الكشؼ عف البنيات الصصرل التف تنتمف إلى البنيات الكبرلو كعميه كاف
األنسب لهذا الدراسة اتصاذ المنهج البنيكم الدرب الذم تسير عميهو إدراكان ألهميته ف التركيز
عمى "النظاـ أك النسؽ العاـ لمنكع األدبف الذم ينتمف إليه النص"()1و ليتـ تكشؼ النص عبر
()2

"تكصيؿ العناصر القابمة لمتفريؽ"

ف هذا النظاـ لمتمكف مف منا قيمة بصكرة كمية لهذا

العناصر الزمنيةو مف ص ؿ التتب الدقيؽ لمدل تكامؿ الع قات النسقية كسيرهاو لمكصكؿ

لمجكهر الذم تقكـ عميه البنية الزمنيةو لذا األنسب التزاـ البنيكية كمنهج تسير ك قه هذا الدراسةو
كليتحقؽ ذلؾ ال بد مف االستعانة بكتاب " صطاب الحكاية" لمناقد الفرنسف "جيرار جنيت" كمرج

أصيؿو باق ا ة لصيرا مف المراج العربية كاألجنبية المعينة ف اتباع منهجية سميمة.

قيسمت هذا الدراسة ألربعة صكؿ تكا ؽ أنساؽ البنية الزمنية ف الركايات القائمة أنمكذجان
بحيث تناكؿ الفصؿ األكؿ مفهكـ الزمف ف المصة كاألدب كعند النقادو باق ا ة لتناكؿ العتبات

النصية مف كجهة زمنية أم كشؼ مدل ارتباط العنكنة عمى كجه التحديدو بنكعيها (الداصمية
كالصارجية) بعنصر الزمفو كلعؿ صفحات هذا الفصؿ منكمشة بالمقارنة م الفصكؿ األصرل

ألنه يعد مدص ن كصكرة عامة قطار الزمف ف الركاية كعند النقاد.

كأما الفصؿ الثانف قد تناكؿ نسؽ المفارقة الزمنية عمى مستكل الترتيب؛ بحيث تـ
التعرض لمفهكـ المفارقة كتفصيؿ أ ار النقاد يه كمناقشتهاو ثـ رصد كجكدها بصكرة إحصائية

لمتم كف مف تحكيؿ نتائجها إلى دكاؿ صادمة لفرعيها كهما االسترجاع كاالستباؽ المذاف تـ تفريعهما
ثـ تفصيمهما ف الركايات المصصكصة بالدراسة.

( )1عبد العزيز حمكدة :المرايا المحدبة :مف البنيكية إلى التفكيؾو عالـ المعر ةو الككيتو 1998و ص.194
( )2ص ح

ؿ  :نظرية البنائية ف النقد األدبف و مكتبة األنجمك و ط2و 1980و ص.195
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كقيسـ الفصؿ الثالث لقسميف األكؿ يصص السرعة السردية؛ بحيث تـ تتب كتيرتها ف كؿ
ركاية عمى حدة مف الركايات قيد الدراسةو كتـ رصد هذا الكتيرة بدقة عبر التمثيؿ البيانف لمنتائج
اقحصائية ألنساقها لمحاكلة الحكـ عمى إيقاعاتها الممثمة ف تبطف السرد المت مف لممشهد

كالكقفةو كتسري السرد الممثؿ ف الص صة كالحذؼ لمتمكف مف كشؼ حركية السرد ف الركايات
المقصكدة بالبحث.

كجا الفصؿ األصير بعنكاف التكاتر الزمنف الذم اشتمؿ عمى ث ثة أنساؽ هف عمى

الترتيب الحكاية التفرديةو كالحكاية التك ارريةو كالحكاية التردديةو كلعؿ صفحاته أقؿ بكثير مف
الفصميف الثانف كالثالث عند المقارنة بهما؛ السبب األكؿ ألف االهتماـ بهذا النسؽ قؿ عند النقاد

الرتباطه بناحية أسمكبية لصكيةو كبالتالف لـ يتعرض لمتفري عند النقاد العرب بالرغـ مف اهتماـ
تفصؿ ف أية دراسة عربية
جيرار جنيت بالتنظير له كلهذا يمكف م حظة أف الحكاية الترددية لـ ٌ
مف قبؿ عمى حد عممفو كالسبب الثانف أنه تـ تقديـ ما اتسعت له مادة الدراسة مف تكاتر زمنف
يها.

كبالكصكؿ إلى الصاتمة قد أيدرج يها أهـ النتائج التف كانت ثمرة دراسة البنية الزمنية

كسياقاتها الكبرل كالصصرل ف ركايات أحمد شاهيفو كلقد أقيمت صصكصية هذا البنا بشكؿ
أنب عف رادة الركايات المذككرة آنفانو كما كت منت الصاتمة أهـ ما تكجب طرحه كتكصيات
يمكف أف تؤصذ بعيف االعتبار لمباحثيف كالمصتصيف بهذا الش ف يما بعد.

كلقد كاجهت صعكبة ف الحصكؿ عمى الركايات مك كع الدراسة لتبعثرها ف أنحا
متفرقة كاقبقا عمى طبعة أكلى لها قطو قد حصمت عمى ركايتيف مف مكتبة جامعة األقصىو

ككاحدة مف مكتبة بمدية غزةو كاثنتيف مف مكتبة بمدية صاف يكنسو كركاية مف مكتبة جامعة
األزهرو ككردتنف كاحدة مف الصارج (مف مصر الشقيقة)و كبقيت ث ث ركايات حصمت عميها

مؤص انر (بعد استنزاؼ الكثير مف الكقت ف البحث كاالنتظار) بمعاكنة المشرؼ مف ذكم الكاتبو
كتبقى ركاية "يكميات صميؿ كنعاف السرية التف ال أثر لها بعد هذا البحث الم نف إلى حد إنجاز

هذا الرسالةو كلذلؾ تـ استثناؤها مف الدراسة قص انر .كأتمنى مف اهلل تعالى أف أككف قد قدمت

صرت همتف حسبف أنف حاكلتو كعمى اهلل قصد السبيؿ.
عم ن عمميان مفيدانو إف قى ي
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التمييد
يبػػدأ الػػزمف بػػالتبمكر ػػف الفكػػر اقنسػػانف منطمقػان مػػف الفمسػػفة؛ لينتقػػؿ بعػػد ذلػػؾ لبػػاقف ػػركع

العمـو حيث قدـ الف سفة تصكراتهـ لماهية الزمف باعتبػارا ثيمػة حػائرة شػاممة لجممػة مػف الثنائيػات

ال ٌ ػػدية المرتبطػػة بالثبػػات كالحركػػةو الحيػػاة كالمػػكتو الكجػػكد كالعػػدـو الح ػػكر كالصيػػابو الديمكمػػة
كالػػزكاؿو الصمػػكد كاالنػػدثار .كسػػيتـ تنػػاكؿ الػػزمف مػػف الكجهػػة الفمسػػفية أكالن ثػػـ مػػف الػػزمف ػػف الفػػف
كمحاكلة تقديـ تصكر مبسط لمكق الزمف ف هذيف المجاليف.

الزمن في الفمسفة:
يبدك أف البداية كانت م الفمسفة اليكنانيةو بحيث َّ
عد أرسطك الزمف متص ن غير متكقؼ

هك شف كاحد كما الكقفات الزمنية إال كهمانو رابطان إياا بالحركة كالتصير المصاحب لهذا الحركة

معتب انر أف ال بداية لكميهما كال نهاية كذلؾ( .)1فف الكقت الذم ال يتكقؼ الزمف عف سي نهو يبقى

مرتبطان بإحساسنا به كبالتماس التصير بفعمه.

كعند أ طكف صكرة الزمف سرمدية ممتدة ف نظاـ عالمف .كبشكؿ عاـ إف الف سفة

اليكناف أحسكا بسمبية الزمف تجاا األشيا كبسي نه المطمؽ كسرمديته األزلية()2و كلقد أ اد نيكتف

مف تصكر اليكناف لمزمف كأ اؼ أنه مستقؿ بذاته حقيقف كمطمؽ كغير مرتبط بالحركة مصالفان
إياهـ ف هذا األصيرة .كيرل البعض أف الكثير مف النظريات العممية مت ثرة ف نش تها ب سس
مسفية بصكرة عامة كبت كيد إحداها الزمف.

ك ف القرف العشريف كاف تصكر الزمف لدل الف سفة المحدثيف متمي انز بقدر أكبر مف

الكعف كيت ا ذلؾ جميان ف آ ارئهـو ك ف تمصيص هذا النظرة يمكف القكؿ إف اقحساس بالزمف
مرتبط بمنطؽ المكاف كهذا إيجاز التجاههـ ف هذا السياؽ.

ك ذهب "كانط" إلى أف الزمف مرتبط بالعقؿو كبالتالف استبعادا لمنظرة الصارجية هك غير

قائـ بذاته إال

مف اقطار الداصمف (العقؿ) بمعزؿ عف التجربة المحسكسة الصارجية .كبنا عميه

( )1ينظر :حساـ األلكسف :الزماف ف الفكر الدينف كالفمسفف القديـو المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرو بيركتو
1980و ص.97

( )2ينظر :أ طكف :الجمهكريةو تر :ؤاد زكرياو الهيئة المصرية العامة لمكتابو القاهرةو ص.384
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إف الزماف م المكاف يمث ف صكرة آلية ثابتة لتصكراتنا كاحساساتنا( .)1حسب تصكرا أف

الزماف ال يتعدل حدكد الذاتو بحيث نفى كجكدا صارج نطاقها قاص انر إياا عمى الحس الباطنف.

ك ف مسفة "هيجؿ" ذات الطاب الجدلف (الديالكتيكف) يفرض النقي اف "الزماف كالمكاف"

المذاف يصيراف إلى مركب "الحركة"(.)2

كاتصذ "برغسكف" تصك انر مصاي انر ذا طاب زئبقف ينفف صفة الجمكد كالسمة المطمقة لثيمة

الزمف ف الكجكدو يؤكد أثر العامؿ الزمنف عمى اقنساف ك قان لمعطيات حياته كبالتالف ناتج
التصير كالتحكؿ()3و كبفعؿ عكامؿ داصمية كأصرل صارجية محركاتها زمنية ف سيؿ الزمف عبر
ديمكمة متكاصمةو هذا األساس الذم تقكـ عميه الفمسفة البرغسكنية.
كمف جهة أصرل يفسر "مارتف هيدجر" ف كتابه "مفهكـ الزمف"و ع قة الزماف بالكجكدو
قد نظرت الفمسفة الكجكدية لمزمف عمى أنه :مشكمة الكجكد كلمسؤاؿ عف الكجكد إننا ىن ٍعبر بالزمف
يتحقؽ
لمنظر إلى الكجكدو كيشير "هيدجر" إلى الع قة التبادلية بيف كؿ مف اقنساف كالكجكد

أحدهما إال بكجكد األصر كيؤكد رجحاف كفة الزماف أكثر ف هذا الع قة بحيث تستطي إدراؾ

اقنساف مف إدراكؾ لمزماف باعتبار كجكد اقنساف يه()4و كلعؿ هذا التفسير الكجكدم لمزماف

يجد

ييمتمس عند الجاهمييف ف شعرهـ ف الكقفة الطممية حيف يحاكؿ استرداد المحظة الصابرةو
إال ما يفجعه به الزمف مف الكاق و كحينما يتقدـ به العمر تجد عجزا أماـ هذا الصيركرة التف
تسير به إلى الفنا .

كتتمصص رؤية "أكغسطينكس" لمزمف بإدراكه أهمية الربط بيف و
كؿ مف الزمف مف جهة
كالذاكرة كالتكق كاالنتباا مف جهة أصرلو مف انتباا لمحا ر الذم يتـ يه تكق المستقبؿ
كاستذكار الما ف ك و
بقميؿ مف التركيز إف المستقبؿ كالما ف ال كجكد لهما ف المحظة المعايشة
(اآلف)و إال أف كجكدهما كامف ف الذهف كذلؾ إف الحا ر غير ممتد (ليس له مدة) ألف كجكدا

( )1ينظر :عمانكيؿو كانط :نقد العقؿ المحضو تر :مؤنس كهبةو مركز اقنما القكمفو بيركت (د .ت)و

ص56-55

( )2ينظر :عمف عبد المعطف محمد :ق ايا الفمسفة العامة كمباحثهاو دار المعر ة الجامعيةو االسكندريةو
1938و ص.119
( )3ينظر :ميرهكؼو هانز :الزمف ف األدبو تر :أسعد رزكؽو مؤسسة رنكميفو القاهرة -نيكيكرؾو 1972و
ص.12

( )4ينظر :هيدجرو مارتفو مفهكـ الزمفو تر :ريؽ مف المترجميفو مركز اقنما القكمفو مجمة العرب كالفكر
العالمفو عدد4و 1998و ص.95
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الفعمف ف المحظة التف يمر بها كما يبقى مف هذا المحظة انتباا الذهف لها()1؛ ليصبا ما كاف

حا انر غير مكجكد كهك إذ يربط بيف ث ثية الزمف كأحكاؿ النفس يدلؿ عمى أف الزمف غير

منفصؿ عف النفس كلهذا يتصؼ بالسيكلة كال يقتصر عمى الحا ر كاف كاف هك مركز تقاط
الما ف كالمستقبؿ.

كال ػػت ل نتبػػاا هنػػا اقتػراب التصػػكر الفمسػػفف الزمنػػف ألكغسػطيف مػػف المفهػػكـ الزمنػػف ػػف

األدب كبشػػكؿ صػػاص ركايػػة تيػػار الػػكعف القائمػػة ػػف جػػز كبيػػر منهػػا عمػػى التػػذكر .كلعػػؿ مفهػػكـ

أكغسطيف كتصكرا لمزمف أ اد الركائييف ف انكسار صطية الػزمف المعتػادة ػف الركايػة الك سػيكيةو

كالمجك إلى المراكحة الزمنية (التناقؿ بيف الحا ر كالما ف كالمستقبؿ عمى غير انتظاـ).
لعػػؿ تصػػكر الف سػػفة لثيمػػة الػػزمف عبػػر العصػػكر تثبػػت أنػػه مػػبهـ كلكػػف مػػا اتفػػؽ حكلػػه
معظمهػػـو ك ػػف العصػػر الحػػديث صاصػػةو أف الػػزمف م ػرتبط بػػالنفس ػػالكجكد الزمنػػف ال مػػا سػػجمه
المؤرخ كالعالـ الطبيعف بؿ ما تصتبرا الػنفس هػك محػكر الكجػكد اقنسػانفو كقػد أ ػاد الركائيػكف مػف

زمنيا.
التصكر الفمسفف لمزمف باعتبار الركاية ننا ن

الزمن في الفن:
لقػػد لجػ اقنسػػاف ػػف محاكلتػػه لفػػؾ لصػػز الػػزمف إلػػى األسػػاطير قػػديمان كالػػى األدب ػػف كقػػت

الحػػؽ؛ ليجيػػب عػػف تسػػاؤالت كجػػكدا كمػػا بعػػد هػػذا الكجػػكدو كالكقػػت الػػذم سػػيظؿ بػػه قائم ػان هػػذا
الكجػػكدو كقػػد أدرؾ أي ػان حقيقػػة زكالػػه كمػػا أدرؾ عجػزا أمػػاـ سػػيكلة الػػزمف كحػػاكؿ جاهػػدان الػػتممص
كالصركج مف دائرة عمه كالتحكؿ مف التصير إلى الثبػات كمػف الفنػا إلػى الصمػكد كالبقػا دكف جػدكل

كحيف تعذر حدكث هذا نف الكاق نزع بهذا األح ـ نحك المصيمة؛ ليبتػدع أسػاطي انر كيقػيـ أدبػان يبػث
يهما ناقصػة نائػه كيصػكر صػراعه مػ الػزمف مػف ص لػه .كمػف هػذا األسػاطير التػف انجمػى يهػا
صػ ػراع اقنس ػػاف كال ػػزمف لمحيمكل ػػة بتكق ػػؼ تػ ػ ثير ه ػػذا األصي ػػر كليب ػػدأ أث ػػر اقنس ػػاف عمي ػػه أس ػػطكرة

"جمجػ ػػامش" كالتػ ػػف تػ ػػدكر حػ ػػكؿ ك ػ ػرة البحػ ػػث عػ ػػف سػ ػػر الشػ ػػباب الػ ػػدائـ كاكسػ ػػير الصمػ ػػكد()2و قػ ػػاـ
"جمج ػػامش" برحمػػػة ػػف سػػػبيؿ ذل ػػؾ عنػػػدما عم ػػـ بكجػػػكد نبت ػػة تحقػ ػػؽ مس ػػعاا كاتج ػػه لمق ػػا الصالػػػد
"اتكنبشيتـ"؛ ليرشدا إلى مك

النبتة المنشكدة ف عمؽ الميااو كقد كجدها بعد رحمة مف الصكص

كالسػػفر عبػػر الػػزمفو كمػػا أثػػار ػػف نفػػس جمجػػامش حاجتػػه إلػػى الصمػػكد مصػػرع صػػديؽ مصام ارتػػه

"أنكيػػدك" كالتػػف كانػػت مػػدعاة تفكػرا ػػف الفنػػا و كتحديػػه لػػه كرغبتػػه ػػف االنتصػػار عميػػهو ك ػػف رحمػػة
( )1ينظر :أغكسطينكس :اعت ار ات القديس أكغسطينكسو تر :يكحنا الحمك الصكرمو بيركتو دار المشرؽو ط4و
1991و ص.249

( )2ينظر :بدكمو عبد الرحمف :الزماف الكجكدمو دار الثقا ةو بيركتو ط3و 1973و ص.87
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عكدته التف استمرت ث ثة أياـ ق ى منها أكؿ يكـ سفر عشريف ساعة ثػـ التكقػؼ لمتػزكد كتممهػا
بث ثػػيف كالتكقػػؼ عنػػد الميػػؿ كهػػذا مػػا جػػرل ػػف اليػػكـ الثالػػث .كأم ػا نهػػار اليػػكـ الثػػانف قػػد سػػا ر

صمسيف ساعة متكاصػمة كبالتػالف قطػ مػا مسػا ته شػهر كنصػؼ ػف أيػاـ ثػ ث كهػذا الفكػرة تػدكر

حكؿ التصمب عمى المسا ة عبر السفر ف الزمف ك ف نهاية المطاؼ قدـ قربانان لإلله شػمس بحفػرا
بئ انرو كقد كانت رحمة العػكدة هػذا بر قػة "أكر سػنابف" الػذم أكصػمه مػف قبػؿ إلػى الصالػد "اتكنبشػيتـ"
كحدثه ب نه سي صذ نبتته إلى أهالف مدينته "أكركؾ" ليحقؽ صمكدهـ كسي كؿ هك منها قبؿ أف تحيف

ك اتهو كلقد لما جمجامش بئ انر مف الما كنزؿ يها ليصتسؿ بعد رحمة م نية ف سبيؿ الصمكد كاذا
ب عى تشـ شذل نبتة الصمكد كتتسمؿ الصتطا ها كتنجا ف ذلؾ كتحصؿ عمى الصمكد كبذلؾ تصير

جمدها مرة كؿ عاـ كتجدد شبابهاو كهنا يكاد يصاب جمجامش بالجنكف كيبكف كيشتكف لم ار قه(.)1

لقد مثمت هذا األسطكرة رغبة اقنساف ف البقا كصراعه ألجؿ ذلؾو كتعمؿ أي ان بشكؿ

صيالف السبب الحائؿ دكف تحقؽ هذا الرغبة! كبالتالف استحالة الحصكؿ عمى الصمكد.

ك ػػف مصػػر القديمػػة كانػػت الع قػػة بػػيف اقنسػػاف كالػػزمف إيجابيػػة عمػػى ص ػ ؼ الكثيػػر مػػف
الح ػػارات األصػػرلو ذلػػؾ أف تصػػكرهـ لممػػكت أنػػه حيػػاة أصػػرل كع قتػػه ب لهتػػه مسػػتقرة ال تعػػانف

التػكتر كهػذا انعكػػس عمػى حيػاتهـ كع قػػتهـ بالمسػتقبؿ الػذم هػػك بعػد المػكت الحيػػاة الثانيػة امتػػدادان

للكلى.

كلعؿ الزمف ف األساطير اليكنانية قائمة ف مك كعها عمى اقنساف الفانف كصراعه ف

()2

حياته م القدرو كتصكر زمنيف أحدهما اقنساف ف حياته كاآلصر ف مكته(زمف المكتى)
ككذلؾ إف أساطير الفف اقغريقف هف ف جكهرها إنسانية تاريصية.

كتت مف اقلياذة كاألكديسة التف قاـ بنظمهما هكميركس (القرف التاس قبؿ المي د)
تصك انر لما كر يه اقنساف كقاـ با ت ار ه يما يصص الظكاهر الطبيعية كاألجراـ السماكية ف

مداراتها الزمنية(.)3

كلعؿ ما يميز هذا األساطير ف الح ارة اقغريقية ككف تدكينها أدبفو كمف ذلؾ تصكر
االستمرار ف الحياة بعد المكتو كلكف بتصير بنية اقنساف كانتقاؿ ركحه حيثما شا كعمى سبيؿ

المثاؿ حيف كاف "أدكديسيكس" ف الممحمة تكاقان لرؤية أمه الميتة كاحت انها تحقؽ له ذلؾ كلكف
( )1ينظر :باقرو طه :ممحمة جمجامشو ك ازرة اقع ـو الجمهكرية العراقيةو 1975و ص.150-149
( )2ينظر :صفكت كماؿ :مفهكـ الزمف بيف األساطير كالم ثكرات الشعبيةو دراسة أثنكلكجيةو مجمة عالـ الفكرو
الككيتو مج1و 1977و ص.218

( )3ينظر :هكميركسو األكديسةو تر :عنبرة س ـ الصالدمو دار العمـ لمم ييفو بيركتو 1974و ص.135
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حاكؿ لمسا مـ يمسؾ إال صياالن ككاف ما حدث أشبه بحمـ كعندما يس لها السبب تجيب أنه ش ف

األمكات

يبقى لهـ جسدان كتتناقؿ أركاحهـ هنا كهناؾو ازداد ألمه()1و كهذا التصكر مكجكد

أي ان ف رسالة الصفراف لممعرم ككذلؾ الجحيـ لدانتفو فيهما مكاقؼ مماثمة لما يذكر أنفانو ك ف
هاممت لشكسبير يشهد ح كر شبا كالد هاممت يطالبه بالث ر لمقتمه الذم تـ عمى يد أصيه (عـ
هاممت) .تصكر قدرة الركح عمى االتصاؿ بالحا ر كرة ذات أثر تجمت ف العديد مف

الح ارات كانتقمت مف األساطير إلى األدب.

ك ف الفكر الممحمف اقغريقف تنبصف اقشارة إلى قصيدة "األعماؿ كاألياـ" كقصيدة
"أنتيكجكنا" المنسكبتيف إلى هزيكد (القرف الثامف قبؿ المي د)؛ عر ت األكلى لمحياة بصكرة عامة
مرتبة األياـ ك ؽ نسؽ زمنفو كأما الثانية يعرض يها أسما اآللهة كأنسابهـو كما يتناكؿ بداية

الكجكد(.)2

ك ف محاكلة اقنساف ؾ لصز الزمف بتصطيه بعدة طرؽ كالتكق بكاسطة التنجيـ كالع ار يف

أك األح ـ كتفسيرها كغيرهاو لمتنبؤ بالمستقبؿو كلعمؾ تجد تجمف هذا النبك ات ف شكؿ قصص

شعبية ف اآلداب العربية كسيرة أبف زيد اله لفو كسيؼ بف ذم يزف كغيرها كالتف كانت عبارة
عف نبك ة قبؿ أف تككف ممحمة شعبية(.)3

كلعؿ أقرب الفنكف تقاطعان م الفنكف السردية ف ص كعها لعنصر الزمف المكسيقى حتى

أنه ال يتحقؽ التنكي

ف أنصامها إال باالنسياب عمى السمـ المكسيقف بفركؽ زمنية هذا الفركؽ

هف التف تيحدث االصت ؼ مف نصـ آلصرو الزمف عنصر رئيسف اعؿ ف التدرج المكسيقف كأهـ
ما يميزا التتاب الزمنف المت حؽ؛ تزصر الفنكف بعامة بالتصكرات السمبية كاقيجابية عف الزمف
كالمستمدة مف الح ارات المنتسبة إليها هذا الفنكف كالفمسفات القائمة عندها أي ان كتحاكؿ بشكؿ

عاـ تقديـ تفسيرها لمزمف كأثرا ف الكجكد.

( )1ينظر :كماؿو صفكت :مفهكـ الزمف بيف األساطير كالم ثكرات الشعبيةو دراسة أثنكلكجيةو ص.219
( )2ينظر :عمف عبد الكاحد كا ف :األدب اليكنانف القديـ كداللته عمى عقائد اليكناف كنظامهـ االجتماعفو دار
المعارؼو مصرو 1960و ص.101-88

( )3ينظر :المرج نفسهو ص.229
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الفصل األول

مفيوم الزمن وأنواعو
 أوال :مفيوم الزمن.

 ثانياً :العتبات النصية.
 ثالثاً :أنواع الزمن.
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أوالً :مفيوم الزمن:
 -1لغة (عند العرب):
ذكر ابف منظكر ف معجـ لساف العرب معنى الزمف ب نه" :اسـ لقميؿ الكقت ككثيراو

()1
صؿ ابف سيدة أسما
أزمنت بالمكاف أقمت يه زمانانو أزمف الشف  :طاؿ عميه الزمف" و كلقد ٌ
الدهر كاألكقات ف المصصص؛ حيث ذكر أكثر مف عشرة ألفاظ دالة عمى الزماف كأشمؿ ذلؾ
()3

بالتفريؽ بينها( " )2الدهر مدة بقا الدنيا إلى انق ائهاو كقيؿ دهر كؿ قكـ زمانهـ"

ك ف الحديث

(ال تسبكا الدهر إف اهلل هك الدهر) .كيقصد بالدهر عؿ اهلل عز كجؿ .كلـ يفرؽ شمر بيف
الزماف كالدهر الزماف كالدهر كاحد ...صط شمر " الزمف زمف الرطب كالفاكهةو كزماف الحر
كالبرد كيككف الزمف شهريف إلى ستة أشهر أما الدهر

ينقط ....كالدهر عند العرب يق عمى

كقت الزماف مف األزمنة ...و كالزماف يق عمى الفصؿ مف صكؿ السنة كعمى مدة كالية الرجؿو

ك ف الحديث(إذا تقارب الزماف لـ تكد رؤيا المؤمف تكذب)و قاؿ ابف األثير :أراد استكا الميؿ

()4

كالنهار كاعتدالهماو كقيؿ قرب انتها أمد الدنيا  ...الزماف يق عمى جمي الدهر كبع ه"

تـ اعتبارا مراد ا له بالرغـ مف الفصؿ الظاهرم بينهماو كيشير أبك ه ؿ العسكرم ف
كهك بذلؾ ٌ
معجـ الفركؽ ف المصة :أف "اسـ الزمف يق عمى جم مف األكقاتو كأف الزماف أكقات متكالية

مصتمفة أك غير مصتمفة"()5و ك ف المعجـ الكسيط قد انزاح قمي

عف المعاجـ السابقةو "زمفو

زمنانو زامنه عاممه بالزمفو الزماف الكقت قميمه ككثيرا كمدة الدنيا كمها...زمف الشصص طاؿ عميه
الزمف كداـ زمنان طكي ن مزمف كعميه مزمنةو كأزمف اهلل

المزمف الذم ال شفا منه عمى مدار الزمف.

بالزمانة".
نان ابت ا ٌ

()6

تعنف المرض

( )1ابف منظكر :لساف العربو ج6و دار إحيا التراث العربفو بيركتو لبنافو 1999و ط3و ص.86

( )2مف ألفاظ الزمف التف رؽ بينها ابف سيدا( :األكافو الحيفو البرهةو الكقتو األبدو المدةو الطٌكرو العصر)
" األكاف "هذا قكله كأكانه مشهكر ف ك مهـ كزماف كأزمنةو الحيف :األحياف كالحيف الدهرو البرهة :أقمت عندا

برهة مف الدهرو الكقت :المقدار مف الدهر الجم أكقات كهك الميقات وككقت كمكقكت أم محدكدو كأكثر ما
تستعمؿ الكقت ف الما ف كقد تستعممه ف المستقبؿ"و األبد جم أكابدو كهف الكحكش ألنها تعمر طكي نو المدة
الصاية كجم المددو كالمدة كالحيفو كالطكر "سير عميه طكراف" أم مدتاف كاألطكار األكقات  ...كنه كؿ شف

ككقتهو كالعصر الدهر كالعصراف الميؿ كالنهار" ابف سيدة :المصصصوج2و منشكرات دار اآل اؽ الجديدةو
بيركتو (د .ط) ص-62ص.65
( )3المرج نفسهو ص.62
( )4ابف منظكر :لساف العربو ص.87-86

( )5أبك ه ؿ العسكرم :الفركؽ ف المصةو دار اآل اؽ الجديدةو بيركتو لبنافو ص.79
( )6إبراهيـ أنيسو كآصركف :المعجـ الكسيطوج1و ط2ودار الشركؽ الدكليةو 1972و ص.401
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كالسؤاؿ هنا ما الفرؽ بيف "الزمف" ك"الزماف"؟ كأيهما أكثر دقة ف السياؽ األدبف؟ فف

ظاهر األمر ال يتـ التفريؽ بينما كلكف ثمة رؽ كبير بيف المفظتيف؛ ما الزماف يشير إلى الكقت
القياسف "ساعات الميؿ كالنهارو كهك أي ان ما أشار إليه المعجـ الكسيط بداللته عمى المرض

الممتد لفترة طكيمة جدان حتى حكلته طكؿ المدة تحكي ن دالليان إلى "الذم ال شفا منه"و إذان هك
ليس بالحائر المبهـ كالزمف تجدا مرتبطان بالكعف كمدل إحساس اقنساف به كادراكه لهو ك ف
السياؽ األدبف إف لفظ "الزمف" األكثر صحة كتطابقان كغرض االستصداـ كيرج السبب ف ذلؾ

ب ف الزماف طبيعف كالزمف لصكم (ذلؾ أف عمما المصة استصدمكا حديثان) .كأما قديمان منهـ مف

استصدـ الزماف كلعؿ السبب بقائه مرتبطان بالحكادثو هك طبيعيان ال لصكيان الزمف الطبيعف هك

الحاكم لمفعؿ اقنسانف هذا الفعؿ المعبر عنه بالزمف المصكم هما إذان مرتبطاف.

صر إً َّف
(كاٍل ىع ٍ
كلقد كردت ف القراف الكريـ ألفاظ الزمف كأقسـ اهلل عز كجؿ به كب جزائه ى
ًٍ
اف لىًفف يص ٍس ور)()1و كالعصر هك الدهر كمف أج از الزمف المقسـ بها(الفجرو ال حىو الشفؽو
اق ٍن ىس ى
النهارو الميؿو الميالف العشرو يكـ القيامة )...الزمف آية كبرل معجزة مف

آيات اهلل.

كمف تصكر الجاهمية لمزمف تمثمه ف مستكييف األكؿ أف الزمف هك القكة كالثانف استم اررية
()2

تد قه كسي نه

كاف الجاهمف متكت انر حادان ف همه لمزمفو كيقكؿ أبك ذؤيب الهذلف:

ىـــــــــل الـــــــــدىر إال ليمـــــــــة ونيارىـــــــــا

واال طمـــــــــوع الشـــــــــمس ثـــــــــم غيارىـــــــــا

()3

( )1سكرة العصرو آية .1
( )2ينظر :الزمف ف الشعر الجاهمفو عبد العزيز شحادةو دار الكندم لمنشر كالطباعةو إربدو األردفو 1995
ص.274

( )3ديكاف الهذلييف أبك ذؤيب الهذلفو الدار القكمية لمطباعة كالنشرو تحقيؽ :أحمد الزيفو القاهرةو 1965و
ص. 21
00

يبيف البيت قد انر مف الكعف بالزمف كالتصبط به ف إشارة إلى قمؽ الجاهمف تجاا انق ا الزمفو
كاالندثار كالمكت.

إف المتتب بإمعاف ف المعانف الدالة عمى الزمف قديم نا كحديثان ي حظ أنه أكالن لـ يتصير

قد ظمت دالة الزمف مرتبطة بحادثةو كمرتبطة بحركةو كيتـ إدراكه مف ص ؿ أثرا عمى األشيا

حكلناو عمى سبيؿ المثاؿو عند القكؿ قديـ عف الشف أم مر عميه الزمف كترؾ م محه عميه
كهذا ما يمكف تسميته هيمنة الزمف المتمثمة ف عمهو حركة الزمف مف الما فو ككاف الشف

جديدانو نحك الحا رو بعد مركر الزمف عميهو كصار قديمانو كباتجاا المستقبؿ حيث المحك
كاالندثار كالمكت هذا ما يصص ارتباطه بالحركة (الصيركرة)و كأما ارتباطه بحادثه ذلؾ حينما

نربط الشف بميقاته (زمف الفاكهة)و زمف الحرو كهكذا إف الحادثة كالحركة مرتبطاف بمفهكـ
الزمف كتحددانه لصكيانو كلكف إدراكه ف األذهاف بعد تجاكز المستكل المصكم له " هك مظهر نفسف
ال مادمو كمجرد ال محسكس"( )1هذا كبالرغـ مف ثبكت الدكرة التعاقبية لمزمف المتمثمة ف المي د

كالصيركرة باتجاا المكت كبالتالف الجز المدرؾ لديهـ ممثؿ ف الزمف المتعاقب()2و كرغـ ذلؾ

أي ان

بابية تصكر الزمف ال تنقش .

 -2عند الغرب:

الزمف ف المصة اقغريقية ( )xpovosك ف ال تينية ( )tempusكحديثان ف المصة

اقنجميزية ( )zeitككذلؾ ()timeو ك ف الفرنسية ()tempsوك ف اقيطالية ()3(tempoو كيشير
الزمف بشكؿ عاـ عندهـ إلى ترة لها بداية كنهاية ك هما ارتبط بحدث منها عمى سبيؿ المثاؿ

الفصكؿ األربعةو كتفسيرا مرتبطان بالحياة االقتصادية كالثقا يةو كهذا أقدـ تصكر لفكرة الزمف ف

المصات الصربية.

لقد اتصذ مسار الزمف عند األغريؽ نظرة تشاؤمية كلعؿ ذلؾ قدراؾ أثرا ف األشيا و

المتمثؿ ف أنه يتجه بالشف أك الشصص نحك اله ؾ كالفنا كالمكتو كما لبثت أف تصيرت هذا
النظرة بفعؿ الفمسفات المعاصرة التف تؤمف بفكرة تناس األركاح كاالتجاا نحك االرتقا و ك ف هذا

النظرة اقيجابية

ن لنظرية داركف ف التطكر كالنشك (.)4

( )1عبد الممؾ مرتاض :ف نظرية الركاية :بحث ف تقنيات السردو عالـ المعر ةو الككيتو 1998و ص.201
( )2ينظر :جدلية الزمفو جاستكف باش ر :ترجمة صميؿ أحمد صميؿو المؤسسة الجامعية لمدراساتو بيركتو
ط3و 1992و ص.70
( )3شرمو هبةو كأصركف :مشركع المصطمحات الصاصة بالمنظمة العربية لمترجمةو (د.ط)و المنظمة العربية
لمترجمةو بيركتو (د .ت)و ص.348

( )4ينظر :سي از قاسـو بنا الركايةو دراسة مقارنة ف ث ثية نجيب محفكظو الهيئة المصرية العامة لمكتابو
القاهرةو ط1و 1984ـو ص.47
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كلعؿ الزمف متعمؽ بالمحظة الحا رةو كأرج مي ف ككندي ار سبب ذلؾ الرتباطه بالكعفو

كأردؼ أف ما يدركه الكعف ف المحظة الحا رة هك ما يستقر ف الذاكرة عمى أنه الزمف أما ما
ال تدركه الذاكرة

يعد مف الزمف()1و إذا الحكـ أك الزمف إف صا التعبير هك الكعف.

اصطالحا:
 -3الزمن
ً

تتشعب مقكلة الزمف ف مياديف متعددةو هك مف العناصر الجدلية العصية عمى حصرها

كت طيرهاو كلعؿ أي ان ال جدكل مف ذلؾ ألف "المصة ال تعكس الحقيقة كانما تحكلها لشف آصر
شف ينبصف أف يسمى لئ

()2

تصيرا التسمية"

طبيعته جدلية كمبهمة كال أدؿ عمى ذلؾ إال

التساؤؿ الذم أطمقه القديس أكغسطيف ف اعت ار اتهو عف الزمف هك يعر ه كاذا ما سئؿ عنه

يعر ه(.)3

كبالتالف هك ثيمة

به متجدد آصر مكهكـ"(.)4

بابية مائعةو لكنه كما أشار عبد الممؾ مرتاض" متجدد معمكـ يقدر

التصػػكر العػػاـ لمػػزمف يشػػير إلػػى جػػز مػػبهـ كجػػز ص ػريا مػػف ص لػػه نسػػتدؿ المػػبهـ دكف

اقحاطة بكميته" هك حقيقة مجردة كسائمة ال تظهر إال مف ص ؿ عمها ف العناصر األصرل"(.)5
إذف

تعد الدقائؽ كالساعات كاألياـ هف المقصكدة بالزمفو حسب كانما أي ان مجرد
()6

أكثر مف ذلؾ بحيث يبمكر إطار الحياة كالمكجكدات بحركاتهاو كسمككها كمظاهرها

ك ف هذا

إشارة التساع ثيمة الزمف يما تعنيه كالى ذهنيتها كذلؾو كلعؿ ما اتفؽ عميه المفكركف
المعاصركف ف ق ية الزمف أنه "ال ينفصؿ عف الذات"
المرتبطة باقنسافو كمف المع

()7

هك إذا مف الشكاغؿ الحائرة اله مية

ت الكبرل العصية عمى التحديد كالحصر.

( )1ينظر :مي ف كندي ار ص 30ف الركايةو تر :أحمد عمر شاهيفو دار شرقيات لمنشر كالتكزي و القاهرةو ط1و
1999ـ.
( )2أ .مندكال :الزمف كالركاية و تر :بكر عباس و دار صادر و بيركت و ط1و .1997ص.174
( )3ينظر :اعت ار ات القديس أكغسطيفو ص.249

( )4عبد الممؾ مرتاضو ف نظرية الركايةو ص.201
( )5سي از قاسـ بنا الركايةو ص.27
( )6ينظر :عبد الصمد زايدو مفهكـ الزمف كدالالتهو الدار العربية لمكتابو 1988ـو ص.7

( )7هانز ميرهكؼو الزمف ف األدبو تر :أسعد رزكؽو مؤسسة رانكميف لمطباعةو القاهرة -نيكيكرؾو 1972و
ص.7
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 -3إشكالية الزمن في التعبير عن الفعل:
ثمة إشكالية مرتبطة بالزمف عمى المستكل المصكمو كلقد أشار سعيد يقطيف لهذا

اقشكاليةو كسبقه ف كميض لها عبد الممؾ مرتاض قد تكس يقطيف أكثر ف عر ه لهذا
اقشكاليةو كهنا سيتـ تناكلها مف ناحيتيف:
ما اقشكالية األكلى هف عامة تشترؾ يها غالبية المصات تقر نيبا()و كهف متعمقة بالناحية
اقنسانية كال داعف لمصكض يها؛ ألف لها أبعاد متشعبة إلى عدة لصات مما يتعذر هناو كتكفف

اقشارة لهاو كما يصنف تكس

سعيد يقطيف عف الصكض يهاو كبصكرة عامة إف الزمف ف هذا

السياؽ ظؿ محصك انر ف قكالب لصكية ال تعبر عنه التعبير الكا ف تتقاط المصات ف ذلؾو "ألف

تحميؿ الزمف ف المصة ظؿ أسير المطابقة الفيزيائية"()1و إذ إف الفعؿ ال يعبر بدقه عف الزمفو
ما نتج عف العجز المصكم ف التعبير عف الزمف االكتفا بالشكؿ التقريبف له(.)2

كلقػػد أشػػار ركالف بػػارت إلػػى أف "أزمنػػة الفعػػؿ ػػف شػػكمها الكجػػكدم كالتجريبػػف ال تػػؤدم

معنػ ػػى الػ ػػزمف المعبػ ػػر عنػ ػػه ػ ػػف الػ ػػنص كانمػ ػػا غايتهػ ػػا تكثيػ ػػؼ الكاق ػ ػ كتجميعػ ػػه بكاسػ ػػطة ال ػ ػربط

المنطقف"()3و كبالتالف ت كيد كرة قصكر الفعؿ ف المصة عف احتكا الزمف بكميته.

أما اقشكالية الثانية كالممتدة مف األكلى كهف صاصة بالزمف ف المصة العربية عمى كجه

الصصكص سيتـ تناكلها مف جانبيف :أما األكؿ يصتص بمدل داللة الفعؿ بدقة كبكجهه
صحيحة عف الزمفو إف الفعؿ ف العربية مرتبط بالمحظة الحا رة ككاف الكلكج إليه عبر

اقعراب كالتركيب مف هذا الناحية(.)4

كقد ناقش سعيد يقطيف – أي ن ا  -تناكؿ ِّ
كؿ مف السامرائفو كتماـ حسػاف لهػذا الق ػية
لمحاكالتها التجديد؛ ما األكؿ ناقش ما ذهػب إليػه ابػف يعػيش ػف مسػاكقة الفعػؿ لمػزمف كيػر ض
هذا المنحنى ب ف الفعؿ العربف غير و
كاؼ ف حد ذاته ليعبر عف الزمف بدقةو كيتـ تحصيمه ككػؿ

( )عرض سعيد يقطيف ف كت ابه تحميؿ الصطاب الركائف أ ار بعض النقاد الذيف عر ك ف دراسته قشكالية
الفعؿ ف النحك التقميدم كالباحث المسانف جكف اليف سقف اليكنانية كال تينيةو كيعرض لطرح بنفست اشكالية

الفعؿ كاحتكائه لمزمف ف المصة = الفرنسية كاشكالية الفعؿ نفسه ف هذا المصةو لممزيد :ينظر :ص 66-63تحميؿ
الصطاب الركائفو سعيد يقطيفو مركز الثقا ف العربفو ط3و الدار البي ا و المصربو 1997ـ.
( )1تحميؿ الصطاب الركائفو سعيد يقطيفو ص.62
( )2ينظر :عبدالممؾ مرتاضو ف نظرية الركايةو ص.202
( )3حسف بحراكمو بنية الشكؿ الكائف :الف ا – الزمف  -الشصصيةو المركز الثقا ف العربف وبيركت كالدار
البي ا و ط1و 1990و ص.111

( )4ينظر :سعيد يقطيف ص.84
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مف بنا الجممة

()1

الفعػؿ "يظػؿ قاصػ انر عػف تحديػد الزمػاف مػا لػـ تسػاعدا قػرائف أصػرل أك يقػ

ػف

سياؽ معيف"( .)2كأما تماـ حساف تناكؿ زمف الفعؿ مف النػاحيتيف الصػر ية كالنحكيػة كصمػص إلػى
صعكبة حصكؿ كؿ منهما عمى الداللة الدقيقة
كقد

مت محاكلته لدراسة الفعؿ أنه يق

مف بنا الجممة.

ف ستة عشرة صكرة()3و ك ف ظؿ هذا االرتباؾ

لمفعؿ كزمنيته العربية كحاجته إلى نظرية لسانية نحكية تجديدية ف

ك النحك التقميدم كرغـ

المحاكالت لذلؾ إنه بحاجة إلى جهكد كالتفات أكبرو كهنا يفيد هذا البحث مف العرض السري

لهذا اقشكالية لت صذ بعيف االعتبارو أسهامها بشكؿ أك ب صر بالمك كع قيد البحثو كلما لها
دكر تكميمف ف هذا اقطار.

هذا ما يصص إشكالية الزمف ف العربية مف جانبها األكؿ (الفعؿ كأبنيته الزمنية) .كأما

الجانب الثانف هك ذك طاب

ر فو كناتج مف ككف الدراسات المنجزة حكؿ الزمف ذات نش ة

غربية ف لصتها كطابعهاو كاف إلصاقها بالمصة العربية يؤدم ف هذا السياؽ إلى انزياح ف

تناكلها أم أف بنائها كطبيعتها ال ت ئـ العربيةو كالتركيز هنا ليس عمى أصالة المنش أك غربتهو
كانما عمى جكات الم تف منه الناتجة مف ككنه كذلؾو كلكف ما تمبث أف تزكؿ هذا اقشكالية كلك

بشكؿ تقريبف؛ لككف التركيز ف كؿ مف الدراسات العربية كالصربية قائمان عمى السياقات الزمنية
بعامة أم أنها غير مصصكصة بك

محدد ف لصة محددةو كما تمت اقشارة سابقان أف الفعؿ

كزمنيته يعانيا مف صمصمة ف المصات بعامة.

كلعؿ هذا ال يمن مف الحذر كأصذ هذا النقطة بعيف االعتبار ف الجانب التطبيقف كهذا

ال يعذر -أي ان -مف الحاجة لت صيؿ الدراسات النقدية العربية بشكؿ عاـ كص صها مف التبعية.
كص صة القكؿ ف إشكالية الزمف ف المصةو إف المصات بعامة تتقاط

ف التزاـ الفعؿ ف

داللته عمى الزمف بكجه الدقة ك ف العربية عمى كجه الصصكص ثمة جكة بيف التعبير المصكم

لمزمف كالزمف بحد ذاته.

 -4الزمن في األدب:

يتجمى الزمف ف الفنكف كا ة كمف ذلؾ اعتبار األدب كالمكسيقى

مف الفنكف الزمانيةو

ك ف هذا السياؽ إف األدب منجز إنسانفو كألف اقنساف مرتبط بالزمف عبر حياته كتجاربه

( )1ينظر :سعيد يقطيفو تحميؿ الصطاب الركائفو ص.85
( )2بكرم عبد الكريـ :الزمف ف القرآف الكريـ دراسة دالليةوو دار الفجر لمنشر كالتكزي و ط3و 2001و القاهرة.
( )3لممزيد حكؿ بنا الفعؿ كداللته الزمنية ينظر :السامرائفو الفعؿ كأبنيتهو تماـ حسافو المصة العربية مبناها
كمعناهاو الهيئة المصرية لمكتابو 1979والبنى الزمنية كاشكالهاو عبد القاهر الفهرم كآصركفو منشكرات معهد
الدراسات كاألبحاث كالتعريبو (د.ط)و المصربو .2006
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الربط بيف األدب كالزمف نتيجة الصبرة اقنسانية باعتبار الزمف ذاتف كشصصف كنفسف كنسبفو
ينبصف أف نميز بيف الزمف الطبيعف كالزمف ف الصبرة( )1مف ناحية مكق ككجكد ك ٌؿ منهما.
كتتشعب مقكلة الزمف ف نكف عديدةو كنجدا متجميان ف األدب بنكعيه الرسمف كالشعبف

كاألساطيرو كلكف التماسه بك كح وأكثر ما نممسه ف الركايةو "التف تظؿ م التكجه الصحيا
أكثر األشكاؿ األدبية مركنة كأشدها إثارة"(.)2
كلعؿ أحد دكا

نزكع اقنساف للدب ليبمكر عبرا صراعه م الزمفو كال أدؿ عمى ذلؾ

أسبقية األدب ف الكشؼ عف هذا الع قة -اقنسانية الزمنية -كالتف ت ا يها عمـ النفسو
كشؼ األدب بشكؿ أك ب صر عف المكنكلكج كالتداعف الحرو كاف إحدل مصادر النظريات

الحديثةو كلقد سيطرت كرة الزمف عمى اقنسافو كنممس ذلؾ ف األدب جميانو كلعؿ يما ابتكرا
األدبا مف تقنيات زمنية (تصاعديةو دائريةو متشظيةو متكازيةو )..أعانت يما ذلؾ عمى تعاطف

اقنساف م

كرة الزمفو كما أف األثر األدبف يكشؼ" عف الكثير مف نكاحف الزمف كالتداصؿ

الدينامف كاالستمرار كالديمكمة كالزكاليةو ككمها أكصاؼ ترسمها الصكرة األدبية ف صكرة

مجردة"(.)3

 -5الزمن في الرواية:
إف اعتبار الركاية عم ن غير منجز كال يتحدد بإطار صارـ جعؿ منها جنسان منفتحان

مرنان()4و كمف أشكاؿ هذا االنفتاح انبثاؽ شكؿ مصاير لمركاية التقميديةو ك ف سياؽ الزمف الركائف
إف تمايز الركاية التقميدية ف هذا المقاـ كا ا جدانو هف ذات تسمسؿ صطف طبيعف غير

منقط (تصاعدم البنا ) لذا هك صا

لمبدأ السببية .كأما الركاية الحديثة (إف صا التعبير)

هف ذات بنا متداصؿ أك متشظفو الفارؽ الجكهرم بينهما كامف ف التشكيؿ(.)5

كما أف الركاية الحديثة تتجه نحك جكانية أكس و قد اعتبر المحاديف أف الزمف األدبف

كبشكؿ صاص الركائف ف كجكدا هك زمف نفسفو كلعؿ ركبرت همفرم ف كتابه تيار الكعف أكؿ

( )1ينظر :الزمف ف األدبو هانز ميرهكؼو ص.10
( )2أ .مندالكو الزمف كالركايةو ص.17
( )3مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربية()2000-1960و أطركحة دكتكرااو الجامعة األردنيةو 2000
ص.27
( )4ينظر :ميصائيؿ باصتيفو الصطاب الركائفو تر :محمد برادةو دار الفكر لمدراسات كالنشرو القاهرةو ط1و
1987ـ.

( )5ينظر :مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربيةو ص.33
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()1

مف حاكؿ تحطيـ الزماف التاريصف

ف الركاية بإح ؿ الزمف النفسف كالدائرم كالمتشظفو بحيث

يظهر الما ف كالحا ر كالمستقبؿ ف كقت كاحد

()2

ما داـ كجكدا داصميان.

لقػػد تكسػ حيػػز الػػزمف كازداد االلتفػػات إليػػه ػػف الركايػػة الحديثػػةو مػػف الم حػػظ أف بعػػض

الدراسات

()3

تناكلت المككنات السردية عبر الكلكج إليها مف ص ؿ الػزمف كانػت محاكرهػا (الزمػاف

كالشصصية كالمكػاف  ...إلػ ) ػف حػيف أف العكػس لػـ يػرد " ػالزمف بكجكهػه المصتمفػة عامػؿ تكيػؼ

رئيسػػف ػػف تقنيػػه الركايػػة"

الركاية الحديثة.

()4

مػػا أدل لسػػطكعه كمك ػكف سػػردم أكتػػر مػػف المككنػػات األصػػرل ػػف

كلـ تقـ الركاية اعتبا انر لمحبكة كاالصتيار كالسبب كالبداية كالكسط كالنهايةو كما ف الركاية

التقميدية مف الناحية الفنية أك ككنها ممهاة أك م ساة مف الناحية المك كعية()5و قد نف ت
الركاية الحديثة ذلؾ كمه كجا النسج ك ؽ إطاريف هما زمف القصةو كزمف الصطابو األكؿ
يص

لمبدأ السببية كالثانف غير صا

مرتبط بالكاق ك قان لمركاية الحديثة(.)6

لهو يككف زمف الصطاب منفصؿ عف زمنيته غير

تنمك الركاية التقميدية تصاعديان كبشكؿ منطقف رتيبو كبالتالف إف حبكتها سببيةو يصتمؼ

الحاؿ عنه ف الركاية الحديثةو حيث يقيـ الركائف انسجامان ف الركاية ال صطية المتداصمة زمنيانو
كيحقؽ اندماج القارئو تقكد ذهنه نحك اقيهاـ بالحا ر()7و إف الركائف يمج إلى "صمؽ شعكر
()8

بالحا ر التصييمف الذم يتحرؾ إلى األماـ"

رغـ كجكد الما ف كالتكرار الزمنفو كيتـ ذلؾ

حسب ما ذهب إليه مندالك عبر استصداـ كاحدة أك أكثر مف ث ث تقنيات تتيا طرح اقيهاـ

( )1المقصكد بالزمف التاريصف تتاب القص ببداية ككسط كنهاية بتسمسؿ زمنف.

( )2ينظر :تيار الكعف ف الركاية الحديثةو ركبرت همفرم تر :محمكد الربيعفو مكتبة الشبابو القاهرة 1974ـ
( )3كمف الدراسات التف تناكلت الشصصية كالمكاف عبر البنيه الزمنية دراسات مها قطراكمو الزمف ف الركاية
العربية.
( )4أ.مندالك :الزمف كالركاية ص.23

( )5ينظر ميشيؿ بكتكر (بحكث الركاية العربية الجديدة) تر :ريد أنطكنيكسو عكيدات لمطباعة كالنشرو ط3و
1968و ص.100
( )6ينظر :سعيد يقطيفو تحميؿ الصطاب الركائف (الزمف -السرد -التبئير)و ص.68
( )7إف تقنية اقيهاـ بالحا ر ف الركاية الحديثة مستمدة مف الفنكف المسرحية كالسينمائية باعتبارها حا انر –
حسب ما أشار آالف ركب غريبيه نحك ركاية جديدة – ص134و ينظر كذلؾ إثر التداصؿ بيف أجناس الفنكف

السردية الزمانية (الركاية)و كالفنكف المكانية (المسرح كالسينما).
( )8أ .مندالكو الزمف كالركاية :ص.154
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()()1

بالحا ر بس سة بكجكد المراكحة الزمنية

هف:

حسب ما يقت يه السياؽ؛ كهذا الطرؽ الث ث

 -الطريقة الدراميةو كاقكثار مف الحكارو ككجهة النظر المقيدة.

كيعرؼ مندالك الطريقة الدرامية أنها" :طريقة التقديـ المباشر ترمف إلى نقؿ المعادؿ

السيككلكجف لمحا ر الدرامف  ...بحيث تكجه ف القارئ إحساسان ب نه حا ر"

()2

كتتحقؽ

عاليتها ف حيف غياب الراكم العميـو كيتمثؿ جكهر الدراما ف "صمؽ شعكر بالحا ر التصيمف
()3

الذم يتحرؾ إلى األماـ

ما يمصف استشعار القارئ كجكد التكرار الزمنف أك المراكحة الزمنية.

 الحوار :إنه يمثؿ صداـ القارئ م الحدث مباشرة كبالتالف يككف كهـ الح كر ف ذركتهو
()4

مما يمقف عمى النص حيكية كبيرة

تسهـ ف مسرحة المكقؼ ف مصي ت المتمقف.

 وجية النظر المقيدة :إف عدها مف طرؽ اندماج القارئ ف النص يكمف ف ارتباطها
بالكاق ذلؾ أنها تمثؿ الشصص كاآلصركف الذم هـ بالنسبة إليه أبسط منهو ذلؾ أنه يدرؾ
نفسه كبحقها كليس كذلؾ م اآلصريف كمف هنا إف "المؤلؼ يقدـ كؿ شف مف ص ؿ ذهف

شصصية كاحدة(.)5

ف الصالػبو كبالتػالف التطػابؽ بػيف مػا يمثػؿ الحيػاة كبػيف مػا يمجػ إليػه المؤلػؼ ػف كجهػة

النظػػر المقيػػدة يقػػكد إلػػى التػػكهـ بالحا ػػر حيػػث يتجمػػى التػػكهـ بالح ػػكر أكثػػر تجميػػه ػػف ركايػػة
تي ػػار ال ػػكعفو إ ػػا ة إل ػػى دكر المص ػػة باعتباره ػػا أداة ه ػػذا اقيه ػػاـو ػػف ردـ الفج ػػكة ب ػػيف القػػػارئ

كح كرا م النص الركائف المصة "هف األكثر قدرة عمى نقؿ كهـ المزامنة"(.)6

إذان هذا الحمكؿ الث ثة هف التف يمج إليها الراكم المعاصر ف الركاية الحديثة

ليستعيض بذلؾ عما قد يسبب ارتباؾ القارئ إثر التكسر الزمنف كالتداص ت كبالتالف إقامة تكازنان
ف البنية الزمنية الركائية كعمى ذلؾ إف "الحا ر التصييمف يمثؿ زمف الصطاب ف الركاية

الحديثة"(.)7

هذا ف إشارة إلى أهمية اقيهاـ بالح كر ف صمب الركاية الحديثة كإحدل تقنياتها

كم محها.

( )1يقصد بالمراكحة الزمنية التناقؿ بيف األطراؼ الزمنية الث ثة (حا ر – ما ف – مستقبؿ).
( )2أ .مندالكو الزمف كالركايةو ص.130
( )3المرج السابؽو ص.154
( )4أ .مندالكو الركاية كالزمفو ص .132
( )5المرج السابؽو ص.136

( )6مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربيةو ص.39
( )7المرج السابؽو ص.37
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كمف أهـ م ما الركاية الحديثة أي انو عزلها الزمف عف زمنيته مركزة بذلؾ عمى زمف

الق ار ة()1و كلعؿ الجكانية التف تتكس باتجاهها الركاية الجديدة بذهنية أكبر تككف إلى جانب
التشكي ت الصارجية المؤدية إلى انزياحها عف الزمف الصارجف رغـ احتفاظ العديد مف الركايات
بالطاب المعهكد "التقميدم" لمقص .كقد أرج ميشيؿ بكتكر سبب التبايف بيف الركاية التقميدية

كالحديثة إلى طبيعة كؿ منهما إليهاـ بالزمف ف هذا األصيرة ال يعرض الكاق كما هكو بؿ يتـ
إص اعه لمحذكؼ كالتمصيصات كالكقؼ كالعديد مف التقنيات المستحدثة ف السرديات()2و ثـ إف

"كؿ ركاية جيدة لها نمطها الزمنف كقيـ الزمف الصاصة بها"( )3المككنة لجمالياتها النسقية.

كيمكف القكؿ أف الزمف الركائف بصكرته الحداثية هك جممة مف التقنيات المتعمقة ببنا

كتشكيؿ الزمف ك قان لزمنف القصة كالصطابو بحيث يككف متصي ن مرنان كمتداصؿ كمتشظف

كايقاعف كأكثر اتساعان بشمكله الجانب النفسف.

 -6الزمن الروائي عند النقاد:

تمثمت نقطة البد لمد ارسات السردية مف اقشكالية الزمنية عند الشك نييف الركس

باعتبار جهكدهـ ف هذا اقطار ركيزة أساسية انطمقت منها الدراسات السردية الزمنية بعد أف

كانت مرتكزة عمى المادة الحكائية مقيدة بهاو كانط قان مف انفصاؿ البيئة عف زمنيتها()4و قد

اهتمكا باألنساؽ البنائية ككاف لهـ سبؽ إدراج مبحث الزمف ف نظرية األدب(.)5

كمف ذلؾ ما قدمه تكماشفسكف نتيجة التدقيؽ عمى األنساؽ الزمنية تمثؿ ف المتف

الحكائف كهك "مجمكع األحداث المتصمة يما بينها كالتف يق إصبارنا بها"(.)6

كبالرغـ مف اقشارة إليه إنهـ صبكا َّ
جؿ اهتمامهـ عمى "الع قات التف تربط األحداث

بحيث أهممكا السرد مف حيث هك قصة كلـ يككنكا يهتمكف سكل بالسرد مف حيث هك صطاب"()7و
كأما المبنى الحكائف كالذم يعبر عف األحداث نفسها لكنه يراعف "نظاـ ظهكرها ف العمؿ كما

( )1ينظر :عبد العزيز حمكدة :مف البنيكية إلى التفكيكيةو ص.121
( )2ينظر :ميشيؿ بكتكر :بحكث ف الركاية الجديدةو تر :ريد انطكنيكسو ط2و بيركتو باريسو منشكرات
عكيداتو 1982و ص .101-99

( )3أ .مندالكو ص.57

( )4ينظر :سعيد يقطيف :تحميؿ الصطاب الركائف ص.68
( )5حسف بحراكم بنية الشكؿ الركائف ص .167
( )6نظرية المنهج الشكمف :نصكص الشك نييف الركسو تر :إبراهيـ الصطيبو مؤسسة األبحاث العربيةو
بيركتو ط1و 1982و ص.180

( )7تز يتاف تكدكركؼو طرائؽ تحميؿ السرد األدبف :مقكالت السرد األدبفو تر :ؤاد صفا كحسيف سحبافو
منشكرات اتحاد كتاب المصربو ط1و الرباطو 1992و ص .56
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()1
يتبعها مف معمكمات تعينها لنا" و هك يسعى قعادة تشكيؿ القصة كصياغتها نيان المتف إذان

يراعف منطؽ كزمف األحداثو كالمبنى الحكائف يهتـ بنظاـ عرض هذا األحداث كلقد الحظكا

طريقتيف لعرض األحداث معيارهما الترتيب الزمنفو النظاـ الذم يص

الكقتف) كآصر يهممه يككف متكس انر(.)2

لمتسمسؿ (النظاـ

كاف الع قة القائمة بيف و
كؿ مف المبنى كالمتف الحكائية جدلية بحيث تظهر هذا الثنائية

ف سياؽ أم نص ركائفو هك قائـ عميها.

كاثر هذا الطرح لهذا الثنائية نتج التمييز بيف زمنييفو زمف المتف الحكائفو كزمف الحكفو
كالمقصكد باألكؿ "ا تراض ككف األحداث المعرك ة قد كقعت ف مادة الحكف"

()3

كعف طريؽ

تمحيصه نستطي الصركج بالمدة الزمنية للحداث كأما زمف الحكف يمثؿ "الكقت ال ركرم
لق ار ة العمؿ أك مدة عر ه" كبالتالف كاف تعامؿ الشك نييف م النص الركائف بانقطاع زمنه
()4

عف زمنيته

مركزيف عمى السياؽ الداصمف لمزمف.

كتعد جهكد المدرسة األنجمك سكسكنية مف الجهكد المبكرة ف اقشارة إلى البنا الزمنف
كتمظهرا ف البنية السردية؛ كألنها كانت كذلؾو مبكرةو لـ تكف ذات منهجية كا حة كمحددة
()5

كانت ت م ت لسياؽ الزمف ف الركاية كما أشار لذلؾ حسف بحراكم

كص صة ما قدمتهو

كعمى رأسها بيرسف لكبكؾو كادكيف مكير ت كيدان أف أهمية الزمف ف الركاية ف إشارة إلى مدل

صعكبة تعيينهو بحيث يصعب م ذلؾ إمكانية طرح مك كع القصة ما لـ تتـ عممية إدراؾ

الزمف يها(.)6

كتتحدد أهمية الزمف كداللته بتعدد األدكار التف ينهض بهاو ركاية الشصصية عمى سبيؿ

المثاؿ تقؿ بينها الهيمنة الزمنية عمى الشصصيةو بحيث تككف غير صا عة له كيككف ال نهائفو

كال يظهر أثر الزمف عمى شصصياتها كال يص عها(.)7
( )1نظرية المنهج الشكمفو ص180
( )2ينظر :نظرية المنهج الشكمف ص .179

( )3سعيد يقطيف :تحميؿ الصطاب الركائفو ص75
( )4عبد العزيزة حمكدة :مف النبكية إلى التفكيكيةو ص 121
( )5ينظر :حسف بحراكمو بنية الشكؿ الركائفو ص108
( )6ينظر :بيرس لكبكؾو صفة الركايةو تر :عبد الستار جكادو دار مجدالكم لمنشر كالتكزي و عماف األردفو
ط1و 1972و ص.55

( )7ينظر :إدكيف مكييرو بنا الركايةو تر :إبراهيـ الصير فو المقدمة المصرية العامة لمكتاب كاألنبا كالنشرو
القاهرة 1965و ص179
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كقد رؽ إدكيف مكير بيف األثر الزمنف ف كؿ مف الركاية الدرامية كالركاية التسجيمية فف

األكلى الزمف داصمف كحركته هف "حركة الشصصياتو التصيير كالشصصية جميعان تركز ف حدث
كاحدو كبانح ؿ الحدث ت تف ترة يبدك يها الزمف أنه تكقؼ"(.)1

كأمػ ػػا الثاني ػ ػػة يكػ ػػكف ال ػ ػػزمف يهػ ػػا عم ػ ػػى عك ػ ػػس الركايػ ػػة الدرامي ػ ػػةو صارجي ػ ػان مت ػ ػػد قان ػ ػػكؽ

الشصصياتو كتستح ر هػف مػف ص لػه

()2

كهكػذا قػد سػرت هػذا المدرسػة الػزمف كعنصػر بنػائف

ف الركاية كمف ناحية تتب أثرا كتصيرا بحسب مك كع الركاية كتعددا بتعددها.
العرض السابؽ مثنؿ لبعض البدايات دراسة الزمف

مف البنا الركائفو كينص هذا

البحث أهمية أ ار النقاد يما بعد كقد قسمت إلى ث ث اتجاهات مف النقاد مف انطمؽ ف دراسة

الزمف

مف كجهة مسفية()و كمنهـ مف انطمؽ مف كجهة لسانية

()

كآصركف انطمقكا مف بدايات

بنيكم لمزمف الركائفو ك يما يمف عرض لكؿ تصكر نقدم
الشك نييف الركس ليككنكا االتجاا ال ٌ
عمى حدة باستثنا دراسة الزمف ذات الطاب الفمسفف يكتفف البحث باقشارة إليها:
قسم الزمن إلى نوعين:
فأما إميل بنفست فقد ّ
 -1الزمن الفيزيائي :كهك الذم يتمثؿ ف صطية ال منتهيةو بحيث نجدا ف اقيقاع الداصمف لكؿ
رد بما يتماشى م كجهته كأهكائه.

 -2الزمن الحدثي :هك متعمؽ بتكالف األحداث بصكرة متتابعة.
كهما زمناف قاب ف لممزج عمى المستكييف الذاتف كالمك كعف.
كرغـ محاكالت بطهما كقياسهما إف التقا ك ٌؿ منهما بالتجربة اقنسانية لمزمف غير
كارد .كما أ اؼ "بنفست" نكعان آصر كهك الزمف المسانفو مف ص ؿ دراسته للزمنة ف الفعؿ

الفرنسفو كهك مرتبط بالك ـو كجكهر هذا الزمف متمثؿ ف إنجاز الك ـ.

( )1إدكيف مكييرو بنا الركاية :ص.102
( )2ينظر :إدكيف مكييرو بنا الركاية :ص.102
( ) لقد أشار حسف بحراكم إلى النقاد المنطمؽ الفمسفف لفهـ الزمف ف النص األدبفو كقد أك ا االتجاهات
الفمسفية التف ت ثر كؿ منهما بهاو منهـ جكرج لككاتشو باصتيفو جاف بكيكفو جكرج بكلف .لممزيد ينظر :حسف
بحراكم بيف الشكؿ الركائفو ص155-159و كلعؿ الكجهة الفكرية الفمسفية طفت عمى المنطمؽ األدبف الجمالف.

( )كهـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرو إميؿ بنفست هارلد اينريشو كالينسو لممزيد ينظر :تحميؿ الصطاب
الركائف سعيد تقطيفو ص.64-63
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كيحيؿ هذا الزمف المصة إلى لحظتيف زمنيتيف إحداهما تيستدعى عبر الذاكرة بككنها ال
تعاصر الصطابو كأما الثانية لحظة غير مكجكدة ف الحا ر ستكشؼ عف نفسها( )1كهاتاف
المحظتاف مرتبطتاف بالحا ر.
كيبرز تصكر بنفست لمستكييف لمتمفظ هما :الحكف كالصطاب(.)
كهنا يقترب بنفست مما قدمه هارلد اينريش إذ صنؼ الزمف إلى نكعيف زمف التعميؽ

ممث ن ف الحاؿ كاالستقباؿو كالزمف القصصف كقكامه الما ف.

كانط قان مف تصكر بنفست لمزمف مف الكجهة المسانية كالتف تعد صطكة هامة ف إطار

الدراسات المسانية لمصطاب ك ف مقدمتها الصطاب الركائف.
()

كقد أشار ميشاؿ بكتكر

إلى صعكبة النقد بالترتيب الزمنفو كلعؿ هذا الصعكبة تت تى

مف ككننا ال نعيش الزمف مستم انر إال ف أحياف قميمةو كقد أرج ذلؾ لمعادة إذ تمنعنا مف
م حظة الكقفة كالقط كالقفز أثنا الق ار ة ف النص الركائف.

وقد قسم الزمن إلى ثالثة:
 -1زمن المغامرة :كهك زمف األحداث المتصمية كالمدة التف استصرقها (عدة سنكات).
 -2زمن الكتابة :كهك صاص بالمبدع كتمثؿ مدة المصاض اقبداعف.
 -3زمن القراءة :كيصتص بالمدة التف يستصرقها المتمقف لمعمؿ.

كيؤكد بكتكر إمكانية انعكاس كؿ مف زمف الكتابة كزمف المصامرة بكاسطة زمف الكاتب(.)2
كمف هذا األقساـ يبرز لنا سياقات زمنيف أصريف تتجمى ف الركاية سكا بشكؿ مباشر أك

غير مباشر تتمثؿ ف:

 -4التسمسل التاريخي :كالذم ينكرا ميشيؿ بكتكر لذا الصعكبة الصطية بشكؿ دائـ إال ف أحياف
قميمة.
 -5الطباؽ كاالنقطاع الزمنفو بحيث يمث ف العكدة إلى الما ف كالقفز لممستقبؿو كحركة
االنتقاؿ بيف زمف كآصر.

( )1ينظر :سعيد يقطيف تحميؿ الصطاب الركائف ص.65
( )الحكف كؿ ممفكظ يشترط باثان كمتمقيان كعند األكؿ هدؼ الت ثير ف الثانفو أما الصطابو هك مستكل يتـ يه
تقديـ األحداث كاأل عاؿ التف تق

ف زمف معيف بدكف تدصؿ المتكمـ ف الحكف.

( )أحد ركاد الركاية الجديدة ف رنسا سنة .1964

( )2ينظر :ميشاؿ بكتكرو بحكث ف الركاية الجديدو ص.102-101
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أما آلف ركب غرييه إنه يحرر الركاية مف الص كع ألم زمفو إيقاعها ال نشعر به إال

مف ص ؿ زمف كاحد مرتبط بالحا ر قطو كهك زمف الق ار ة المتمثمة ف المدة المستصرقة ف

ق ار ة الركايةو أم أف حا ر الركاية مرتبط م ساعات كهك بالتالف أعمى مف ش ف المتمقف عمى

حساب العمؿ اآللف ك ف الحيف الذم ركز غريبيه عمى أحادية النظرة لمزمفو زمف الق ار ةو قد

اصتمؼ عنه جاف ريكاردك كالذم اهتـ بالزمف الركائف للحداث كع قاتها بحيث يقكؿ بكجكد

زمنيفو زمف القصو كزمف السردو كاالمكانية الزمنيف ذلؾ بكاسطة محكرييف متكازييف لدراسة

الع قات الزمنية القائمة بينهما كمف ثـ التركيز عمى حركية السرد الممثمة ف سرعته كبطئه

بالمقارنة م زمف القصة.
كلعؿ ك ن مف غرييه كجاف ريكاردكو كميشاؿ بكتكر قد عبركا عف الزمف مف زكايا مصتمفة

كبشكؿ جزئفو ذلؾ أف الث ثة المذككريف ركائيكف حاكلكا التنظير لمركاية مف منطمؽ تجربتهـ

الزمنية م الركاية كما أدؿ عمى ذلؾ إشارة ميشاؿ بكتكر ف كتابه بحكث الركاية الجديدة إلى
صعكبة الصمؽ الزمنف لمركاية.

كيشير تكدكركؼ إلى كجكد المتف كالمبنى الحكائييف مت ث انر بذلؾ بالشك نييف الركسو

غير أف هذا التسمية ما تمبث كأف تستبدؿ بالقصة كالصطاب

()1

تعبي انر عف كمية النصو القصة

تعبر عف جممة ما تـ تقديمه مف أحداثو كأما طريقة تقديـ هذا األحداث يعنف به الصطاب م

ا تراض كجكد مستم و إذا هك الصياغة كطريقة النظـ لسياقات األحداث الممثمة ف القصة.
يعبر عف زمف القصة عف التسمسؿ المنطقف التصاعدم للحداث ممثمة ف الرسمة التالية:
حاضر

ماضي

مستقبل

هك عمى العكس مف زمف الصطاب السارد هك المتحكـ بكصفيف ترتيب األحداث ف
()2

النص الركائفو معتمدان ف ذلؾ عمى تصكر جمالف أك مذهبف
اعتبار تحكـ السارد مف نص آلصر:
حاضر

ماضي

حاضر

بحيث تمثمه الترسيمة اآلتية م

مستقبل

ماضي

( )1يستصدـ تكدكركؼ ف كتاب الشعرية مصطما نظاـ األحداث ليعبر عف المتف الحكائف أك القصةو كنظاـ
الصطاب ليعبر عف المبنى الحكائف.

( )2ينظر :سمير المرزكقفو كجميؿ شاكرو مدصؿ إلى نظرية القصةو الدار التكنسية لمنشرو تكنسو ط1و
1985و ص.79
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تحميؿ البينة الزمنية قائـ عمى تتب زمنف القصة كالصطاب يها.
كتنبثؽ مف هذا الثنائية نتيجة ارتباطها بعنصر الزمف ثنائية أصرل هف زمنا القصة
كالصطاب بحيث يتسـ زمف الصطاب ب حادية الجانب بالعكس مف ذلؾ زمف القصة "متعدد
()1

األبعاد"

كيعنف ذلؾ إمكانية جمهرة العديد مف األحداث ف القصة ف آف كاحد ف حيف أف

الصطاب" يرتبها ترتيبان متتاليان"(.)2

كيشير تكدكركؼ هنا إلى

السارد إلى التحريؼ الزمف"(.)3

ركرة إيقاؼ هذا التكالف حتى كاف أراد الكاتب ذلؾو لذا "يمج

كيعنف التطرؽ الستصداـ أنماط سردية لمحيمكلة دكف اقبقا عمى صطية الصطاب لصاية

نيةو كليس؛ ألف القصة نفسها تفرض ذلؾو كيتـ تشكيمها عمى أساس ع قة ك ٌؿ مف زمف
القصةو بحيث صدرها ف أشكاؿ ث ثة هف التسمسؿو الت ميفو كالتناكبو كزمف الصطاب.
كسيتـ تناكلها باق ا ة لصيرها الحقان ص ؿ البحث .كيرل الشك نيكف أف التحريؼ الزمنف "سمة

الصطاب الكحيدة المميز حالة عف النص"(.)4

كالم حظ هنا اتفاؽ تكدكركؼ م الشك نييف بكجكد مستكيف القصة كالصطابو المتف

الحكائف كالمبنى الحكائفو ككذلؾ زمنهما ف النصو كلعؿ ما ا ترقا عندا أف بقف زمف الصطاب
محكر اهتماـ الشك نييف مهمميف بذلؾ زمف القصة ف حيف أف تكدكركؼ أكلى اهتمامه لثنائية

زمنف القصة كالصطابو كذلؾ أف السرد يحكم قصصان متعددة.

كقد ميز تكدكركؼ بيف سياقيف مف األزمنة :األزمنة الداصمية كاألزمنة الصارجيةو األصيرة

هذا تمثؿ زمف السرد كالزمف التاريصف "بحيث يظهر ف ع قة التصييؿ بالكاق "()5و كزمف الكاتب

كهك التكقيت الذم تصدر يه الركاية كظركؼ انتاجهاو كزمف القارئ كهك زمف التمقفو حيث

إعادة بنا النص.
وأما األزمنة الداخمية متمثمة في:
 -1زمن القصة :كهك المتصيؿ السردم المرتبط بالفترة التف تدكر يها أحداث القصة.
 -2زمن الكتابة :تقاص بمف ف النص كتمثؿ الكقت المستصرؽ قنجاز إبداعه.

( )1محمد عزاـو محمد عزاـو شعرية الصطاب السردمو دمشؽو منشكرات اتحاد كتاب العربو  2005ص.103
( )2تكدكركؼ :طرائؽ تحميؿ السرد األدبفو ص.55
( )3مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربيةو ص.412
( )4تكدكركؼو مقكالت السرد األدبفو ص.55

( )5حسف بحراكمو بنية الشكؿ الركائفو ص.114
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 -3زمن القراءة :الكقت الذم ينجز يه المتمقف ق ار ته لمنص.
إف هذا الفصؿ المؤقت للزمنة النصية عند كؿ مف المبدع حيف إنتاج العمؿ األدبفو

كالمتمقف الناقد ف دراسته لمسياقات الزمنيةو يؤكد التفاعؿ قائـ بيف األزمنة السرديةو كما أف
لمزمف الداصمف الدكر األكبر ف تشكيؿ بنية النص الركائف لمتفاعؿ م باقف البنايات المبمكرة

لمنص.

كيمكف القكؿ إف ما اتفؽ حكله النقادو حسب ما سبؽ تناكلهو بشكؿ مبدئف هك كجكد

زمنف القصة كالصطابو كالمذيف يما يبدك سيكسباف بعدان أكثر عمقان م جيرار جنيب ف كتابه

صطاب الحكاية()1و كبالتالف هك أي ان يعتمد األساس الذم ك عه الشك نيكف الركس لمدراسة
الزمنية لمسردو بحيث يميز جنيت بيف مصطمحف زمف القصة (زمف الشف المحكف) كزمف

الحكف()2و كلقد قاـ بدراسة الع قات القائمة بيف زمنف القصة كالحكفو كتمثمت ف ص ت ث ث

"الص ت بيف الترتيب الزمنف...و كالص ت بيف المدة كيعنف ص ت السرعةو كص ت

التكاتر(.)3

بحيث أقاـ مقاربه بيف المقاط الزمنية ف ترتيبها ف إطار القصةو كترتيب ذات المقاط
ف سياؽ الصطابو ليتـ بذلؾ الكشؼ عف زمف األحداث ف النص السردم كتفصيؿ الص ت

التف قاـ بتناكلها جنيت كاآلتف(:)4

أ -الترتيب :كجا نتيجة لعدـ إمكانية سير زمف القصة ذم األبعاد المتعددة بالتكازم م زمف
الصطاب ذم البعد الكاحد مما أنتج المفارقات الزمنية( )المتمثمة ف االسترجاع كاالستباؽ.

ب -المدة :كتككف قائمة عمى المقارنة بيف زمف القصة كزمف السردو كتشير إلى اقيقاع الحركف
لمزمف مف تبطئة كتسري لمسرد عبر تقنيات الكقفةو كالحذؼو كالمكادو كالقفز.

ج -التواتر :يشير إلى الع قة بيف تكرار الحدث كركاية هذا الحدث بحيث يقكـ عمى عدة أكجه
تك اررية بحسب عدد مرات ركاية الحدث.
( )1بحيث أجرل دراسته لمركاية " بحثان عف الزمف ال ائ " لمرسيؿ بركست.

( )2أما عند السانييف يقاب زمف الداؿ كزمف المدلكؿو كالتكصف الدقة إف ترجمة سعيد يقطيف ف كتابه تحميؿ
الصطاب الركائف لممصطماو كهف المذككرة كأع او أ

ؿ أما ترجمة كتاب صطاب الحكاية (زمف الحكاية) إف

استصداـ هذا المصطما غير مقصكر عمى زمف السرد (الحكف) بؿ يجرم صمطان به بزمف القصة أك زمف
األحداث أك الزمف المركم (المحكف)و كقد أشار لهذا الصمط مها قصراكم ينظر :ص.43

( )3جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.47-46
( )4هذا عرض سري لرؤية جنيت.

( )كالتف يسميها تكدكركؼ بالتشكيهات الزمنية.
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كلعؿ دراسة جنيت قدمت تفصي ن نظريان بنيكيان دقيقان ككا حانو كما أسهمت ف الكشؼ

عف سياقات إنزياحات زمنية أدت إلى إث ار المشهد السردم كالتفات دراسات عديدة لمبنية الزمنية
كأهميتها ف صقؿ نص ركائف متيف.
كعف التكقؼ عند أ .مندالك مـ تنطمؽ دراستهو رغـ ت صرهاو مف ثنائية زمنف القصة
كالصطابو بؿ اتصذ لنفسه آلية مصايرة ف معالجة عنصر الزمف ف النص الركائف تناكؿ الزمف

مف ناحيتيف:

 -1زمن أداة التوقيت أو الزمن االصطالحي :كمف ال يصتمؼ عف تصكر ميشاؿ بكتكر لمزمف
هذا األصير قاؿ بكجكد (زمف الق ار ةو زمف الكتابةو زمف المصامرة) كما تمت اقشارة سابقانو

كعند مندالك يت مف الزمف االصط حف.

ثالثة أزمنة ىي:

( )

أ -المدة الكرنولوجية

لمقراءة :كتعنف المدة الزمنية المستمرة لق ار ة الركاية هف صاصة

بالممتقىو بحيث ال تقدـ عمى أساس جمالف كقد عدها معادالن مسرحيان (لما يتـ عر ه عمى

صشبة المسرح).

ب -المدة الكرنولوجية لمكتابة :صاصة بالمبدع بحيث تمثؿ مدة الصمؽ اقبداعفو كت ثير هذا
المدة صارج إطار المشك ت الفنية.

ج -المــدة الوىميــة لموضــوع الروايــة (الــزمن القصصــي) :كيعػػد معػػادالن لػػزمف القػػادة عنػػد بكتػػكرو
كيمثؿ مدة كقكع أحداث القصة.
كيشير يما بعد

كالكاتب بهذا الحا ر.

مف الزمف الصارجف عمى ك

الحا ر ف الركاية بع قة القارئ

كقد استقصى أشكاؿ الزمف السيككلكجف منها ما هك صارجفو أم :سياقها السيككلكجف
متعمؽ بالممتقى كالمدة السيككلكجية لمق ار ةو المدة السيككلكجية لمقارئ تمثؿ مقدار مف زمف منذ

أف شرح المتمقف بالق ار ة بفعؿ معيار داصمف.

ومنيا ما ىو متعمق بالزمن الخارجي والداخمي معاً مثل:
أ -سرعة الحركة :كالتف تمثؿ "الع قة بيف المدة السيككلكجية لمق ار ة كالزمف القصصف"(.)1

(*) تعنف كرنكلكجف الصطف كهك الكقت القابؿ لمقياس (دقيقةو ساعة ...إل ).
( )1أ .مندالك :الزمف كالركايةو ص.146
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ذك نس

قد رض أنه ف حالة النص الركائف يتكثؼ عف قرف مف الزمف كيق أر ف ساعتيف هك
رقيؽو ال كما لك كانت ممثمة يكـ كاحد كق ار تها استصرقت أسبكعان أك أكثرو ك ف

الحالتيف ي حظ أف تاب األحداث ف تفاكت كبيرو كلقد أشار إلى أف تقنية سرعة الحركة ال

تككف مثؿ القصة السيككلكجية(.)1

ب -المدة السيكولوجية لمكاتب الوىمي :كذلؾ ف "الركاية ب مير المتكمـ تمعب دك انر ال
يسهتاف به ف إثارة التكتر كتسري الحركة"(.)2

ج -المدة السيكولوجية لشخصيات الرواية :فف إشارة الراكم العميـ إلى الحالة النفسية
لمشصصية أقؿ أث انر مف التقديـ المباشر لها كبالتالف العبارات الصريحة كالكصؼ المباشر ال
ي مف صمؽ شعكر بالحا ر التصييمف ف ذهف المتمقف كبالتالف إف "تصكير الطريؽ التف

مر
يمر بها الزمف أك طريقة شعكر الشصصية بمركرا أكثر إيحا مف القكؿ المتبسر ب نه ٌ
بطيئان أك سريعان"(.)3
ك ف حديث مندالك عف تكقؼ الزمف (ال زمف) إنه مرتبط بالمدة (الزمف مف الناحية

السيككلكجية)و كقد تمثؿ ال زمف ف أشكاؿ ث ثة هف:
 -1توقف الزمن:

يه" ف8يككف اقدراؾ الحسف صارج إطار الزمف"

()4

كهذا التكقؼ يتمثؿ ف لحظتيف:

األكلى المحظة المكقفة (المعمقة)و كتعنف تجمد الزمف بالنسبة لمشصص يعمؽ اقحساس بالمدة

لكنه ال يذكبو كأما الثانية المحظة الشاممةو ك يها يتـ سحب الما ف ليصير حا انر كبشكؿ

شامؿ.

 -2الزمن المثالي:
كهك زمف ال معيارمو المعيار  -المقياس بالدقائؽ كالساعات  -مبهـ كحتى يكاد يصتفف

تماما "كليس له قيمة كظيفية"

()5

بحيث نظؿ ف تمكج عاطفف كتبدك األحداث كك نها "معمقة ف

راغ زمنف الزمف صارج نطاؽ معالجة المك كع

كحسب"(.)6

( )1ينظر :مندالك :الزمف كالركايةو ص.150-141
( )2أ .مندالك :الزمف كالركايةو ص.151–150
( )3أ .مندالكو ص.154
( )4الزمف كالركايةو أ .مندالكو ص.160
( )5المرج نفسهو ص.162

( )6المرج نفسهو الصفحة نفسها.
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هك غالب كال هك مصمكبو إنه غير مكجكد

 -3كواليس الزمن(:)
كيعنف به أف الما ف هك الحا ر كالعكس كيعنف ذلؾ أف ما حدث مف قبؿ إذا "شكؿ

ال زمف هنا هك األف كهنا"(.)1

كلعؿ مندالك قد ت ثر بنظريات برغسكف كيكنج كلكؾ كغيرهـ ف الفمسفة كعمـ النفس.

كالم حظ أي ا أف دراسته تعدت الجانب الشكمف إلى الداللف كالسيككلكجف.

كعند التكقؼ قمي ن عند النقاد العرب كدراساتهـ لمبنية الزمنيةو تعد سي از قاسـ ف تناكلها

لبنا الركاية مف أبرز الدراسات كأسبقها ف هذا السياؽ بحيث انطمقت مف تنظير جيرار جنيت

ف صطاب الحكاية كتتبعت األنساؽ الزمنية ك قا لثنائية زمنف القصة كالصطاب كتقسـ أنكاع

الزمف إلى زمف نفسف داصمفو كأصر طبيعف صارجف (القابؿ لمقياس) كقد أك حت أف الع قة ف

النص قائمة عمى النسج بينهما بحيث يمثؿ هذا األصير صطكط النسج العري ة (السداة)و

كالداصمف الصطكط الطكلية (المحمة)

()2

كأكدت أف االلتفات لمزمف الداصمف النفسف بات أكثر مف

الزمف الصارجف ف السياؽ الركائف.

كأما يمنى العيد قد عدت الزمف الركائف متصي ن بحيث ينشؽ منه نكعاف يمكف التماسهما

ف بنية النص الركائف أحدهما أطمقت عميه زمف الكقائ (األحداث) كتشير أنه مك كعف كيكهـ

بالحقيقة ذلؾ باعتبارا منطمقان مف الما ف ليسرد أحداثان إما تاريصية أك ذاتية(.)3
كأما اآلصر سمته زمف القص

()*

الكقائ (الممثؿ لمما ف).

كيمثؿ الحا ر الركائف كعبرا يمكف الكلكج إلى زمف

كتشير إلى الع قة الجدلية بيف الزمنيف المذككريف الناشئة مف مهارة حبؾ الحركة بيف
الحا ر كالما ف يهما حيث الت عب الزمنف يحقؽ اقيهاـ بالحقيقة هف إذان بشكؿ أك ب صر
تؤكد عمى األثر الجمالف لهذا الت عب الزمنف عمى النص.

كلقد ميزت يمنى بيف زمنيف آصريف لتعدؿ عف قصرها الزمف الركائف متصي ن قط تقكؿ

بكجكد زمف الكتابةو كزمف المقاؿ؛ األكؿ يمثؿ زمف إنتاج النص هك إذان حا ر مادمو

(*) كرته مستمدة مف الحا ر عند البدائييف هك غير منفصؿ عف الما ف لمطابقته له هك الما ف ع .
( )1أ .مندالك :الزمف كالركايةو ص.164
( )2ينظر :سي از قاسـ :بنا الركايةو ص.63
( ) 3ينظر :يمنى العيد معر ة النصو دار اآل اؽ الجديدةو دار الثقا ةو بيركتو الدار البي ا و ط2و 1984و
ص.227

(**) كقد استبدلت هذا التسمية يما بعد ب(زمف القكؿ) كيقصد بالقكؿ هنا الصطاب لممزيد ينظر :يمنى العيد

الركم المكق كالشكؿو مؤسسة األبحاث العربيةو بيركتو ط1و 1986و ص.125
ا
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()1

كالثانف متصيؿ

ف إشارة إلى زمف األحداث.

كهكذا قد اهتمت ببنية الزمف عبر سياقات داصمية صاصة بالنصو كصارجية محيطة بالنص.
كال يفصؿ عبد الممؾ مرتاض

()2

ف تصكرا لمزمف الركائف بيف زمنف الحكف كالكتابة

كيطمؽ عمى هذا األصير زمف المصاض اقبداعف مصالفان ف ذلؾ النقاد السابؽ ذكرهـ باق ا ة

منان يشير أف

لصيرهـ .حيث يرل تعذر إمكانية الفصؿ بيف الكاتب كزمنه الذم يعالجه إنه

ناتج انسجاـ ك ٌؿ مف زمف الحكف كزمف الكتابة زمف الحا رو كبالتالف إف الحا ر هك سيد
المكقؼ ف السرد الركائفو "كما الحا ر إال مجرد صدعة نية"(.)3
وفي تصوره ألنواع الزمن فأشار إلى خمسة أنواع تتكشف من النص وىي:

 -1الزمن المتواصل :كيعنف الزمف الممتد السرمدم كيسميه أي ان الزمف الككنف بحيث يسير
بشكؿ طكلف ذم بداية كنهاية

 -2الزمن المتعاقب :حمقف دائرم مصمؽ هك متكرر ثابت ف دكرته التك اررية كدكرة الميؿ كالنهار
عمى سبيؿ المثاؿ.

 -3الزمن المنقطع (المتشظي) :كهك زمف مرحمف صاص بفترة معينة ثـ ينقط .

 -4الـــزمن الغائـــب :متعم ػػؽ ب كق ػػات غي ػػاب ال ػػكعف ك ػػالنكـ كالمرحم ػػة العمري ػػة المبكػ ػرة م ػػف عم ػػر
اقنساف.

 -5الزمن الذاتي :كأطمؽ عميه الزمف النفسف حيث يتعدل الزمف كينكنته المك كعية ليصير
صاصان كيمتد كيقصر ك قان لمشاعرنا كتجاربنا كأ كارنا.
( )

ويقسم سعيد يقطين

في كتابو "تحميل الخطاب الروائي" الزمن إلى ثالثة أقسام:

 -1زمن القصة :كيعنف المادة الحكائية المنحصرة بيف البداية كالنهاية كما يتصمؿ ذلؾ مف أحداث
()4

ف زمف معيف سكا أكاف "مسج ن أك غير مسجؿ كرنكلكجيان أك تاريصيان"

أم مدل زمنف

صاص بمحدثات النص.

( )1ينظر :يمنى العيد :تقنيات السرد الركائفو دار الفارابفو ط1و بيركتو 1990و ص.76
( )2ينظر :عبد الممؾ مرتاضو ف نظرية الركايةو ص.213
( )3مها قصراكم :بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص.47
( )سبؽ كتناكؿ سعيد يقطيف عنصر الزمف ف كتابه "الق ار ة كالتجربة" لكف عمى نطاؽ
التجريب ال التنظير.

( )4سعيد يقطيفو تحميؿ الصطاب الركائفو ص.89
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يؽ مقصك انر عمى

 -2زمن الخطاب :تزميف آصر تقدـ القصة يه بحيث تككف ذات تمفص ت متعددة كقائمة "ك ؽ
()1

منظكر صطابف متميز"

يقكـ المبدع بعممية التصطيب الزمنف ف

ك ما تفر ه الناحية

الفنية كما يرت يه هك بإص اعه النص لشركط جمالية لتحقيؽ االتساؽ كانتاج صطاب
متميز.

 -3زمن النص :كهك مرتبط بسسيكلكجيا النصو كيتـ تحديد الع قة بيف و
كؿ مف الكاتب كالق ار ة
كا عان النص بإطار سيسيكلصكم.
كلعؿ سعيد يقطيف استمد تصكرا النظرم؛ لبنا الزمف الركائف باالعتماد عمى الدراسات

كيتب ذلؾ باالستعانة بالتقنيات اقجرائية نفسها
الصربية كبشكؿ صاص تكدكركؼ كجيرار جنيت ي
التف سعى إليها جنيت لمقاربة زمنية لمنص الركائف.

كمما ي حظ أف كثي انر مف النقاد العرب

()

حديثان اعتمدكا األدكات اقجرائية ذاتها ف

مقاربة عنصر الزمف ف السرد كانطمقكا مف ثنائية زمنف القصة كالصطاب بحيث لـ يكلكا اهتمامان

بالجانب الداللف

()

ف ذلؾو كبالتالف صؿ النص عف زمنيته.

كلعؿ التشكيؿ الزمنف يسير ف ازدكاجية متعددة مف ناحية الزمف الصارجف محيط
بالنص هك صارج إطار المادة الحكائيةو كالزمف التصييمف (داصؿ إطار المادة الحكائية كالذم

يتشكؿ ك ؽ زمنف القصة كالصطاب) مف ناحية أصرلو كيص

لمشركط الجمالية الصطابية عبر

التقنيات الزمنية المستحدثة كالمستمدة مف تصكر جيرار جنيت النظرم كالتف أي ان تستعيف بها

هذا الدراسة.

( )1سعيد يقطيفو تحميؿ الصطاب الركائفو ص.89

(*) قد قدـ حسف بحراكم ف كتابه "بنية الشكؿ الركائف" تصكرا الزمنف منطمقان مف الناحية البنيكية ككذلؾ
الحاؿ عند حميد لحمدانف ف كتابه "بنية النص السردم" كأي ان عبد الحميد المحاديف "التقنيات السردية ف
ركايات عبد الرحمف منيؼ" كغيرهـ مف النقاد العرب الذيف تناكلكا هذا الجانب مف الدراسة معتمديف تصكر جيرار

جينيت كمرجعية أساسية لدراساتهـ.
(**) اهتمت مها قصراكم ف كتابها "الزمف ف الركاية العربية  "2000-1960بالناحية الداللية كقد درست

مستكيات زمف الصطاب السردم كأبعادا مشتم ن عمى زمف الشصصية الركائية كتجمياته  ...لممزيد ينظرو

ص.119
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ثانياً :العتبات النصية:
مفيوم العتبات النصية:
لغة:

-

جا

ف لفظة "العتبػة" ػف لسػاف العػرب "أسػكفة البػاب تكطػ أك قبػؿ العتبػة العميػا كالصشػبة

التف كؽ الحاجب األعمى كاألسكفة السفمىو كالجم يعتىب كعتباتو كالعتب الػدرجو كعتػب عتبػةو
()1
العتٍىبػىو قػاؿ
اتصذتها" و ك ف معنى مصاير جا ف تاج العركس قكؿ الزبيدم" اسػتعتبته :أعطػى ي
الفػ ار  :أعتبػػت ػ ف رجػ عػػف أمػر كػػاف يػػه إلػػى غيػرا مػػف قكلػه لػػؾ العتبػػى كهػػك العتػػابو كأصػػؿ

العتػػبو الشػػدةو العتبػػى :الر ػػى يقػػاؿ يعاتػػب مػػف ترجػػى عنػػدا العتبػػىو يرجػػى عنػػدا الرجػػكع عػػف
الذنب كاقسا ةو كالعتبة صشبة الباب العميا التف يكط عميها"

()2

كالمعنى المصصكص بالسياؽ هنا

عتبػػة البػػاب أم أكؿ مػػا تطػ القػػدـ لمػػتمكف مػػف الكلػػكج لمبيػػت أك أحػػد أركانػػه كػػؿ لػػه عتبػػةو كعتبػػة
الدراسة عنكانها كما يتبعه لتقديـ بالدراسة كعتبة الركاية عنكانها كهكامشها كتكاب هػذا العنكنػة مػف

سيميائها المدصمية.
اصطالحاً:

-

تعددت المفاهيـ التف تدكر حكؿ ماهية العتبػات النصػية باعتبارهػا مفتػاح الػنص كع ماتػه
الداللية األكلية المركػزةو كتعػد مػف أهػـ الق ػايا الحداثيػة المطركحػة هػف "تبػرز جانبػان أساسػيان مػف

العناصر المؤطرة؛ لبنا الحكاية كلبعض طرائؽ تنظيمهػا كتحققهػا التصييمػفو كمػا أنهػا أسػاس كػؿ
قاعدة تكاصمية تمكف النص مف االنفتاح عمى أبعاد دالليػة"

()3

إذان العتبػات تسػتمد أهميػة كجكدهػا

بارتباطها بالنص هف ليست عبارة هامشية بؿ إنهػا "تػتحكـ ػف عمميػة القػ ار ة برمتهػا"()4و كتشػمؿ

العتب ػػات النص ػػية كم ػػا يش ػػير جيػ ػرار جني ػػت العن ػػاكيف الرئيسػ ػة كالفرعي ػػةو كاقه ػػدا و كالم حظ ػػةو
كالفهرسو كالمقتبسو كالتنبيه كحتى الصكرو كيعر ها حميد لحمدانف ب نها "ذلؾ الحيز الذم تشصمه
الكتابة ذاتهاو باعتبارها أحرؼ طباعية عمى مساحة الػكرؽو كيشػمؿ ذلػؾ نظريػة تصػميـ الصػ ؼو

( )1ابف منظكر :لساف العربو ص.948
( )2مرت ى الزبيدم :تاج العركس مف جكاهر القامكسو دار الفكرو بيركتو لبنافو (د.ط) ـ2و 1994و
ص.203
( )3عبد الفتاح الحجمرم :عتبات النص البنية كالداللةو منشكرات الرابطة والدار البي ا وط1و 1996ـو
ص.16

( )4سميمة لككاـو شعرية النص عند جيرار جنيتو مجمة التكاصؿ والمركز الجامعف سكؽ أهراسو ع29و
2009و ص.39
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كك ػ ػ المطػ ػػاب كتنظػ ػػيـ الفصػ ػػكؿ كتصي ػ ػرات الكتابػ ػػة المطبعيػ ػػة كتشػ ػػكيؿ العنػ ػػاكيف كغيرهػ ػػا"(.)1

كالم حػػظ تكسػػي لحمػػدانف لمػػا تشػػممه العتبػػات بحيػػث أشػػمؿ الجكانػػب المطبعيػػةو كنكاحيهػػا الفنيػػة
كالتػػف تعػػد مػػف كجهػػة نظػػر البحػػث ال تقػػؿ أهميػػة عمػػا تشػػممه العتبػػات ذلػػؾ أنهػػا تسػػتدعف أكؿ مػػا

تستدعف التفات حاسة النظر بصكرة كرية انطباعان جماليان أك معاكسان أك متسػائ ن أك ناقػدان حسػب

ردة عؿ كطبيعة العتبة الفنية.

كيمكف اعتبار كؿ ما يمهد لمكلكج إلى النص مندرجان
()2

"ال كجكد لشف محايد ف الركاية"

مف عتباتهو يقكؿ هنرم متراف

النص بكؿ عتباته كحدة كمية كالع قة جدلية بينه كبيف

عتباته كتحيمه إلى كظيفة جمالية لصياغة العنكنة كصفحة الص ؼ كأصرل إكمالية كتحديد

الجنس األدبف كتكاب النشر كالطباعة كغيرها مف نيات النشر يكتفف البحث باقشارة لها م

الت كيد عمى أهميتها كدكرا الفاعؿ بحيث يشير لكتماف إلى تعذر إمكانية تناكؿ النص بمعزؿ عف

سياقات تؤطرا ثقا يان.

كالعتبات بصكرة أكثر تصصصان "هف تمؾ العناصر المكجكدة عمى حدكد النص داصمه

كصارجه عمى أف تتصؿ به اتصاالن يجعمها تتداصؿ معه إلى حد تبمغ يه درجة مف تعييف

استق ليته كتنفصؿ عنه انفصاالن يسما لمداصؿ النصف كبنية كبنا أف يشصؿ كينتج دالليته "

()3

يتحدد مكقعها ب نها تحيط بالنص بشكؿ حدكدم كتقدـ له دالليان كهذا الع قة الداللية المحيطة

بالنص" تتميز باعتبارها عتبات لها سياقات تاريصية كنصية ككظائؼ ت ليفية تصتزؿ جانبان مركزيان

مف منطؽ الكتابة"(.)4

إذان هف إشارات معبك ة دالليان كمكثفة بحيث تحمؿ طاقة ترميزية تجعؿ منها ميداف

النص كنقطة االستقطاب الداللف يه.

( )1حميد لحمدانف :بنية النص السردمو الدار البي ا و بيركتو ط2و 1993و ص.55
( )2نق ن عف :هشاـ محمد عبد اهللو اشتصاؿ العتبات ف ركاية مف أنت أيها الم ؾو دراسة ف المسككت عنه
مجمة ديالفو العراؽو ع47و 2010و ص.665

( )3محمد بنيس :الشعر العربف الحديث بنياته كابداالتها التقميديةو تكبقاؿو الدار البي ا و المصربو ط4و
1989و ص.86

( )4نكرة مكسف :بيانات الشعرية العربية مف ص ؿ مقدمات المصادر التراثيةو رسالة ماجستير جامعة مكلكد
معمرمو الجزائرو 2012و ص.13
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كتنبصف اقشارة إلى استصداـ أكثر مف تعبير مصطمحف لمعتبة النصية كعمى تعدد هذا

االصط حات إف جمها تقريبان يحمؿ ذات المفهكـ كيدكر ف مكهو كمف ذلؾ المناص

()1

يمثؿ

مداصؿ النص كهذا التسمية مستمدة مف انعكاسه (المناص) عف النص.

كمف المصطمحات ذات الصدل ف هذا المقاـ كالتف تشير أي ان إلى المفهكـ ذاته ما

اصطمحه جي ار جنيت "النص المكازم" كالذم يتككف مف العنكاف الرئيسف كالفرعفو كالص ؼ

كالعناكيف الداصمية كالمؤلؼ كالحكاشف كاقهدا كالتنبيه كغير ذلؾ مف محيطات النص كتكابعهو

كلقد استصدـ جنيت اصط حات عديدة لمعتباتو كما استصدـ كمكد دكشيه تسميتها ب"المنطقة

المرتدة" ك يميب لكبكف بػ"حاشية النص"( )2كمف الم حظ أف االلتفات لدراسة العتبات أكبر باتت
لها نظريتها الصاصة باعتبار أهميتها ف الكلكج لمنص.

ويمكن القول بأن العتبات النصية :هف تمؾ العناصر المدصمية المعبرة عف حركية النص
كالتف تمثؿ نقطة االنفعاؿ القائـ عميها ككنها مشحكنة بكـ مف الدالالت الفاعمة.

أنواع العتبات النصية:
رية :كتمثؿ ما له ع قة بالناشر كالطاب كحددها جنيت ب نها تشمؿ الص ؼو
 -1العتبات النش ّ
الحجـو الطبعةو السمسةو الناشرو تاري كمكاف النشر(.)3

 -2العتبات التأليفية :كت ـ اقنتاجات الصطابية المتعمقة بما يقدمه الكاتػب كتشػمؿ اسػـ المؤلػؼ
(الكاتب)و كالعنكاف الرئيسفو كالفرعفو كاقهدا كاالسته ؿ(.)4

وتنقسم العتبات التأليفية باعتبار إطار وجودىا إلى:
 -1النص المحيط التأليفي :كهك األكثر قربان مف المتف النصف هك م ار ؽ لهو كيشمؿ اسـ
الكاتبو العناكيف الصارجية كالداصميةو التمهيدو التصكير(.)5

( )1ينظر :سعيد يقطيف انفتاح النص الركائف (النص السياؽ)و المركز الثقا ف العربفو الدار البي ا و المصربو
ط3و 2006و ص102و كقد نبه يقطيف يما يصص هذا التسمية بعدـ جكاز ؾ اقدغاـ بيف ك ن مف المصدر
(مناصة) اسـ الفاعؿ منها مناص.
كاسـ الفاعؿ صيصة اسـ الفاعؿ (مناص) تفيد االشتراؾ كالجكازو كالمصدر
ٌ
( )2ينظر :سميمة لككاـو شعرية النص عند جيرار جنيت مف األطراس إلى العتباتو مجمة التكاصؿو المركز
الجامعفو ع29و 2009و ص.38
( )3ينظر :عبد الحؽ بمعابد :عتبات جيرار جنيت مف النص إلى المناصو منشكرات االصت ؼو الجزائرو ط1و
2008و ص.45

( )4ينظر :المرج نفسه ص.49
( )5عبد الحؽ بمعابد :عتبات جيرار جنيت مف النص إلى المناصو ص.45
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 -2النص الفـوقي التـأليفي :كاطػارا صػارجف كيشػمؿ محيطػات الػنص البعيػدة عػف المػتف الحكػائف
ف تكاجدها كالق ار ات النقدية كالمؤتمرات كالحكارات كالنقاشات كالمقا ات.

 -3كحسب جيرار جنيت إف العتبات تنقسـ لمكػاف كجكدهػا كمػدل تقاربهػا مػ المػتف النصػف إلػى
نكعيف:

 -4النص المحـيط :كيشػمؿ نػاحيتيف األكلػى تت ػمف؛ الصػط المسػتصدـ كالصػكرة المر قػة بػالص ؼ
كنكعيػػة الػػكرؽ المسػػتصدـ .كأمػػا الثانيػػة متعمقػػة بالعنػػاكيف الداصميػػة كالصارجيػػةو كاسػػـ المؤلػػؼ
كالهكامش كاقهدا كاالسته ؿ كالحكاشف.

 -5الــنص الفـــوقي :كهػػك يصػػتص بكا ػػة الصطابػػات الصارجيػػة المحيطػػة بفمػػؾ العمػػؿ األدبػػف مػػف
ندكات كمؤتمرات كنقاشات كق ار ات نقدية هف ف مك كعها النص األدبف.
كسيقصػػر البحػػث تنػػاكؿ الػػنص المحػػيط مػػف ناحيػػة العنػػاكيف الداصميػػة كالعنػػاكيف الصارجيػػة
لمركاي ػػات قي ػػد الد ارس ػػة كاالس ػػته ؿ باعتب ػػار ارتب ػػاط العن ػػاكيف الداصمي ػػة كالصارجي ػػة بص ػػكرة مباشػ ػرة

بالبنية الزمنية صاية الكشؼ عف مدل ترميز العنكنة كت كيمها زمنيان مف دكاعف تنػاكؿ العنكنػة هنػا
بصكرة صاصة؛ أما بعامة لنه أبرز نقطة يمكػف تناكلهػا ػف العتبػات هػف العنػكاف باعتبػارا نقطػة

ػركز م ػػف الناحي ػػة الجمالي ػػة .كأم ػػا
التص ػػادـ األكل ػػى مػ ػ المتمق ػػف كلع ػػؿ ع قت ػػه ب ػػالنص األكث ػػر ب ػ ان

االسته ؿ صاية تناكله غير مقصكرة عمى ع قته بعنصػر الػزمف بػؿ أي ػان لتدصمػه بشػكؿ رئيسػف
ف ركاية تكائـ الصكؼ باستكماله حمقة الركايػة كك ػ إطارهػا الزمنػف بشػكؿ أكثػر ك ػكحان بػؿ ال

تت ا جممة الركاية إال بالرجكع إلى االسته ؿ أكالن كق ار ته.

مفيوم العنونة:
لعػػؿ العنػكاف أحػػد مظػػاهر التطػػكر لمنصػػكص األدبيػػة غيػػر الم لك ػػة لػػدل القػػدما و كبشػػكؿ
صػػاص ػػف النصػػكص الشػػعريةو كلقػػد حظيػػت العنكنػػة ب هميػػة كبي ػرة عمػػى صػػعيد المبػػدع أكالن ثػػـ

المتمقػػف ثاني ػان؛ ألنػػه يعػػد أحػػد مفػػاتيا الػػنص كجػػز ان ال يتج ػ أز منػػه هػػك السػػند المكصػػؿ إلػػى المػػتف

النصف .العنكاف لغة :ف المعجـ الكسيط "عنكف الكتاب عنكنه عنكانانو العنكاف ما يستدؿ به عمى
غيػ ػرا كمن ػػه عنػ ػكاف الكت ػػاب ك(عن ػػا) :ص ػ ػ كيذؿ"()1و ك ػػف قكل ػػه تع ػػالى" :كعن ػػت الكج ػػكا لمح ػػف

القي ػػكـ"

()2

معن ػػى الص ػػكع كال ػػذؿ ػػف اآلي ػػة الكريم ػػة مػ ػرتبط بمقدم ػػة الصا ػ ػ هلل (كجه ػػه) .كأم ػػا

اصـــطالحاً :مقػػد عػ َّػدا جػػاؾ دريػػدا يعيػػد اعتبػػار الهػػامش عمػػى حسػػاب المػػتف النصػػف بمػػا يحقػػؽ
انسػػجامان يػػؤدم إلػػى التماسػػؾ النصػػف بتصميػػؼ العن ػكاف لمػػنص كالعكػػس صػػحياو إنػػه بشػػف مػػف
( )1إبراهيـ أنيس كأصركف :المعجـ الكسيطو ص.433
( )2سكرة طهو اآلية.111 :
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التفصػيؿ "المفتػاح اقج ارئػػف الػذم يمػدنا بمجمكعػػة مػف المعػانف التػػف تسػاعد ػف ػػؾ رمػكز الػػنص
كتسػػهيؿ م مكريػػة الػػدصكؿ ػػف أغ ػكارا كتشػػعباته الػػكعرة"

()1

ػػالعنكاف عتب ػة تسػػاعد عمػػى اسػػتج

النص محققان انسجامان كتكازنان لهو بحيث يرتبطاف ك ٌؿ مف النص كالعنكاف بع قة انعكاسية إيحائية
عمى اعتبار النص ممث ن لمعنكاف ف جدلية تبرز كميهما منهما.
كالعن ػكاف لػػيس مجػػرد عبػػارة صػػصيرة تمهػػد لممػػتف النصػػف كانمػػا هػػك "اسػػتدعا القػػارئ لنػػار

الػػنص كاذابػػة عناقيػػد المعنػػى بػػيف يديػػهو كاف لػػه طاقػػة تكجيهيػػة هائمػػة هػػك يجسػػد سػػمطة الػػنص
ككاجهته اقع مية"

()2

هك يشحذ ذهف المتمقف ليحدث بعد ذلؾ التصادـ بالنص.

إذان هػػك ترميػػز عػػالف الكثا ػػة كطالمػػا هػػك كػػذلؾ إنػػه كمػػا كصػػفه جميػػؿ حمػػداكم "الن ػكاة

المتحركة التف تبمكر النص عميها كالتف ال تصؿ إلى حالػة االكتمػاؿ إال بػالنص الػذم يعػد بمثابػة

اقجابػة عمػى تسػاؤؿ العنػكاف"()3و كلػيس بال ػركرة أف يصػػاغ سػؤاال ليحمػؿ مػا يحممػه السػؤاؿ مػػف
إثارة هك " ذك حمكالت دالليةو كع مات إيحائية شديدة التنكع كالث ار "

()4

كيتمثػؿ هػذا الثػ ار بكػكف

العن ػكاف "يجسػػد ألعمػػى اقتصػػاد لصػػكم ممكػػف ليفػػرض أعمػػى عاليػػة تم ػ ً
ؽ ممكنػػة ...يصػػدك العن ػكاف
إشارات مصتزلة ذات بعد إشارم سيميائف"

()5

كباعتبار الصداـ األكؿ لمعمؿ اقبػداعف المنجػز هػك

م ػ المتمقػػفو ارتبػػاط العنكنػػة كالمتمقػػف أمػػر ال يمكػػف إغفالػػه كهػػك غايػػة ػػف األهميػػة ػػف مقاربػػة
العنكاف.
لػػذلؾ يعػػد العن ػكاف كالػػنص كجهػػيف لعممػػة كاحػػدة كارتباطهمػػا ع ػػكيانو كػػذلؾ ػػإف العن ػكاف

سابؽ عمى النص معبك ان به كالقصدية التف يشير إليها العنكاف نمتمسها ف النص حاؿ تمقيه ك ف
تعامؿ السيميائية م العنكاف باعتبػارا رمػ انز كأيقكنػة كع مػةو ػإف مقاربتػه بكسػاطتها تتػيا ػؾ هػذا

الرمز العتبة ليسهؿ بعدها الكلكج لمنصو العنكاف ثيمة كبرل لمنص يستنطؽ كاجماله.
 -1العناكيف الصارجية.
 -2العناكيف الداصمية.

كهػػف ذات طػػاب تقسػػيمف لكػػؿ قسػػـ أك جػػز ػػف الػػنص الكمػػف كهػػذا العنكنػػة غيػػر إلزاميػػة
كالعنكنػػة الصارجيػػة كتعػػد أقػػؿ مقركئيػػة منهػػاو حػػيف انص ػراط المتمقػػف ػػف الػػنص إنػػه يمحػػظ ه ػذا
( )1جميؿ حمداكم :السيمكطيقا كالعنكنةو عالـ الفكرو الككيتومج25و ع23و مارسو 1997و ص.90
( )2عمف جعفر الع ؽو الشعر كالتمقفو دار الشركؽ لمنشر كالتكزي و عماف األردفو ط1و 1995و ص.277
( )3ينظر :جميؿ حمداكمو السيمكطيقا كالعنكنةو ط1و المصربو 2015و ص.15

( )4بساـ قطكس :سيميا العنكافو ط1و مطبكعات ك ازرة الثقا ةو عمافو األردفو 2001و ص.37
( )5المرج السابؽو ص.36
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العنػػاكيف التقسػػيمية

()1

كلعػػؿ مقصػػدية العنكنػػة الداصميػػة متشػػعبة مػػف نػػص آلصػػر كال ػربط ػػف هػػذا

الس ػػياؽ بينه ػػا كب ػػيف تقس ػػيمها زمنيػ ػان كارتباطه ػػا بثيم ػػة ال ػػزمف لمكش ػػؼ ع ػػف م ػػدل تراتبي ػػة ال ػػزمف أك
مفارقتػػه يهػػا كانعكػػاس ذلػػؾ عمػػى الػػنص ككػػذلؾ سػػبر ع ئقيػػة بنيػػة العن ػكاف الزمنيػػة ببنيػػة الػػنص

الزمنية كهؿ مف إشارة مرشدية كرائها.

كالبدايػػة م ػ ركايػػة "رجػػؿ ػػف الظػػؿ"

()2

قػػد احتػػكت قسػػميف بعن ػكانيف داصميػػيف مػػا القسػػـ

األكؿ" :منتصؼ التسعينات يركيه الفتى"و تعيف يه الزمف تحديدانو كتحدد أي ان الراكم ف إشػارة
لككف هذا الزمف يصتص بالفتى كالذم تـ تنكيرا ف هذا العتبة كهػذا القسػـ الممتػد ( )121صػفحة

إذ يتحقػؽ ػػف المػػتف النصػػف زمػػف الفتػػى ككهالػػة العجػػكزو هػػك الػػزمف الحا ػػر ػػف الركايػػة كالقػػائـ

عمى ركاية الفتى لهذا الحا ر كلحاجة المقارنة بيف ك العنكانيف لذا سيتـ مقاربتهما معاى الرتباط

أحػػدهما بػػاألصر القسػػـ الثػػانف يعنػػكف ب ػ"منتصػػؼ السػػبعينات يركيػػه العجػػكز" يكػػكف القسػػـ الثػػانف:
ما ػػيان ركائيػ ػان مس ػػترجعان حا ػ ػرا ممث ػػؿ ػػف القس ػػـ األكؿ كيحم ػػؿ كػ ػ العنػ ػكانيف ع ػػدة مفارق ػػات

كاشارات تثير الحيرة كالتسػاؤؿ ػف الػنصو فػف القسػـ األكؿ لػزمف متقػدـ؛ أم :يكجػد ػف الصػدارةو
يمثؿ الحا ر النصف ف الركايةو كالسابؽ له بعقديف كػاف التػالف لػه تراتبيػان يكػكف األكؿ متػ ص انر
عنه زمنيانو ك ف حيف أف العنكنة تشػير إلػى ركايػة الفتػى ػف القسػـ األكؿ تجػد الػنص مكا قػان لػذلؾ

ػػالفتى يػػركم ر قتػػه بػػالعجكزو كلقػػد ن ٌكػػر ك ػ هؿ منهمػػا لكميػػة الداللػػة إذ يصبرنػػا الػػنص بشػػقف الحيػػاة
ػاب يػركم
بثنائية زمنية لطكر اقنسافو كالعجكز إذ يككف كذلؾ -عجك انز -ف القسـ األكؿ هػك ش ه

شػػبابه ػػف القسػػـ الثػػانفو كالػػذم يتقػػاط مػ شػػباب الفتػػى ػػف ال ػػياع الكاقػ لكميهمػػا؛ كهػػذا يفسػػر
ككنهما نكرة ارتبطت تسميتهما بالعمر الزمنف الصاص بكؿ كاحد منهماو كمدة العقديف مبعثرة بػيف

القسميف ف النص إذ ال تستطي أف تمسؾ بطرؼ صيط لها كتتبعها كال تكجد إشارة زمنية بصكرة
كا حة تشير إلى عاـ بعينهو هف عائمة بيف القسميف ككؿ ما يمكف الكثكؽ به بهذا الصصػكص
أف أكاصر العقد الثانف هف مركية ف القسـ األكؿ .كأما المدة الباقية كمها عقػد أك أكثػر ػف القسػـ

الثانف

كجكد لقرينة زمنية قاطعة بالمدة تحديدانو ك ف القسـ األكؿ إذ يركيه الفتى إنه ال يصمػك

مف ركاية العجػكز أي ػان ػف إشػارة إلػى أف العنكنػة اتصػذت طابعػان تصميبيػان ال مطمقػان زمنيػانو تنجمػف

غربة العنكنة ف هذا السياؽ باتصاذ النص مسػا انر مكا قػان لنسػؽ العنكنػة التابعػة لكػؿ قسػـ إذ يحػكم

المقط عمى ركايػة الفتػى – سػيرته  -التػف عػزـ كتابتهػا كعمػى ركايػة العجػكز التػف كػاف قػد كتبهػا
كقرأها الفتى مف بعدا كيشير االنشطار النصف بيف ركايتيهما إلى رؽ مممكس بطبيعة الحاؿ بيف

مسػػفة كػػؿ منهمػػا كانط قتػػهو كلعػػؿ اصت همػػا نػػاتج مػػف اصػػت ؼ زمنيهمػػا قػػد قسػػـ الػػنص تقسػػيمان

( )1ينظر :عبد الحؽ بمعابد (عتبات جيرار جنيت) ص.125-124
( )2أحمد عمر شاهيف :ركاية رجؿ ف الظؿو الهيئة العامة لقصكر الثقا ةو ط1و القاهرةو .1997
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مجاي ن كما هف دكرة الحياة جيؿ سابؽ كأصر الحؽ لهو كهنا يمكف التماس نكع مف االنسجاـ بيف
انتقا العنكنة كالمحتكل النصف المنتمف لكؿ عنكاف عمى حدل المت مف لثنائية الشباب كالكهكلة

كالذم أ

ى إلى ثيمة أحادية هف المجايمة.
ك ف التكقؼ عند ركايػة (المنػدؿ)

()1

نجػد عنكنتهػا ذات طبيعػة ازدكاجيػةو هػف مقسػمة إلػى

ستة صػكؿ كمعنكنػة زمنيػان بشػقيف همػا ذكػر السػنة التػف يمتػد يهػا الحػدث األبػرز الكاقػ ص لهػاو
كالشؽ الثانف مف العنكنة الداصمية الفصؿ مف السنة المذككرةو الفصؿ األكؿ "صريػؼ  1969يػكـ

صركج حمداف مف السجف" كيمثؿ هذا العاـ نقطة انطػ ؽ الركايػة يعمػؽ بحدثػه األهػـ بيػكـ صػركج
حمػػداف مػػف السػػجفو كيمتػػد هػػذا الفصػػؿ عمػػى مػػدل ( )36صػػفحةو ك ػػف إع ػ ف الصريػػؼ البدايػػة

لمركاية ف عاـ  1969إشارة إلى الت شف كبداية التساقط كالهدـ كالمكت كهك ما يتحقؽ ع ن ف

المػػتف الركائػػف كمػ أف ظػػاهر العنكنػػة "صػػركج حمػػداف مػػف السػػجف" يػػكحف بػػاالنفراج كا ازحػػة عػػائؽ

كبيػر – السػجف  -إال أنػه ػف الكاقػ لػيس كػذلؾ ذلػؾ أف السػجف مػف عدمػه سػياف يحيػؿ العنػكاف

إلى رحمة عذاب ارتبطت بمكاف كزماف كاف آصرا صيؼ قحػط كمػا يمكػف االسػتدالؿ العنكنػة هنػا
إع ف انتها مدة أربعة أعكاـ سجف كبد الركاية كرحمة جديدة بدايػة صريفيػةو كأمػا الفصػؿ الثػانف

المعنكف ب"صريؼ  1972يكـ اصتفا الحاج عبد الكهاب حمت مرحمة جديدة تالية لمفصػؿ األكؿ
بث ثة أعكاـ بصريؼ أصر شبحفو كاصتيار لفظة "يكـ" ت ار قت بهيمنة هذا اليكـ المحدد م الفصؿ

بحيػػث امتػػد مػػف بدايػػة الفصػػؿ صػػفحة ( )43إلػػى صػػفحة ( )65كجممػػة صػػفحات الفصػػؿ ()34

صػػفحة مثٌػػؿ هػػذا اليػػكـ منهػػا ( )22أم مػػا نسػػبته ()%64.7و كػػذلؾ ػػإف نسػػبة سػػطكر هػػذا اليػػكـ

إلى سطكر الفصؿ األكؿ ()%12.5و هذا النسبة تفسر العنكنة الحدث الرئيسف ف هذا الفصؿ
الصريفف كالفصؿ الكرقف هػك أي ػان حػدث يػكمف هػك صريفػف سػديمف تػدكر أحداثػه كسػما صريفيػة
غائمة كليس هذا حسب بؿ كمالة الفصؿ مرتبطة بصكرة مباشرة باليكـ المذككر.

كحمق ػػة االصتف ػػا كالبح ػػث امت ػػدت لمفص ػػؿ الت ػػالف ل ػػه ب ػػث ث س ػػنكات المعن ػػكف ب "ص ػػيؼ

 1976يكـ بدأ كليد بحثه عف حمداف" السير بفركؽ منتظمة عمى نحك تسمسمف هذا البحث تالف
لصركج حمداف مف السجف بتهمة الشيكعية الممفقػة لػهو كح ٌػدة الصػيؼ ي ار قهػا جفػاؼ البحػثو كلقػد
انقسػػـ الفصػػؿ كرقيػان إلػػى جػزأيف األكؿ يصػػص كليػػدان كالثػػانف حمػػداف كهػػك ترتيػػب العنكنػػة الػػذم بػػدأ
بكليػػد ببحثػػه عػػف حمػػدافو كيمتػػد هػػذا الفصػػؿ كػ طكؿ صػػؿ ػػف الركايػػة بصػػيؼ هػػك أطػػكؿ صػػؿ

بطبيعػػة الحػػاؿ بػػيف الفصػػكؿ كمػػا رحمػػة البحػػث المطكلػػة بػػيف ػػف الركايػػة بصمػػت صػػفحات الفصػػؿ

( )53صفحة كاصتصػت الصػفحات ( )13األكلػى بكليػد كلقائػه بصػديقه عبػد البصػير الػذم يكا يػه
بنبػ صػػركج ابػػف عمػػه حمػػداف بصركجػػه مػػف السػػجف كتبػػدأ مػػف هػػذا النقطػػة بحػػث كليػػد عػػف حمػػداف
( )1أحمد عمر شاهيف :ركاية المندؿو مطبكعات ك ازرة الثقا ةوط2و غزةو مسطيفو 1997ـ.
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الػذم هػك أي ػان يبحػػث كلكػف لػيس عػف كليػػد عػف نقػكداو صػياغة العنكنػػة متكا قػة كسػياؽ الفصػػؿ
ب كممه ذك ثيمة البحث المتحققة ف المتف النصف.

ك ػػف صػػؿ "ربي ػ  1977يػػكـ عثػػر كليػػد عمػػى حمػػداف" هػػذا السػػنة الثامنػػة تطػػؿ بربيعهػػا

تصػػالؼ التسمسػػؿ ػػف الفػػركؽ بػػيف الفصػػميف السػػابقيف  -ث ثػػة أعػكاـ  -كالػػذم يػػتـ يهػػا المقػػا بػػيف
كليػػد كحمػػداف ػػف الكقػػت الػػذم كػ َّػؿ كليػػد يػػه البحػػث عنػػه كتحقػػؽ المقػػا صػػد ةو كتتكػػرر كالمعتػػاد

لفظة "يكـ" كالتف لـ تشر سابقان لمدة اليكـ الفعمية ب رب كعشريف ساعةو بؿ امتػدت الفصػكؿ أليػاـ
كسػ ػػنكات عمػ ػػى أف اليػ ػػكـ المػ ػػذككر هػ ػػك األكثػ ػػر تركي ػ ػ انز كتبئي ػ ػ انر لمحػ ػػدث الم ػ ػرتبط بػ ػػه ممػ ػػث ن بػ ػػذلؾ

تمفص ت رئيسية ف النص.

أمػػا الفصػػؿ الصػػامس "صريػػؼ  1977يػػكـ زارت نهمػػة حمػػداف" ي حػػظ تقمػػص المػػدة بشػػكؿ
مصػػاير لمفصػػكؿ السػػابقة الثيمػػة الصريفيػػة التػػف سػػيطرت عمػػى غالبيػػة صػػكؿ الركايػػة كهػػذا الفصػػؿ

بشكؿ صػاص مرتبطػة بتسػاقط شصصػية كهنػا نشػهد تسػاقط نهمػة التػف قػدت الثقػة بكػؿ مػف حكلهػا

كبفعؿ زيارتها لحمداف التف كانت القشة التف قسمت ظهر البعيػر بعػد عػدة انتكاسػات سػاقتها إلػى
التحػكؿ كالرحيػػؿ رجكعػان لب دهػػا غػزةو كمصػػداقان ل نػدثار الصريفػػف المزعػكـ ػػف ت كيػؿ العنكنػػة هنػػا

قد ت عب الراكم ف انتقا كتراتبية الزمف م اقبقا عميه متسمس ن بشكؿ متكاصؿو بحيث امتد

للماـ بانكماش المدة حتى الكصكؿ لمفصؿ الراب كالصامس المذيف

َّما العاـ نفسه كأما السادس

ت شػػى تحديػػد العػػاـ ػػف إشػػارة لفقػػداف اقحسػػاس بػػالزمف كهيمنتػػهو كشػػدة االنحسػػار التػػف أعمنػػت

التناصػية بالمثػؿ الشػعبف
عندها نهايػة الركايػة بعنكنتػه "يػكـ تفشػى الػدا كعػز الػدكا " هػذا العنكنػة
ٌ
كتحقػػؽ المػػكت بفعػػؿ اعػػؿ بػػاتو المػػكت متحقق ػانو السػػير ػػف عنكنػػة ركايػػة "المنػػدؿ" ذك تراتبيػػة
ككجهػػة أحاديػػة محطتهػػا األصي ػرة السػػقكط بعػػد إزهاقػػات متعػػددة ػػف صػػكؿ صريفيػػة امتػػدت ثمانيػػة
أعكاـ هف مدة الركايةو محددة بشكؿ صريا ف العنكنة الداصمية ف صكؿ الركاية كمبػرزة األيػاـ

ذات الكق األكبر ف مسارها المتجه نحك المكت كما أشارت العنكنة ف الفصؿ األصير.

االستيالل:
يعػػد االسػػته ؿ

ػػركرة كمقدمػػة سػػابقة لمبػػد بػػالنصو كهػػك تػػاب لمػػنص الم ػكازم إذ تكػػكف

عمى نحػك عبػارة مػكجزة أك عػدة عبػارات مسػاهمة ػف الػنص أك تحيػؿ عميػه كهػف بشػكؿ أك بػ صر

تكجه المتمقف نحك مقصدية معينة أك عمى العكس مف ذلؾ تتعمد إبعػادا عػف نقطػة يتكقػ المبػدع
أف تسػػيطر عمػػى المتمقػػف كهػػك ال يريػػد لػػه ذلػػؾو كمهمػػا تكػػف كظائفيػػة االسػػته ؿ هػػك "الصػػدل
البنػائف كالتػاريصف المتكلػد مػػف العمػؿ الفنػف كمػػه الصا ػ لمنطػؽ العمػػؿ الكمػف ..كلػه صصكصػػيته
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التعبيريػػة باعتبػػارا بػػد الكػ ـ كالبدايػػة هػػف المحػػرؾ الفاعػػؿ األكؿ لمػػنص"( .)1االسػػته ؿ باعتبػػارا
نصػان مكازيػان يتمك ػ

ػػف البدايػة كيعكػس انطباعيػػة المػتف النصػفو قػد يػ تف عمػى شػكؿ تنػػاص

( )

ينتمف إلى جنس أدبف مصاير لمذم ينتميه النصو كيتحقؽ هذا بالفعػؿ ػف ركايػة "رجػؿ ػف الظػؿ"

إذ تستهؿ بتناص مف قصيدة جيركيشف لمشاعر "ت .س إليكت":
"ىأنا ذا رجل عجوز,
في شير جاف ,أنتظر المطر
يق أر لي صبي في كتاب
لم أقتحم بوابات الوغى
أو أحارب تحت المطر الدافئ.)2(".

النص المقتط مف قصيدة إليكت هف تكثيفان لمركاية أك بتعبيػر أكثػر دقػة الػنص الركائػف

تحكيؿ لمجنس األدبف كتكسي ألثر هذا القصػيدة التػف انعكسػت (ركايػة) أك تقاطعػت معهػا بشػكؿ
جمفو كالجفاؼ مصاحب لحيػاة العجػكز ككػذلؾ هػك الكقػت الطبيعػف ػف الركايػة ك ػف انتقػا المػدة

الزمني ػػة لمجف ػػاؼ "ش ػػهر" ه ػػف نقط ػػة االرته ػػاف (الفاص ػػمة ب ػػيف االس ػػترجاع الركائ ػػف كاالس ػػتباؽ ػػف

التناصف عمى زمف النص إشػارة
النص)و كالمذيف يمث ف مدة الركايةو إذان اشتماؿ هذا االسته ؿ
ٌ
إلى أهميته غير أنه كما تمت اقشارة هك المكحف النصػفو كاسػتج به اسػته الن يؤكػد صػحة هػذا
الزعـو ك ف صفحة تالية أي ان يقتبس تناصان آصر هف حكمة الػدكس هكسػمف "إذا أردت أف تكػكف

ح انرو يجب أف تككف سجينان هذا شرط مػف شػركط الحريػة"

()3

هػذا هػف الفمسػفة العميقػة التػف تػدكر

حكلهػػا الركايػػة كتناصػػها هنػػا إحالػػة بهػػا لمػػنصو مػػا يسػػبؽ الحريػػة اسػػتباؽ السػػجف لهػػا كتسػػتطي

التمػػاس ذلػػؾ ػػف الػػنص جمي ػان كبالشػػكؿ الترتيبػػف ذاتػػه إذ إف الفتػػى لػػـ يستشػػعر حريتػػه إال حينمػػا
حاكؿ اق ت مف سمطة العائمة كالبحث عف عمػؿ ليكػكف أشػبه بالسػجف يمػا بعػدو كػذلؾ شػباب

العجكز الذم يق يه سجينان ف مشػفى األمػراض العقميػة يشػعرا بحػ كة الحريػة المسػمكبةو الحريػة
( )1ياسيف النصير :االسته ؿ ف البدايات ف النص األدبفو دار نينكمو سكرياو دمشؽو د .طو 2009و
ص.17
(*) عر ت جكليا كرستيفا التناص ب نه" :هك كؿ نص يتشكؿ مف تركيبة سيفسائية مف االستشهادو ككؿ نص
هك امتصاص أك تحكيؿ لنصكص أصرل"و نق ن عف :الصطيئة كالتكفير :مف البنيكية إلى التشريحيةو عبد اهلل
الصذامفو الهيئة المصرية العامة لمكتابو القاهرةو و ط4و 1998و ص.15

( )2أحمد عمر شاهيف :ركاية رجؿ ف الظؿو الهيئة العامة لقصكر الثقا ةو 1997ـو ص.7
( )3ركاية رجؿ ف الظؿو ص.8
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كالسػػجف ثنائيػػة

ػػدية يسػػيرهما الػػنص بع قػػة زمنيػػة (قبميػػة كبعدي ػة)كال يتحقػػؽ أحػػدهما إال بكجػػكد

اآلصر سابؽ له عمى الترتيبو كما تنفمؽ عنه هذا الثنائية ثنائية أصرل ممثمة ب "المكت" لمعجػكز
ك"الكحدة" لمفتىو كهذا ما تصمص الركاية عميه.
كاالسػػته ؿ ػػف ركايػػة ت ػكائـ الصػػكؼ جػػا بطريقػػة مصػػايرة لممعهػػكد حينمػػا تنتهػػف الركايػػة
يكش ػػؼ االس ػػته ؿ أنه ػػا عب ػػارة ع ػػف أكراؽ صاص ػػة بالشصص ػػية الرئيس ػػية ػػف الركاي ػػة كتعب ػػر ع ػػف

ازدكاجيػػة أك انفصػػاـ لشصصػػية ػػف زمنػػيف متباعػػديف األكؿ بػػيف عػػامف (1950ـ1981-ـ) كهػػك

عمر الشصصية األكلى "المقدـ شػريؼ" ( )31عامػان كهػذا األكراؽ (الركايػة نفسػها) صاصػة بػه كمػا

ذكػ ػػر االسػ ػػته ؿ .كأمػ ػػا الثػ ػػانف بػ ػػيف عػ ػػامف (1952ـ1975-ـ) ممثػ ػػؿ ( )23عام ػ ػان هػ ػػك عمػ ػػر

الشصصػػية الثانيػػة المزدكجػػة ػػف هػػذا الػػنصو يت ػػمف إذان االسػػته ؿ ازدكاجيػػة لشصصػػيتيف كمػػا
تت مف الركاية ذلؾ ف تكا ؽ بينهماو كت حـ رغـ التباعد الزمنف بينهما لكحػدة تجربػة ك ِّػؿ منهمػا
كتحصيؿ النهاية ذاتها لكميهمػا (الصػدر بهمػا) "أكصػانف بنشػرها بعػد ك اتػه كهػك معتقػد أنهػا تصػص

أي ػان صمػػؼ يعقػػكب صػػبف كراؽ ػػف بصػػداد"

()1

ػػالراكم ل سػػته ؿ هػػك صػػاؿ ش ػريؼ الػػذم احتػػرـ

رغبتػػه بنشػػر ركايتػػه ذات الشصصػػية المنفصػػمة منفػػذان مػػا أكصػػااو هػػف تكأمػػة زمنيػػة ػػف شصصػػية
كاحدة منفصمة إلى اثنتيفو كال بد لكف يتـ تحديد السياؽ الزمنف الركائف الرجكع إلى االسته ؿ.

ثالثاً :أنواع الزمن:
لم ػػزمف س ػػمطته عم ػػى ال ػػنص كل ػػه أنكاع ػػه الت ػػف تف ػػرض نمطػ ػان س ػػرديان يتش ػػكؿ عبػ ػرا كيمك ػػف

م حظػػة أف هيكميػػة الػػزمف مصػػاغة ك قػان ألمػريف يؤصػػذ ك همػػا بعػػيف االعتبػػار ػػف ػػرز كتفصػػيؿ

األنمػػاط التشػػكيمية ألن ػكاع الػػزمف كهمػػا؛ األمػػر األكؿ :صػػياغة الػػزمف باعتبػػار التطػػكر ػػف بنيػػة
ال ػػنص م ػػف صػ ػ ؿ حرك ػػة زم ػػف القص ػػة كزم ػػف الصط ػػاب ػػف ال ػػنص كأس ػػمكب نس ػػجهما ػػف البن ػػا

الركائف؛ كأما األمر الثانف :تبنف نمطان تشكيميان ك قان للبعاد الزمنية الث ثػة( :الما ػفو الحا ػرو
المسػػتقبؿ) كيمكػػف التمػػاس كجػػكد هػػذيف األمػريف ػػف صػػمب البنػػا الركائػػف عمػػى نحػػك جمػػفو كممػػا

يمكػػف م حظتػػه أي ػان إمكانيػػة اشػػتراؾ الػػنص الكاحػػد ػػف أكثػػر مػػف نمػػط تشػػكيمف د عػػة كاحػػدة مػ

بقا نمط كاحد الطاغف عمى السطا عمى نحك تصميبف .كتنبصف اقشارة لمتصير المتحقؽ ف البنا

الركائف ب نػه نػاجـ عػف التطػكر ػف أنػكاع المعر ػة التػف تمثػؿ ركح هػذا األشػكاؿ المتطػكرة()2و ممػا

متصير.
يجعؿ النمط الزمنف متنكعان ف تشكمه ككف اقيقاع الزمنف ف حد ذاته
ان

( )1أحمد عمر شاهيفو ركاية تكائـ الصكؼو دار المكقؼ العربفو ط1و القاهرةو1983و ص.5

( )2ينظر :كلياـ اف أكككنكر :أشكاؿ الركاية الحديثةو تر :نجيب العانفو منشكرات ك ازرة الثقا ةو دار الرشيدو
بصدادو 1980و ص.7
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كيمكػػف القػػكؿ ب نػػه ال تصػػرج األنػكاع الزمنيػػة المشػػكمة لبنيػػة الػػنص الركائػػف عػػف اقطػػاريف

المشػػار إليهمػػا آنف ػانو كقػػد اسػػتفادت هػػذا الد ارسػػة مػػف تنػػاكؿ النقػػاد العػػرب للن ػكاع الزمنيػػةو كسػػيتـ
عػػرض التشػػكيؿ الزمنػػف ألن ػكاع الػػزمف يمػػا يمػػفو م ػ الت كيػػد عمػػى أف البحػػث سػػيذكر حشػػدان مػػف

األن ػكاع الزمنيػػة حرص ػان عمػػى عر ػػها ال أكثػػرو مػػف ييص ػ منهػػا لمتطبيػػؽ عمػػى الركايػػات سػػكل
الزمف النفسف لإل ادة مف تصكر مندالك المميز لهو باق ا ة لتداصؿ األنكاع األصرل ف صكؿ
الدراسة تـ استثنائها لتجنب التكرار كت صيـ البحثو كبالتالف لػف يػتـ الصػكض ػف أشػكاؿ الػزمف

إال مف كجهة نظرية قط كهف كاآلتف:
 -1الزمن الخطي (المستقيم):

إف هذا النسؽ هك أحد أبرز م ما التشكيؿ ف الركايػة الك سػيكيةو بػؿ إنهػا كانػت قائمػة

عمى نحك رئيسف ف سياقهاو كهذا البنا قائـ عمى التسمسؿ ف عرض األحداث با تتاحية الركاية
كالبػػد بػػاألطر الزمكانيػػة ثػػـ التسمسػػؿ المنطقػػف كالزمنػػف ػػف عػػرض األحػػداث ك ػػؽ مبػػدأ السػػببية؛

لتتشابؾ يما بعد كصكالن لذركة صراعها متبكعػة بػالهبكط التػدريجف باتجػاا الحػؿ كالنهايػةو كعنػدها
يككف سير زمنف القصػة كالصطػاب جنبػان إلػى جنػبو كيؤكػد جيػ ارر جنيػت بػ ف هػذا التتػاب الصطػف
المنطقػػف ال يعنػػف عدميػػة كجػػكد المفارقػػة الزمنيػػة

()1

(اسػػترجاع كاسػػتباؽ زمنػػف) هػػف ليسػػت تقنيػػة

حداثيػػة بش ػػكؿ ص ػػالص كانم ػا له ػػا ج ػػذكرها الت ػػف مػػا لبث ػػت كأف طصػ ػت عمػػى ه ػػذا الس ػػياؽ التقمي ػػدم
الصطفو درجة كجكد المفارقة الزمنية ف الركاية الحداثية هف ما ميزتها عػف الك سػيكيةو ككػذلؾ

األسمكب المصايرو كلعؿ اسػتحداث هػذا الػنمط  -أي ػان -لػـ ىيم ًػغ التشػكيؿ الصطػف بػؿ ال زاؿ قائمػان
ػػف الركايػػةو كلكػػف بسػػمات جديػػدة نكع ػان مػػا النهايػػة عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ "مفتكحػػة أمػػاـ تسػػاؤالت

عػػدة"

()2

ك سػػمكب مسػػتحدث لمبنػػا النصػػف تجعمػػه غيػػر منصمػػؽ كانمػػا منفػػتا عمػػى عػػدة احتمػػاالت

دكر ف استكمالها ذهنيانو ما يمنحها مركنة ف التمقف.
تجعؿ لمقارئ ان

 -2الزمن النفسي:
يعنى به السير الداصمف لمزمف ك هؿ ك ؽ مشاعرا كمكاقفه كتجاربهو إذ "ال يكجد زمف تشترؾ

يه نفساف"()3و لقد أكلت الدراسة ف هذا السياؽ اهتمامان بدراسة الزمف النفسف لعمتيف جكهريتيف؛

تمثمت األكلى ف أف الركاية الجديدة استحدثت أسمكب تيار الكعف بدالن مف رض مبادئ
االصتيار كاالقتصاد الفنف التقميدية كتطبيؽ مبدأ السببية " تجد الداللة البنائية لهذا ف االستعا ة

( )1ينظر :جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.48

( )2مها قصراكم :بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص.57
( )3المرج نفسهو الصفحة نفسها.
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()1

يتـ تناكؿ

( )

تحديدان تناكله

عف السببية عمى مستكل الفعؿ بالتعاقب البحت عمى مستكل التفكير كالشعكر"

الزمف هنا عمى أنه سياؽ شعكرم قائـ عمى التحميؿ النفسف إنما دراسته ككنه يمثؿ بنية نصية
كسيتـ اعتماد طرح أ .مندالك ف دراسته لمزمف النفسف "السيككلكجف"

"ال زمف" ب قسامه الث ثة التالية:
أ -توقف الزمن:

ك ف تكقفه يككف اقدراؾ الحسف صارج إطار الزمفو يككف كالكم ات كالرؤل الحدسية

ف إيقاع الكجكد كالتداعيات التف تمنا الحياة لمنصو كيشمؿ تكقؼ الزمف عمى لحظتيف مف

اقدراؾ الحسفو المحظة المكقفة (المعمقة) كالمحظة الشاممة كهما كاآلتف:

 المحظــــة الموقفــــة (المعمقــــة) :كه ػػف لحظ ػػة كق ػػكؼ زمن ػػف بالنس ػػبة لمش ػػصص المعن ػػف يك ػػكف()2

ك نم ػػا يمث ػػؿ لحظ ػػة م ػػف اقغم ػػا أك الجم ػػكد الزمن ػػف

"اقحس ػػاس بالم ػػدة ال ي ػػذكب كانم ػػا يعم ػػؽ"
ً
ػاهد همػػا أك أحػػدهما ػػف ذركة الػػذهكؿ نتيجػػة الحػػدس أك المكقػػؼو كثمػػة
الم ىشػ ى
لمم ىشػػاهد ك ي
بالنسػػبة ي
لحظػػات معمقػػة زمنيػان ػػف الػػنص الركائػػفو فػػف ركايػػة رجػػؿ ػػف الظػؿ تجػػد المحظػػة المكقفػػة جػػا ت
نتيجة حدس:

"قبؿ أف يصؿ الفي انتابه هبكط ينذر بكقكع كارثةو حيف ماتت أمه حدث لػه الشػف نفسػهو هػؿ
أصبا هذا البيت كقاطنه كأهمه م ذا األصير"

()3

هذا المحظػة الحدسػية التنبؤيػة أكقفػت إحساسػه عنػدهاو كتحققػت بالفعػؿ بمػا لػـ يتكقعػه .إف
دس السرد بنقاط كهذا له اعميػه إبػراز الحيػاة يػه بمػا ي ػمف كاقعيػة الػنص ككاقعيػة تجربتػه التػف
ٌ
يتمحكر حكلها بالتقاطػه لمحالػة الشػعكرية لمػراكم (الفتػى) كيتقػاط الشػعكر ذاتػه باسػترجاعه حادثػة
ذات أثر مسبكقة بحدس له نفس الكق

ف النفس.

كثمػػة لحظػػة معمقػػة ناتجػػة مػػف الكقػػؼ لشػػدة االنػػدهاش كالصػػدمة النػػاتج عنهػػا اقحسػػاس

بػػالتكقؼ الزمنػػف كمػػا هػػك بمتكقػػؼ الحا ػػر النصػػف مسػػتمر كالصػػدمة الناتجػػة عمػػا كق ػ أكحػػت
( )1أ .مندالكو الزمف كالركايةو ص.61
(*) لقد تـ الحديث تفصي ن عف الجانب السيككلكجف الزمنف ف هذا البحث كال حاجة لمتكرار هناو ينظر:

ص( )24-22مف هذا البحثو كينبصف التنبيه أف قصر تناكؿ الزمف السيككلكجف عمى "ال زمف" كاهماؿ "المدة"و
ذ لؾ أف هذا األصيرة ليست ذم مكطف جمالف كما تصرج عف إطار البحث باعتبار المدة السيككلكجية لمقارئ
كالكاتب تحيؿ بالدراسة إلى تكس

ف جانب آصر ال ينتمف لجانب الدراسة ف هذا السياؽ.

( )2الزمف كالركاية :أ .مندالكو ص.159

( )3أحمد عمر شاهيف :ركاية رجؿ ف الظؿو ص.113
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بالتجمد الزمنف "أجفؿ حيف كاجهته صكرته ف المرآة الكبيرة إف صك ه يكاد يتصمػب عمػى رغبتػه ..

هـ بالتراج لكنه رأل غر ته بكؿ تفاصيمهاو حائط زجاجف ف ظهر مػرآة حجرتػه"

()1

هػذا المحظػة

مرتبطة بشكؿ مباشر مػ عنكنػة الركايػة بع قػة تفسػيرية قػد تنصػت العجػكز عمػى مكظفػه القػارئ

ل ػػه (الفت ػػى) ككش ػػؼ م ػػا صطط ػػت ل ػػه المػ ػرأة كم ػػا اس ػػتدرجت إلي ػػه الفت ػػى م ػػد كعان ب ػػعفه اتجاهه ػػا

ل حتياؿ عمى ممتمكػات العجػكز كنهبهػا كلحظػة الصػدمة السػابقة هػف كشػؼ الفتػى أف الرجػؿ ػف

الظػػؿ العجػػكز راقبػػه كيعمػػـ بػ مرا مسػػبقانو كتمثػػؿ لحظػػة الػػذهكؿ هػػذا تعميقػان زمنيػان مؤقتػان لشػػدة هػػكؿ
المفاج ة كتحقؽ حدسه المسبؽ.

 المحظة الشـاممة :كهػف لحظػة ذات كقػ كبيػر األثػر عمػى الػنفس حتػى تصػاحبها كتطفػك عمػىالما ف إنها "تسحب إلى داصمها الزمف الما ف كمه كتصبا حا انر أبػديان أك اآلف الشػاممة لكػؿ

الزمف"

()2

ك نما يعمؽ ف هذا المحظة عالميتها بالنسبة لمنفس كما هذا إال لكق أثرها:

"سرحانه سرؽ يقظتهو كادت حا مة أف تمتهمه لـ يكػف بينػه كبينهػا سػكل شػبر أك أقػؿو كيػؼ يتػكا

مف العالـ كهك قاب داصؿ نفسه"(.)3

إف الػػذم جعػػؿ ك ػرا يسػػرح إلػػى هػػذا الدرجػػة التػػف كػػاد يهػػا أف يمػػكت هػػف المحظػػة التػػف
جعمته يشعر بالتيه كيهيـ عمى كجهه إثرهاو تجد ب ف ثيمػة ال ػياع كالتنكيػر ار قػت الػنص كبػدت

بارزة يهو كالنص السابؽ مف القسـ الثانف (ركاية العجكز) كتجد تحقػؽ ال ػياع حتػى زمنيػان إذ ال
تستطي أف تمسؾ بطرؼ صيط لما يحدث درجة التشتت كال ياع ف النص مرتفعػةو تنكيػرا ب

"عجكز" إكماالن ل ياعه ب أم مرجعية.

ك ف ركاية المندؿ تكثر كتمتد هذا المحظات التف تبرز يها تجمف الحا ر كمه بسحب
الما ف داصمها كهيمنة المحظة (األف) نتيجة انعداـ اقحساس بالزمف:
"صيالف ف المرآة الممصقة بالدكالب /جرائد قديمة /كتب متراكمة ال تقرأ /مكقد كحكؿ/
شام الصباح أك المسا  /ال رؽ /أم مسا هك صباح /كالعكس صحيا /لحاؼ أزرؽ /كنبة
عتيقة /كرسف صيرزاف /عيناف متعباف /بيف اليقظة كالنكـ /ساعة تدكر كتدؽ /تكتكات يقفز لها

قمبف.)4("/

( )1أحمد عمر شاهيف :ركاية رجؿ ف الظؿو ص.119
( )2أ .مندالك :الركاية كالزمفو ص.160
( )3ركاية رجؿ ف الظؿو ص.150
( )4ركاية المندؿو ص.50
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عمى سبيؿ التفرد هذا االنتظاـ المتكرر ف ثنايا الركاية بطريقة تصكيرية دقيقة ت يؼ

إلى بساطة المحيط صبصة جمالية تجعؿ النص ال يكتفف بجماليات بعينها بؿ يمتد إلى تفاصيؿ
عادية لينقمها إلى لكحة تشكيميةو كما يصص المحظة الشاممة هنا انعداـ شعكر حمداف بالكقت

لتتصمد معه لحظة قتؿ أمه كأبيه كاصكته عمى مرأل منه عمى يد االحت ؿ كتجعمه يسقط غ به
عمى محيطه غير المنصؼ ليقكـ بقتؿ صاله لسطكته ظننان منه أنه يحارب الظمـ ف هذا العالـ
كعميه أف يبدأ بمحيطه حسب اعتقاداو كهذا المحظة التف صاحبته كطفت عمى زمنه كمه ليفقد

إحساسه بما حكله يها هف المحظة الشاممة التف سحبت داصمها كؿ األزماف ككؿ األماكف لتطفك
هف عمى ذهنه كتممؾ تفكيرا كتسيطر عمى أ عاله ممثمة ذركة تراجيديا م ساكية جعمت تنعكس

عميه كتصؿ بتكازف نفسيته.
ب -الزمن المثالي:

ف هذا الزمف تككف األشيا معمقة ف راغ زمنف و
صاؿ مف أم مؤشر المعيار الزمنف

تماما .بقف ف تمكج عاطفف يكفف
(ساعةو دقيقة" )...ليس له قيمة كظيفيةو كيكاد يصتفف ن
لذاته"( .)1إف السبؾ النسقف البكليفينف ال زمنف المتتاب هك أبرز ما يميز النص تنعدـ الحركة
الزمنية هف صارج إطار البنا النصف "

هك غالب كال هك مصمكب إنه غير مكجكد كحسب"()2و

كلعؿ إزالة المؤشرات الزمنية بمقصدية تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف اقيهاـ ب بعاد المحكف يفيض
النص بتمكج عاطفف منساب.
ك ركاية االصتناؽ ف قسـ كبير منها تمثؿ زمنان مثاليان ما يشكؿ ظاهرة ف هذا الركاية:

" يقكؿ لف البعض بحسف نيةو أرج إلى أح اف الديف تسترياو كك ف مشكمتف ذاتية
بحتة .مساكيف هؤال الناس .البد مف تصير شامؿ ف حياتفو أ عت طريقف أكثر مف مرة كال

أستطي السير يه حتى لك عر ته كذلؾ يجعمنف أغمف بركاف كاف يعجز عف االنفجار تظؿ
المعادف المنصهرة داصمه تتصارع لتقك ه مف الداصؿو أحاسيس متناق ة تركبنفو أحسها ت كؿ

عقمفو تد عنف ل رب رأسف بالجدار حتى تهدأو أك أف ...كلكف.)3("..

تجد ف النمكذج السابؽ صمكا مف أم معيار زمنفو كيت رجا اقحساس بشدة حتى أ اع
صادر عف
هذا المعيار كأ قدا أنطكلكجيته ف النصو كلعؿ ما يعزز ذركة هذا اقحساس ككنه
ان

الراكم يديرا بشكؿ يفتت دقائقه كيسقطه ف النص بما يجعؿ القارئ صائمان معه.
( )1أ .مندالك :الركاية كالزمفو ص.162
( )2المرج السابؽو ص.163

( )3أحمد عمر شاهيف :االصتناؽو 1985ـو دار شهدم لمنشرو ط1و القاهرةو ص.104
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" ف رأسف دكار ال ينتهف  ..ال أقصد الدكصة بمعناها العممف المحددو دكار مف نكع آصرو

تائهو تكهػاف بيقظػة  ..بػكعف  ..أحسػه  ..أتذكقػه  ..لكػؿ معانيػه العميقػة التػف يحطينػا بهػا كيحػط

بها عمى ظهكرنا"(.)1

إف ت كيؿ الزمف المثالف ها هنا ذك بعد رمزم

ارب ف العمؽ هك إذ يصمف النص مف

المؤشر الزمنف يصدقه بالشعكر عمى نحك تفصيمف أ قدا المعيارية ما يحيؿ إلى ثيمة الدكار التف

أ

تها أصرل سابقة لها هف التيهو تطفك عمى النص المتجرد مف زمنه إثرها.

ج -كواليس(*) الزمن:
لعؿ أكؿ ما يصطر بالذهف عند تمقف هذا االصط ح ب ف ثمة زمنيف مرهكف أحدهما
بكجكد األصر كهذا حقان ما يشير إليه بشكؿ عاـو كم كجه الصصكص إف المقصكد به كحدة
الزمف إذ ال كجكد إال لمحا رو الحديث ف الحا ر باقشارة إلى الما فو الجكهر هنا ف
الح كر ال الصياب بالرغـ مف اقحالة عميه ككذلؾ المستقبؿ هك غير مكجكد إف ال شكؿ

ال زمف هك اآلف كهنا"()2و كبشكؿ مصتصر إذا كاف الح كر هك الصياب ككذلؾ االستقباؿ إف
كجكد الحا ر يمصف كجكدهما (الما ف  -المستقبؿ) ذلؾ أف األمر كمه عممية تك اررية ككاليسية
ما يبقف عمى بعد زمنف كاحد "الحا ر"؛ كلتقريب الصكرة هذا أشبه بكجكد كتاب كاحد ذك نسصة

مصطكطة كأصرل مطبكعة هف بيف يديؾ كثالثة محتممة (منقحة ك ريدة)و إف الث ث نس لمكتاب

تحمؿ أك ستحمؿ الم مكف ذاته ب م حاؿ لكنؾ عند االستصداـ لف تستصدـ إال الحا رة بيف
يديؾ.

كالسؤاؿ هنا ما ع قة الككاليس الزمنية بالجانب النفسف؟ إف كجكد مك كع تمميحف ف
النص يحيؿ إلى االتحاد ب نمكذج سابؽ له يذيب السمسمة الزمنية كيفتت ترابط أيقكناتها ليجعؿ
( )1أحمد عمر شاهيف :االصتناؽو 1985ـو دار شهدم لمنشرو ط1و القاهرةو ص104و ص.105
(*) كلفظة ككاليس نفسها مستعارة مف المجاؿ السينمائفو لقرب داللة االستصداـ إلى حد ما كلكنه أقدـ مف ذلؾ
بكثير إذ تجدا ف األساطير كالقصص الص ار ية البدائية عبر انتقاؿ المكركث الشعبف بالتكاتر هك تكرار لنمط

أكلف ال كعف الجماعف كالمتقاط أي ان م ما سبؽ قد كجد الحا ر كالما ف عند البدائييف غير منفصؿ إذا

لـ يكف شبه متطابؽ كيفسر ذلؾ ب ٌف ما يفعمه الناس هك ما عمه السابقكف (النمكذج الككاليسف) إف ما يعؿ هك
المقبكؿ بتكازيه كتركيبة العقؿ الجماعية و هذا النمط التكرارم المعاد هك ما يطمؽ عميه ككاليس الزمف بالرجكع
إلى األصؿ المستمد منه بشكؿ دائـ القصة ال تصرج عف إطار ما قيؿ هف هنا ذات بعديف :األكؿ يمثؿ
النمكذج لهذا القصة كالذم يقصد به ككاليس الزمف ف هذا السياؽ كاآلصر هك الصكرة الناتجة عف النمكذج

الككاليسفو كتنبصف اقشارة إلى جهد يكنج يما يصص.
( )2أ .مندالكو الركاية كالزمفو ص.164
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منها حا انر ما يان كما يان حا انرو كلعؿ عممية تصنيؼ كانتقا الركائف لشصصياته قائمة عمى
استعارة نماذج يطابقها أك يعيد تشكيمها مما يعنف كجكد عممية تك اررية تكرس كتعمف الجماعية

عمى الفرديةو كلئ

يبتعد الحديث عف صمب المك كع إف البنا الركائف نفسه يسكؽ ككاليسان

زمنية تبدأ تمميحان كتنتهف بالتطابؽ أك شبهه م غياب المراكحة الزمنيةو ف ركاية االصتناؽ:

"عـ حسيف  ...ما هك عممؾ بال بط؟ أشار إلى ب اعته المرصكصة عمى الفرش أمامه

نظر إليها طكي هرش جسمه ب ف أمسؾ معطفه بيديه كأدارا بقكة  -يمنيان كيسا انر .حكؿ كسطه.
مد يدا اليسرل صمؼ رقبته كهرش ر بعض الميداليات ثـ أسقطها عمى الفرش ثانية.

 ماذا كنت تعمؿ قبؿ أف ت تف إلى هنا..

 أعماال كثيرة محصمتها النهائية كاحدة  ..مكظؼ  ..صحفف  ..بائ  ..مدرس"..

()1

تكمـ المحظة الحا رة التف أحالت إلى الما ف ف محصمته (اآلف) النعداـ كجكد الفرؽو

تيه المثقؼ المر كض بعقميته كأيدكلكجيته يكصؼ ف محطته األصيرة برمزية متفانية ف الجماؿو
إذ قكبمت لفظة الميداليات بالشعارات كالمبادئ كالقيـ التف تبناها كاعتنقها ف ما يه كالتف آلت
به بمادليات ف حا را يفترش بها أرض الشارع متسكالن ما أ

لمحا ر كالما ف يثبت بعدان كاحدان مف الزمف هك الحا ر.

ى لتيهه ف صمط ككاليس

وتمثل الترسيمة اآلتية كواليس الزمن بشكل دقيق:
ما ف

المثقؼ

أيدكلكجيته

ما ف

حا ر

متسكؿ

ميداليات

حا ر

التيه
الحا ر
( )1أحمد عمر شاهيف :االصتناؽو ص.19-18
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 -3البناء الخطي المتداخل:
يعػػد هػػذا البنػػا الزمنػػف مصتمف ػان عػػف الػػزمف التتػػابعف ألنػػه متتػػاب تصػػاعديانو كلكػػف يشػػكبه

بعػػض التشػػظف مراكح ػان بػػيف الحا ػػر كالما ػػف كبنػػا عميػػه هػػك لػػيس تتابعي ػان بشػػكؿ كمػػف إنمػػا

صا ػ وإلػػى جانػػب تسمسػػمه المنطقػػف السػػببف لممراكحػػة الزمنيػػةو كهػػذا ال يشػػير ػػف م ػػمكنه إلػػى
التسمسػؿ الصػادـ لمحبكػػة كمػا ػف الػػزمف التتػابعف( )1بػؿ يػراكح بػيف زمنػف (ما ػػفو حا ػر) بشػػكؿ
تداصمف متصاعد إلى بمكغ النهاية.
 -4البناء الدائري( )لمزمن:
لمكهمة األكلى قد يبدك هذا الزمف ذا اتجاا متصاعد طكليان لكنه ليس كذلؾو إنما هػك حمقػف

دائػػرمو كتعػػاقبف يكػػرر نفسػػه ػػف بدايػػة هػػف ذاتهػػا النهايػػةو يظػػؿ أي ػػا يكػػرر نفسػػه ػػف شػػكؿ
حمزكنػػف كمػػا كصػػفه د.عبػػد الممػػؾ مرتػػاض ػػف شػػكؿ حمزكنػػف "بحيػػث ال يمتقػػف ػػف مسػػارا عمػػى
الػػرغـ مػػف أنػػه ال ي ػ تف بشػػف جديػػد"

()2

مسػػارا متشػػابه ك ػػف الكق ػت نفسػػه مصتمػػؼ كبصػػكرة غيػػر

منقطعػػة كلقػػد سػػاد هػػذا الػػزمف ػػف األسػػاطير التػػف ترمػػز إلػػى تجػػدد الحيػػاة كانبعاثهػػا ػػف دكرة ال
نهائية

()3

كمما ي حظ عمى المعمار الدائرم أنه ذا منطؽ كاحد بحكـ تك ارريتهو بػرغـ مػا يبػدك مػف

تداصؿ كال انتظامية لمحدث عبر النصو مما يعنف انص قه كشبه سككنيته(.)4
كين ػزاح عبػػد الحميػػد المحػػاديف قمػػي

ػػف عر ػػه لمػػزمف الػػدائرم بحيػػث يصػػفه باالنشػػطار

الزمنف كينقسـ عندا إلى زمنيف أحػدهما بػارز كمرئػف كظػاهرا كاألصػر مصيػب يتكشػفه المتمقػف ممػا
يؤدم إلى تعدد كجكا الحدثو " يرل كجه الحدث كقفااو يككف الحدث منكشفا مف ص ؿ كجهػيفو

كيت كػػد المتػػداصؿ مػػف الكقػػائ كيتكامػػؿ المتفػػارؽ منهػػاو أك يتكحػػد تصػػير المنظكمػػة متكاممػػة إلػػى

جميعػا"()5و قػػد ربػػط المحػػادييف مفهػػكـ لمػػزمف الػػدائرم بالحػػدث
الحػػد الػػذم تتشػػكؿ الركايػػة ب بعادهػػا
ن

المرتبط م الزمف بع قة جدليػةو عمػى صػعيد أكثػر تفصػي نو كمػف هػذا األحػداث المنشػطرة زمنيػان

( )1ينظر :سعيد يقطيفو الق ار ة كالتجربةو دار الثقا ةو المصربو الدار البي ا و ط1و 1985و ص.294
(*) مف مسمياته أي ان (التعاقبف) ذكرا عبد الممؾ مرتاضو كتسميته مستمدة مف تعاقب الميؿ كالنهار كتعاقبت
الفصكؿ األربعة كغيرها ف حركة تك اررية ال نهائيةو كيطمؽ عميه أي ان (دياكركنف)و كقد أطمؽ عميه الشك نيكف

الركس تسمية (الزمف الم ٌشكا).

( )2عبد الممؾ مرتاضو ف نظرية الركايةو ص.206
( )3المرج نفسهو ص.204
( )4ينظر :مجمة صكؿو يحيى الطاهر الطكيمةو صبرم حا ظوع2و مج2و 1982و ص.205

( )5عبد الحميد المحاديف :التقنيات السردية ف ركايات عبد الرحمف منيؼو المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرو
ط1و 1999و ص.63
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إلػػى زمنػػيف تعػػاقبييف؛ تنقسػػـ أحاديػػة زمػػف القصػػة إلػػى زمنػػيفو ككػػذلؾ زمػػف الصطػػاب إلػػى زمنػػيف
معا.
صطابييف يتداص ف ن

كعمى الرغـ مف أف الزمف الدائرم األكثر شيكعان ف الركاية العربية الحديثة

()1

إنػه بحاجػة

إلى مهارة عاليػة لسػبكه دكف الشػعكر بالرتابػة التػف أشػار إليهػا مرتػاض ػف هػذا السػياؽ كممػا هػك

ال ت أف الزمف الدائرم رغـ تك ارريته إنه ف حقيقػة األمػر ال يعػكد إلػى الػك ار أبػدانو كبػرغـ مػا قػد

يكػػكف مػػف قصػػديه ك ار ذلػػؾ :ػ ف القصػػدية األش ػػمؿ كاألكبػػر تكمػػف ػػف تنبؤيتػػه بالحػػدث بحك ػػـ
تك ارريته قد يمج راكم ما إليه لهذيف القصديفو كهذا التكرارية لػيس إال لإلحاطػة بالسػقؼ األعمػى

لمكعف بما حدث كما سيحدث ال يصرج عف إطار ما حدث(*).
 -5البناء المتزامن:

كهػػك شػػكؿ بنػػائف يمثػػؿ الجمػ بػػيف حػػدثيف ييػذك ار ػػف قػرة كاحػػدة ػػف الكقػػت نفسػػه يتحقػػؽ
ت ػزامف كميهمػػا عمػػى مسػػتكل زمنػػف القصػػة كالصطػػابو كطريقػػة الجم ػ بينهمػػا تػػتـ بصػػكرة متناكبػػة
بحيث يتـ "تعميؽ األكؿ ثـ العكدة إليهو كركاية الثانف ثـ تعميؽ"( .)2كلعؿ المجك التزامف ف البنا
الركائف يبرز كمما

اؽ االمتداد الزمنف تتزاحـ األحداث ف كقت كاحد لتذكر ف الركاية بشػكؿ

متػزامف كتمثػػؿ المحظػػة الحا ػرة نقطػػة االنطػ ؽ لمحػدثيف المتػزامنيف يتمظهػػر بينهمػا جػػدالن زمنيػان

تناكبيان.

 -6البناء التضميني:
استمد الركائيكف هذا النمط الركائف مف التراث السردم العربف "إذ بنت شهرزاد سردها
()3

الحكائف ف (ألؼ ليمة كليمة) عمى أساس الت ميف"

ف مكاجهتها لثنائية الزمف كالمكت ف

حكايتها الرئيسة كعبر ما تقصه (الحكايات الفرعية) كيعنف كجكد قصتيف بحيث يتـ "إدصاؿ قصة

()4
ف قصة" و أحد هاتيف القصتيف رئيسة كاألصرل دصيمة عميها تت مف حدثان مصاي انر ككذلؾ زمنان

سرديان صاصان بها كبنا ن سرديان كام ن منفص ن لمككناته السردية مف الحكاية الرئيسة (األكلى) ك ف
( )1ينظر :مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربيةو ص.68

(*) لعؿ الزمف الدائرم مستمد بشكؿ أك ب صر مف الكعف المتكارث عبر األجياؿ حينما يقكؿ اقنساف الشعبف
"الدنيا دكارة" ال يقصد أنها تعيد األشصاص كاألحداث برتابة هف ال تفعؿ ذلؾو إنما هك عمى درجة عالية مف
الكعف لينب السام ليدرؾ قكانيف الدنيا.

( )2جاف ريكاردك :ق ايا الركاية الحديثةو تر :صياح الجيهـو ك ازرة الثقا ة كاقرشاد القكمفو دمشؽو .1997
ص.257

( )3مها قصراكم :بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص.89
( )4طرائؽ تحميؿ الصطاب السردم :مقكالت السرد األدبفو ص.56
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اشتماؿ الحكاية عمى أصرل أك عمى عدة حكايات مت منة إنه "تتداصؿ األزمنة م تداصؿ

السردو كتنتسج الصيكط م الصيكط الزمنية األصرل"()1و كيمكف التماس نكعيف لمبنا الت مينف

لمحكاية يتمث

ف ت ميف تكليدمو كت ميف منفصؿ؛ ما األكؿ يتسـ بعدـ كجكد كاصؿ

سردية بيف الحكاية األصرل ف تتاب حكائف صا

لصيركرة متصاعدة " ف محاكلة لتجاكز

الحا ر باتجاا اآلتف"( .)2كأما الت ميف المنفصؿ هك غير متكالد مف بع ه كغير مرتبط
بشكؿ كامؿ بحيث يمكف م حظة االنفصاؿ بشكؿ صريا كلعؿ االرتباط الزمنف بيف ك

القصتيف متكاجد باعتبار أحدهما ما نيا كاآلصر حا انر؛ تمحظ االنقساـ بينهما؛ كتستطي
م حظة التعدد مقابؿ الحكاية األكلى ف البنا الت مينف التكليدم كاق راد مقابؿ الحكاية األكلى
ف البنا الت مينف المنفصؿ كتنتمف ركاية "رجؿ ف الظؿ" إلى هذا األصير بحيث تقدـ قسميف:

 -7البناء المتوازي لمزمن:
يعتمػػد هػػذا البنػػا عمػػى تقنيػػة تعػػدد األص ػكات مػػا يتبعػػه تعػػدد األزمنػػة السػػرديةو كبالتػػالف

تكازيهػػاو أي ػػا تفػػرد اآل ار كاأل كػػار لكػػؿ صػػكتو كالكقػػكؼ عمػػى الحيػػاد أمػػاـ هػػذا التعػػددو " المػػادة

الحكائيػػة يػػه تتج ػ أز إلػػى أكثػػر مػػف محػػكر"()3عمػػى صػػعيد كػػؿ صػػكتو كتسػػتطي استشػػعار كحػػدة
الزمف ألكثر مف صػكت يسػي ار عمػى صػط السػرد بتػكازم هػذا األصػكات ػف زمػف القػصو كبتفارقهػا
ف زمف الصطابو كقػد تكتفػف بالتقػاط بفعػؿ صػكت المؤلػؼ كقػد تكػكف قائمػة بػذاتها لهػا كجهتهػا

كأ ار هػػا مػػا يجعػػؿ مػػف هػػذا البنػػا يتصػػؼ بالحيػػاد كالمك ػػكعيةو كيمكػػف كجػػكد ازدكاجيػػة زمنيػػة

لمصػػكت الكاحػػد بحيػػث يتػػداصؿ مسػػترجعان أك مستشػػر ان أك مرتهن ػان بالحا ػػر جممػػة هػػذا األص ػكات
تمثؿ البنا المتكازم.

 -8البناء المتشظي:
يتجاكز هذا البنا حدكد التكسر الزمنف التف ت لفها ف البنا ات السابقة كمهاو بحيث تكػاد

ال تعثػػر عمػػى مؤش ػرات زمنيػػةو تسػػير بػػؾ نحػػك ال منطقيػػة الحػػدث سػػي انر مبعث ػ انر ػػف الركايػػة ك نمػػا

كابكس ػان غيػػر مت ػرابط األرك ػاف كال يتحقػػؽ يػػه االنسػػجاـ الظػػاهرم بحيػػث ال تكػػاد تمسػػؾ صيط ػان أك
تحصر حدثان.

كهك بالتصكر اقيجابف منطقة تت شػى يهػا األنػاو لناحيػة بػ قيػد كال حػدكد حيػث الحريػة

المطمقػة كشػػبه انعػداـ لمقيػػكد الشػكمية كالتركيبػػة لمبنػا النصػػف الركائػف

()4

تستشػػعر بمػكطف الجمػػاؿ

( )1عبد الممؾ مرتاض :ف نظرية الركايةو ص.224
( )2مها قصراكم :بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص.94

( )3عبد اهلل إبراهيـ :المتصيؿ السردمو المركز الثقا ف العربفو بيركتو الدار البي ا و ط1و 1990و ص.110
( )4ينظر :السيد اركؽو جماليات التشظفو دار شرقيات لمنشرو القاهرةو ط1و 1997و ص.15
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ياع "معالـ الفكاصؿ بيف الحقيقة كالمجازو كبيف الحمـ كالرمز"

كتتممس

()1

كتسيطر عمى الػنص

نزعػػة بكليفينيػػة بحسػػب تعبيػػر بػػاصتيف تؤكػػد كػرة االنسػػياب المتشػػتتو لمتمركػػز بػػذلؾ عمػػى جماليػػة

ئف كال الما فو األبعاد الزمنية مائعة ال تمسػؾ بصػيط يرشػدؾ إليهػا
النص حيث ال الحا ر بمر ٌّ
كما يكاد يصمك النص مف المؤشرات الزمنية.
كالتشػػظف السػػردم بنػػا قػػائـ عمػػى الحا ػػرو كتعمػػؿ يمنػػى العيػػد المجػػك إلػػى هػػذا الدرجػػة

العالية مف التكسر الزمنف إلى حالة الت زـ ف الكاقػ كالمنعكسػة مػ الركايػة "حيػث يعكػس تشػظف

الػػذات"()2و الع ق ػػة عميق ػػة كمبهم ػػة ب ػػيف ال ػػذات كالػػزمف كالكاقػ ػ كك ػػؿ ذل ػػؾ انعك ػػس ػػف التش ػػكيؿ
المتشظف ليمثؿ انعداـ التجانس يهما.

(  )1ص ح

ؿ :ق ار ة الصكرة كصكرة الق ار ةو دار الشركؽ القاهرةوط1و 1997و ص.204

( )2مها قصراكم :بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص.116
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الفصل الثاني

"المفارقة الزمنية"
 أوالً :المفارقة.

 ثانياً :االسترجاع.
 ثالثاً :االستباق.
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أوالً :المفارقة:
مفيوم المفارقة الزمنية:
المفارقػػة ػػف البنػػا السػػردم ناجمػػة عػػف انحػراؼ ترتيػػب النظػػاـ الزمنػػف المتمثػػؿ ػػف المػػادة

الحكائية (المقاط الزمنية) لزمنف القصة كالصطابو نظػاـ القصػة "يشػير إليػه الحكػف صػراحة أك
يمكف االستدالؿ عميه ف هذا القرينة أك تمؾو كمف البديهف أف إعادة التشػكيؿ هػذا ليسػت ممكنػة

دائما كأنها تصير عديمة الجدكل ف حالة بعض األعماؿ األدبية"()1و إذا المفارقة الزمنية حكاية
مت منة لحكاية أصرل م ا ة لها كتابعة لمحكاية األكلى بحيث يمكف لهذا الت ػمينات أف تكػكف

"أكثػػر تعقيػ نػدا كبإمكػػاف أم مفارقػػة أف تكػػكف ػػف شػػكؿ حكايػػة أكلػػى النسػػبة لمفارقػػة أصػػرل تت ػ لؼ
معها"(.)2
كهكػػذا تتشػػكؿ المفارقػػة

ػػمف ع قاتهػػا بمفارقػػات أصػػرلو األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى تشػػابؾ

سياقاتها كتعقدها كهػك مػا يعػكزا إمعػاف النظػر لتفكيكهػا كالكشػؼ عػف صػط سػيرها الزمنػف لقياسػهاو
كذلػػؾ بػػا تراض "كجػػكد نػػكع مػػف درجػػة الصػػفر

( )

التػػف تكػػكف حالػػة تكا ػػؽ زمنػػف تػػاـ بػػيف الحكايػػة

كالقص ػػة كه ػػذا الحال ػػة المرجعي ػػة ا ت ار ػػية أكث ػػر مم ػػا ه ػػف حقيقي ػػة"( .)3تمث ػػؿ درج ػػة الص ػػفر ب ػػد

الع قػػة بػػيف زمنػػف القصػػة كالصطػػابو عمػػى أف زمػػف القصػػة كػػاف قػػد بػػدأ مػػف قبػػؿو كعنػػدها تبػػدأ

المفارق ػػة حي ػػث يمك ػػف" أف ت ػػذهب ػػف الما ػػف أك المس ػػتقبؿو بعي ػػدان كثيػ ػ انر أك قم ػػي ن ع ػػف المحظ ػػة

الحا ػرة"

()4

كيقصػػد بالمحظػػة الحا ػرة لحظػػة القصػػة كالتػػف عنػػدها تتكقػػؼ الحكايػػة ألجػػؿ إص ػ

المساحة لممفارقة الزمنية.

جممة النقاط التف ال يتطابؽ يها زمنا القصة كالصطػاب إثػر الت عػب الزمنػف ب نهػا تمثػؿ

مكاق المفارقات الزمنية .كأما مداها إنه "المجاؿ الفاعؿ بيف نقطة انقطاع السرد كبداية األحداث

( )1جيرار جنيتو صطاب الحكايةو ص.47
( )2نبيمة زكيش :تحميؿ الصطاب السػردم ػف
ص.82

ػك المػنهج السػيميائفو دار الريحانػةو الج ازئػرو (د.ط)و 1997و

( )أطمؽ عميها عبد الحميد المحاديف (نقطة االرتهاف) كيقصد الك

الحا ر لمقصة قبؿ الجنكح إلى المفارقةو

سكا إلى الما ف مسترجعان أك المستقبؿ مسػتبقان كلعمهػا تسػمية مك قػة أكثػر مػف درجػة الصػفر هػذا األصيػر يشػعر

بدق ػػة متناهي ػػة مس ػػتمدة م ػػف العم ػػكـ الريا ػػيةو كلع ػػؿ (االرته ػػاف) أكث ػػر انس ػػجامان مػ ػ طر ػػف المفارق ػػة (اس ػػترجاع)
ك(استشراؼ).

( )3جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.4
( )4المرج السابؽو ص .59
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المسػػترجعة أك المتكقعػػة"

()1

كسػػعة المفارقػػة تتمثػػؿ ػػف قيػػاس مػػدل اتسػػاع مػػا تشػػصمه أحػػد طر ػػف

المفارقة مف استرجاع كاستباؽ مف مساحة ف المادة الحكائية .كلعؿ المفارقة قد جعمت مف الزمف

الركائػػف أكثػػر مركنػػة بالنسػػبة لمنػػتج الػػنصو ليتفػػادل ال ػراكم إشػػعار المتمقػػف باالنكسػػارات الزمنيػػة

الناتجة عند المفارقة يمج لعدة أساليب أشار إليها أ .مندالك(.)

كلتجاكز حدكث نتك ات محتممة إثر المفارقاتو إف هذا يعتمد عمى براعة الراكم ف

ت يهاو كليككف نصان أكثر تماسكان كمتانةن كاقناعان بما يكفؿ اقيهاـ بالحقيقة لممتمقف .ك يما يمف
سيتـ دراسة ركنف المفارقة (االسترجاعو االستباؽ) كمقاربتها ف الركايات القائمة إنمكذجان.

كلقػػد تػػـ د ارسػػة المفارقػػة ػػف ركايػػات أحمػػد عمػػر شػػاهيف باسػػتثنا بع ػػهاو ثػ ث ركايػػاتو

كذلػػؾ لطبيعػػة تشػػكيمها الػػذم ا تقػػر ألحػػد أط ػراؼ المفارقػػة كاحصػػائها لػػتٌمكف مػػف مقاربػػة طر ػػف
المفارقة كالسير ف تحميؿ النماذج ك قان لمدالة اقحصائية كهف كاآلتف:
المفارقة في رواية (وان طال السفر)
طرف المفارقة

االسترجاع

االرتيان (الحاضر)

االستباق

السعة

سطر
1322
ان

سطر
1352
ان

سطر
92
ان

النسبة

%48.9

% 47.8

%3.3

تبمػ ػػغ عػ ػػدد سػ ػػطكر الركايػ ػػة ( )2766س ػ ػػط انر كيك ػ ػػا الجػ ػػدكؿ نسػ ػػبه ت ػ ػكارد االس ػ ػػترجاع

تـ إحصاؤها بالجدكؿ (بشكؿ تقريبف).
(الما ف) االستباؽ (المستقبؿ) كاالرتهاف (الحا ر) كما َّ
المفارقة في رواية (بيت لمرجم بيت لمصالة)
طرف المفارقة

االسترجاع

االرتيان (الحاضر)

االستباق

السعة

 1324سط نار

 1336سط نار

 123سط نار

النسبة

%48

%48

%4

يك ا الجدكؿ المفارقة (نسبة الحا ر كاالسترجاع كاالستباؽ) إلى عدد سطكر الركاية
المذككرة أع ا البالصة  2783سط انر بشكؿ تقريبف.
المفارقة في رواية االختناق
طرف المقارنة

االسترجاع

االرتيان (الحاضر)

االستباق

النسبة

%26

%71

%3

السعة

 720سط انر

 1972سط انر

 76سط انر

( )1حميد لحمدانف :بنية النص السردمو ط2و الدار البي ا و بيركتو المركز الثقا ف العربفو .1993ص.74
( )تمت اقشارة لها ف هذا البحثو ينظر صفحة ( )29مف هذا الدراسة.
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يك ا الجدكؿ نسبة الحا ر كاالسترجاع كاالستباؽ إلى عدد سطكر الركاية البالصة

( )2768سط انر.

المفارقة في رواية (المندل)
طرف المقارنة

االسترجاع

االرتيان

االستباق

السعة

 1128سط نار

 3867سط نار

 189سط نار

النسبة

%74.6

%21.8

%3.6

يك ا الجدكؿ المفارقة إلى عدد السطكر الركاية المذككرة أع ا كالبالصة ( )5184سط انر

(بشكؿ تقريبف).

المفارقة في رواية رجل في الظل
االسترجاع

االرتيان

االستباق

 246سط انر

 2163سط انر

 1347سط انر

%6.5

%35.9

%57.6

سطر.
الجدكؿ السابؽ يك ا المفارقة إلى عدد سطكر الركاية المذككرة أع ا كالبالصة ( )3756ان
المفارقة في رواية حمدان طميقاً
طرف المفارقة

االسترجاع

االرتيان

االستباق

السعة

 462سط انر

 2451سط انر

 147سط انر

النسبة

%80.1

%15.1

%4.8

سطر)
يك ا الجدكؿ السابؽ المفارقة إلى عدد سطكر الركاية المذككرة كالبالصة (3060
ان

(بشكؿ تقريبف).

المفارقة في رواية "ونزل القرية غريب"
المفارقة

االسترجاع

االرتيان

االستباق

سعتها

340

2177سطر

123

نسبتها

%12.9

%82.5

%4.6
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ثانياً :االسترجاع:
يتجمػى االسػترجاع( )بكثػرة ػف النصػكص المعاصػرة كتقنيػة مسػتحدثة ػف الػنص السػػردمو
الما ف باقتطاع جز منه كبؤرة معينةو عبػر اسػتذكار

كيمثؿ انقطاع المحظة الحا رة الستج

يستح ػػر ما ػػيان مرتبطػان بمػػا هػػك مػرتهف قبػػؿ بػػد االسػػترجاع .كيعػ ٌػرؼ جي ارلػػد بػرنس االسػػترجاع
بػ ػ نه" :مفارقػػة زمنيػػة تعيػػدنا إلػػى الما ػػف بالنسػػبة لمحظػػة الراهنػػة كهػػك اسػػتعادة لكاقعػػة أك كقػػائ
حدثت قبؿ المحظة الراهنػة التػف يتكقػؼ يهػا القػص الزمنػف لمسػاؽ األحػداث ليػدع النطػاؽ لعمميػة

االسترجاع"()1و هك ف م مكنه مطابقػان لتعريػؼ جنيػت الػذم يعر ػه ب نػه "كػؿ ذكػر الحػؽ لحػدث
سابؽ لمنقطػة التػف نحػف يهػا مػف القصػة"( )2كقػد ع َّػدها تقنيػة يػتـ تكظيفهػا ألغػراض جماليػة ك نيػة
ف السياؽ الزمنف لمنص .إذان يمثؿ االسترجاع قطعان ف السير الزمنف؛ قػد يكػكف متعمقػان بالنقطػة

التػػف تسػػبؽ ه ػذا القط ػ كمرتبطػػة بهػػا كقػػد تكػػكف منفصػػمة عنهػػاو هػػك حكايػػة مت ػػمنة لمحكايػػة

األكلى.

كقػػد قسػػـ جنيػػت االسػػترجاع إلػػى ث ثػػة أقسػػاـ ارت ػػاها تبعػان لمنطمقػػيف همػػا مقػػدار الركػػكف

لمما ف (الحكاية الثانية)و كع قة هذا الما ف بنقطة تكقؼ القصة (الحكاية األكلى) مػف ناحيػة
انتمػ ػػا االسػ ػػترجاع لمحكايػ ػػة األكلػ ػػى أك ككنػ ػػه صػػػارج نطاقهػ ػػاو مػ ػػا نج ػػـ قسػ ػػميف ل سػ ػػترجاع همػػػا
االسترجاعات الصارجيةو كاالسترجاعات الداصمية.

-1االسترجاعات الخارجية:
كهك األكثر شيكعان مف غيرا ف الركاية العربيػة المعاصػرةو كمػا أشػارت (مهػا قصػراكم)

()3

كعممت هذا األمر ب ف الراكم ػف سػعيه لت ػييؽ الػزمف السػردم يمجػ إلػى االنفتػاح عمػى الما ػف

السػػتدراؾ جكانػػب كماليػػة .كيعػػرؼ جنيػػت االسػػترجاعات الصارجيػػة ب نهػػا "االسػػترجاع الػػذم تظػػؿ

سػػعته كمهػػا صػػارج سػػعة الحكايػػة األكلػػى"

()4

يحكمػػه بكظيفػػة إكماليػػهو بحيػػث يصػػتص بتنػػكير سػػابقة

( ) يشار إلى مصطما االسترجاع ف عمـ النفس ب نه تجربة ذاتية قائمة عمى معاينة اقنساف نفسه كاستبطانها
عبر استذكار ما يها لتصكر التجارب السابقة ك قا لمحا ر الراهف كتفسيرها عمى أساسهاو كمعر ة مدل التصير
ف المفاهيـ االدراكية السابقة عمى الراهنة لممزيد ينظر :مكسكعة عمـ النفسو أسعد رزكؽو المؤسسة العربية

لمدراسات كالنشرو بيركتو ط2و 1979و ص.34
( )1برنسو جيرالد :المصطما السردمو تر :عابد الصزندارو ط1و المجمس األعمى لمثقا ةو القاهرةو 2005و
ص.25
( )2جيرار جنيت :صطاب الحكاية ص.51

( )3ينظر :مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربيةو ص.189
( )4المرج السابؽو ص.60
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تصػدـ الحكايػة األكلػىو أم أنػه يمثػػؿ اسػتعادة أحػداث غيػر منتميػػة لمحقػؿ الزمنػف لنقطػة االنطػ ؽ
ف الحكاية األكلى كقعػت قبمهػاو كهػف ذات "كظيفػة إصباريػة"()1و كأشػارت سػي از قاسػـ إلػى الع قػة

العكسػ ػػية الرابطػػػة ل سػ ػػترجاع الصػػػارجف كالػ ػػزمف السػ ػػردم فػ ػػف حالػ ػػة

ػ ػػيؽ هػ ػػذا األصيػ ػػر سػ ػػعة

االسػػترجاع الصػػارجف أكبػػر يمػػا لػػك كػػاف الػػزمف السػػردم يمتػػد لفتػرة طكيمػػة كمػػا ي حػػظ ػػف الركايػػة
كيحكـ االسترجاع الصارجف بمداا هك إما بعيد المدل أك قريبه.
الكاقعيةو ي

 -2االسترجاعات الداخمية:
هف استرجاعات ال تصرج عف نطاؽ الحكاية األكلى ت تف مت صرة عنها بحيث يتـ المجػك

لت صيرها عف حكايتها األكلى تبعا لتزاحـ متزامف مف هذا األحداث كبالتالف قصتها بشكؿ متنػاكب
شمف ذلؾ المحكف األكؿ.
وتنقسم االسترجاعات الداخمية إلى قسمين ىكذا:
أ .االسترجاعات الخارج حكائية (غيرية القصة):
كهف غير منتمية ف م مكنها إلى الحكاية األكلى مـ تق قبؿ نقطة انط قهػاو هػف ػف

كجكدها تظؿ داصؿ نطاؽ المحكف األكؿ كتنفصؿ عنه ف الم مكف.
ب .االسترجاعات الداخل حكائية (مثمية القصة):
كهف مقابمة ل سترجاع الصارج حكائفو كتككف

مف صط الحكاية األكلى ػف مسػارهاو إذ

يصعب التميز م الظاهريف إذا ما كاف االسترجاع مثمف القصة أـ أنه إكماؿ لمحكاية األكلى هذا
يتطمب تفحص المؤشرات الزمنية بدقة قمكانية الفصؿ.
كتتفػػرع االسػػترجاعات المثميػػة القصػػة إلػػى قسػػميف باعتبػػار كظيفتهػػا (التكميميػػة اقتماميػػةو

كالتك اررية التذكيرية)و كباعتبار المدل كالسعة االسترجاعية إلى (جزئيةو ككاممة) كهف كاآلتف:
 االسترجاعات التكميمية:

ف ص ـ الحكاية األكلى يمكف كجكد سقطات كثصرات مؤقتة نتيجة التركيز المكثؼ عمػى

جانػػب معػػيف يكػػكف هػػك جػػكهر السػػرد ػػف حينػػهو أك ربمػػا تكػػكف غيػػر مقصػػدية أك لعػػؿ ت صيرهػػا
لصايات صادمة لسبؾ الػنص ك ػؽ رؤيػة معينػة تثػرم جكانػب دالليػة كجماليػةو كمهمػا يكػف مػف أمػر

( )1سعيد يقطيف :انفتاح النص الركائف (النص السياؽ)و المركز الثقا ف العربفو الدار البي ا المصربو ط1و
2002و ص.56
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إنه يتـ إلحاقها يما بعد الستكماؿ هذا الزاكية أك تمؾ ف الحكاية األكلى كبالتالف هػك اسػترجاع

إتمامفو كأطمؽ عميها جيرار جنيت مسمى "اقحاالت"(.)1
 االسترجاعات التكرارية:

ترجػ الحكايػػة بشػػكؿ ص ػريا غالبػان ػػف هػػذا الػػنمط االسػػترجاعفو كال تمتػػد سػػعتها النصػػية

نطاقان كاسعان إال ما ندر تككف عبارة عف تمميحات تذكيرية مف الحكاية األكلى إلى ما يها(.)2

كقػػد تكػػكف غايػػة إقرانهػػا بالحا ػػر مػػف بػػاب مقارنػػة المحظتػػيف يكشػػؼ األثػػر الزمنػػف ػػف

االمتػػداد الحكػػائفو كلعػػؿ لحظػػة االقت ػراف هػػذا عامػػؿ التفػػات لنقطػػة مفصػػمية ػػف الػػنص ذات بعػػد
باطنف تكرارها أيقظ جز ا هامػا لمحظػة الحا ػرة أك لمػنص بكمتيػهو كقػد يكػكف التكػرار

ػركرة مػف

ركرات التشكيؿ الجمالف كما كقد تجم بيف هػذا األمػر كالػذم قبمػهو كقمكانيػة الجػزـ بمػا يرمػف

إليه النص إثر إيرادا االسترجاع التكرارم يتـ االستعانة بالنماذج اآلتية لمقارنتها كاالحتكاـ لمػنص
كالكشؼ مف غاياته التشكيمية.
 االسترجاعات الجزئية:
كهف استرجاعات غازية لمػنص بحيػث ال تن ػـ لمحكايػة األكلػى بػؿ تنقػؿ معمكمػة أك صبػ انر

يقصػػد إيصػػاله لممتمقػػف دكنمػػا كصػػمها بالمحظػػة الحا ػرة ػػف الػػنص أك التحامهػػا بنقطػػة االرتهػػافو
كك نهػػا اسػػترجاعات هامشػػية ال تطػػرح "أم مشػػكمة تتعمػػؽ بالمكصػػؿ أك المفصػػؿ السػػردم...تقط

صراحة بحذؼ كتست نؼ الحكاية األكلى مف حيث تكقفت بال بط"(.)1

كقد الحظ جنيت نكعيف مف االسترجاعات الجزئية بحسب طريقة كصػؿ االسػترجاع نفسػه

بالحكاية األكلى الستئنا ها هما:
استئناؼ

منفو كآصر جزئػف ػاألكؿ ك نمػا لػـ يكػف شػف ليعمػؽ المحكػف األكؿ تكػاد ال

تجػػزـ بالنقطػػة التػػف كقعػػت يهػػا القف ػزة الزمنيػػة االسػػترجاعية كقػػد سػػماا جنيػػت أي ػان (االسػػترجاع

المػػدرج) ككظيفتهػػا تفسػػيرية()3؛ كأمػػا االسػػتئنا ات الص ػريحة يكػػكف االنتقػػاؿ مػػف االسػػترجاع إلػػى
المحكف األكؿ مدركان لممتمقف بشكؿ كرم ككا ا.
 االسترجاعات الكاممة:

( )1ينظر :جيرار جنيتو صطاب الحكايةو ص.62
( )2جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.72
( )3ينظر :المرج نفسهو ص.73
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يشمؿ هذا االسترجاع قسطان هامان مف الحكاية كقد يركز عمى الجكهرم منها ذلؾ أنه

"يتصؿ بالحكاية األكلى دكف أم صؿ بيف مقطعف القصة"( )1بانتهاج حركة زمنية هف "ممارسة

البداية مف الكسط"( )2صدمة لمعديد مف الجكانب ف النص هك قائـ عمى "استعادة السابقة السردية

كمها  ...تبدك الحكاية األكلى نهاية مستبقة"()3و هذا االسترجاع نظ انر التساع سعته إنه حركة
زمنية تصص بنا سردم متكامؿ ك نما يقكـ بذاته كعمؿ ركائف مت مف الحكاية األكلى.

-3االسترجاعات المزجية (المختمطة):
سميت كذلؾ ألنها تصمط بيف نكعف االسترجاع السابقيف (الداصمف كالصارجف) ما يعنف

أنها استرجاعات ممتدة إف صا التعبيرو حيث تنطمؽ قبؿ بد المحكف األكؿو هف إلى هنا
صارجية ثـ تمتد به إلى ما بعداو تككف ها هنا داصميةو هف استرجاعات متعدية عمى المحكف

األكؿ كيككف هذا األصير متكسطان لمنص كما يك ا المصطط اآلتف:
(استرجاع صارجف

المحكف األكؿ

استرجاع داصمف).

ثمة نكع استرجاعف يمكف إ ا ته كهك (استرجاع مرجعف)( )4كيعنف أف يتقاط النص م

نصكص أصرل صارجية كمتكا قة كلحظة االرتهاف (الحكاية األكلى) يؤثر بها عمى سبيؿ التناص
مػػف بػػاب التكا ػػؽ بينهمػػا كهػػف قػػط قائمػػة عمػػى اسػػتذكار هػػذا المقط ػ المرجعػػف س ػكا أكػػاف ق ػكالن

ألحػ ػػدهـ أـ قصػ ػػة أـ نص ػ ػان أـ حادثػ ػػة ػ ػػف لحظػ ػػة التقػ ػػاط بػ ػػيف االسػ ػػترجاع المرجعػ ػػف كالمحظػ ػػة

الحا رة.

ثالثاً :االستباق (االستشراف):
غالبا ما يككف االستباؽ أقؿ تكات ار مف مقابمه (االسترجاع) لعؿ ذلؾ يعكد إلى ككنه قائمان
ن
عمى ذكر ما لـ يق بعد بشكؿ تنبؤم متجاك انز حا ر الحكاية إلى مستقبمها كيركل ب مير

المتكمـ لت ئمه كطبيعته االستش ار ية طالما أف الراكم (العميـ) يككف عمى عمـ مسبؽ بما سيتـ
هك مف يبث هذا االستباقات النصية قبؿ أكانها.

ركؽ دقيقةه يمكػف م حظتهػا ػف تنػاكؿ مفهػكـ االسػتباؽو إذ يػرل حسػف بحػراكم ب نػه
ثمة
ه
"القف ػػز عم ػػى تػ ػرة معين ػػة م ػػف زم ػػف القص ػػة كتج ػػاكز النقط ػػة الت ػػف كص ػػمها الصط ػػاب االستشػ ػراؼ
( )1جيرار جنيت :صطاب الحكايةوو ص.71
( )2المرج السابؽو ص.71
( )3المرج نفسهو الصفحة نفسها.

( )4ينظر:و كهيبة بكطصافو البنية الزمنية ف ركاية عابر سرير ألح ـ مستصانمفو رسالة ماجستيرو جامعة
المسيمةو 2009- 2008ـو ص.109
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مستقبؿ األحداث كالتطم إلى مػا يسػتقبؿ مػف مسػتجدات الركايػة"
يقدمها – االستباؽ  -ال تتصؼ باليقينية"
الحدث المستبؽ ما لـ يق

()2

()1

كيعػرؼ بػ ف "المعمكمػات التػف

هك بمثابة اشتصاؿ التصيؿ.

يما تقدـ مػف الركايػة ػ بينػة عمػى كقكعػه كمػا يصػفه ينػري

"شػػك هؿ مػػف أشػػكاؿ االنتظػػار"( .)3ػػف حػػيف يػػذهب مػػكريس أبػػك نػػاظر بػػالقكؿ ب ػ ف االسػػتباؽ "السػػرد

المتنػػامف صػػعكدان مػػف الحا ػػر إلػػى المسػػتقبؿ يقفػػز إلػػى األمػػاـ متصطيػان النقطػػة التػػف كصػػؿ إليهػػا

الس ػػرد()4؛ ه ػػك يؤك ػػد ح ػػكر كتحق ػػؽ ه ػػذا االس ػػتباقات الحقػ ػان ػػف الم ػػتف الركائ ػػف كال تبق ػػى قي ػػد
االنتظارو إذان الركيزة هنا االنتها مف ق ار ة النص كام لمحكـ عمػى تحقػؽ االسػتباؽ المتنبػ بػه
مػػف عدمػػهو كيفػػرؽ عبػػد الكهػػاب الرقيػػؽ بػػيف االستش ػراؼ كاالسػػتباؽو الم ػذيف تعامػػؿ معهمػػا النقػػاد

سياف ف الم مكفو يتعامؿ هك م المستقبؿ بازدكاجية؛ يككف استباقان عندما يػتـ القفػز الزمنػف

بح ػػدث عم ػػى نقط ػػة االرته ػػاف (المحظ ػػة الحا ػ ػرة) ػػف الترتي ػػب الزمن ػػف مح ػػدثان مفارق ػػة اس ػػتباقيةو
االستباؽ اصتراؽ لهيكمة الترتيب الزمنف عمى صط سير الػزمف أمػا االستشػراؼ هػك إصبػار القػص

لنبك ة م مرة أك تصطيط لما سيتقدـ ينتظر القارئ إمػا إلصػا ا أك تحققػه( )5كلعػؿ االسػتباؽ هػك مػا
يقصدا جنيت كالنقاد بمقاربته ف النص السردم ك حد طر ف المفارقة.
واالستباق نوعان ,خارجي ,وداخمي:
 -1االستباق الخارجي:
يتحدد مكقعه بالنسبة لزمف القصة بككنه عمى مقربة منه هك صارج نطاؽ الحكاية األكلى

ذلؾ أف طبيعته صتامية تمصيصية كقد يظهر " ف الحكف عف طريؽ العناكيف"()6و كهذا معناا ليس
أنه يقدـ تمصيصا بالنهاية قبؿ البد بالحكاية األكلى بؿ يكمض بتمميحات تد

"بصط عمؿ ما

( )1حسف بحراكمو بنية الشكؿ الركائفو ص.132
( )2المرج السابؽو الصفحة نفسها.
( )3المرج نفسهو الصفحة نفسها.

( )4مكريس أبك ناظر :األلسنية كالنقد األدبفو بيركتو دار النهار لمنشرو 1979و ص.96
( )5ينظر :عبد الكهاب الرقيؽ :ف السردو دراسات تطبيقيةو ط1و دار محمد عمى الحامف لمنشرو تكنسو
.1998
ص88و لممزيد (يناقش رأم جنيت بصصكص االستشراؼ كيستنتج ما ذكر أع ا).

( )6ربيعة بدرمو البنية السردية ف ركاية صطكات ف االتجاا اآلصر ؿ حفناكم زاغزو رسالة ماجستيرو جامعة
محمد ص ير -بسكرة -و الجزائرو 2015و ص.231
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إلى نهايته المنطقية"( )1أم أنه تحة عبكر ترسـ النهاية بشكؿ صا تو تندل بعدا سمسمة األحداث
بتفاصيمها إلى أف تتحقؽ النهاية التف صطها االستباؽ الصارجف مف البداية كنبك ة كمي ية.

 -2االستباق الداخمي:

هػػذا الػػنمط االسػػتباقف أكثػػر ػػف ثنايػػا الػػنص مػػف مقابمػػة الصػػارجف كحػػدكد مكقعػػه داصػػؿ

نطاؽ المحكف األكؿ مساي ار ف ذلؾ االسترجاع الداصمف ف المكق ك ف "صطػر التػداصؿ كالتكػرار

بػػيف الحكايػػة األكلػػى كالحكايػػة التػػف يتكالهػػا المقط ػ االس ػتباقف"()2؛ الفصػػؿ بػػيف سػػياؽ االسػػتباؽ

الداصمف كحدكدا (الحكاية الثانية) كزمػف القصػة (الحكايػة األكلػى) بحاجػة إلػى دقػة تمحػيص أثنػا

الق ػ ار ة لمن ػ المػػبس كالصمػػط بينهمػػا كثمػػة مشػػترؾ ثالػػث بينػػه – االسػػتباؽ الػػداصمف – كبػػيف مقابمػػه

االسترجاعفو ف التمييز بيف نكعيف مف االستباقات الداصمية:
أ -االستباقات الصارج حكائية (غيرية القصة).
ب -االستباقات الداصؿ حكائية (مثمية القصة).
االستباقات الخارج حكائية (غيرية القصة):
كهف استباقات تبتعد ف م مكنها عف الحكاية األكلى كتظؿ ف نطاقها عمى صط سير

يؤت بها قبؿ االنط ؽ بالمحكف األكؿ بؿ إف هذا األصير يشتمؿ عميها ف بنيته
الزمف ذاته مـ ى
ال ف م مكنهو كهك بعيد عف التداصؿ م المحكف األكؿ بحيث يشمؿ الفصؿ بينها.
االستباقات الداخل حكائية (مثمية القصة):
كتفرع إلى نكعيف باعتبار الصاية منها:
أ -استباق مثمي القصة تكميمي:
()3
ػاحا
كتػػتمصص الصاي ػػة منهػػا ػػف أنه ػػا "تسػػد مق ػػدما ثص ػرة الحق ػػة" كه ػػف بصػػكرة أكث ػػر إي ػ ن

"تطمعػػات يتك ػ السػػارد عميهػػا لبيػػاف مسػػتقبؿ الشصصػػية الركائيػػة دكف أف يمج ػ إعػػادة الحكػػف هػػذا

المحكػػف التكميمػػف م ػرة أصػػرل"()4و ك ػ ف يػػذكر السػػارد تبعػػات تفصػػيمية مػػف الحػػدث أك مػػف كصػػؼ
شصصػػية مػػا ينقصػػها جانػػب أك عػػدة جكانػػب تنكيريػػة لإلحاطػػة بهػػا أكثػػر هػػذا الناقصػػة أك تمػػؾ تػػـ

( )1جيرار جينت :صطاب الحكايةو ص.77
( )2المرج السابؽو ص.79

( )3جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.79
( )4أحمد مرشدو البنية كالداللة ف ركايات إبراهيـ نصر اهللو ص.271
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إيرادهػػا قبػػؿ الحػػدث بتفاصػػيمه أك الكصػػؼ لشصصػػيته مػػا حسػػب مػػا يشػػتممه الػػنص – كيسػػتذكر

القارئ أف السرد استبؽ هذا المعمكمة أك تمؾ كهك قيد الق ار ة.
ب -استباق مثمي القصة تكراري:
كتعن ػػف م ػػاعفة مس ػػتبقة لمقطػ ػ س ػػردم

()1

ػػمف إط ػػار الحكاي ػػة األكل ػػى بحي ػػث يش ػػتمؿ

المقطعػػيف أحػػدهما تك ػرارم مسػػبؽ كاآلصػػر تػػالف لػػه هػػذا التػػالف تكػػرر األكؿ مسػػبقا عميػػه بػػالمقط
نفسه أك بتفصيمه أكثر مما كاف ف استباقه بحسب شكؿ كركدا.

وظائف االستباق:
االستباؽ جز أساسف مف النص له دكر ف تشكيؿ البنية الزمنية ب بعادها الجمالية

كالداللية عمى حد سكا بحيث تنسج م بنية النص بشكؿ يصدـ تماسكه كانسجامه كيحقؽ
تكاممهو كككظيفة أساسية إنه يؤدم بالمتمقف لمتطم إلى ما يتكق حدكثه كيكجهه الكجهة التف
يريد لنسقه الركائف السير بها يككف بمثابة التقديـ كالتمهيد لتناسؿ األحداث بهذا الهيئة يما بعدو

ما يصمؽ له – المتمقف -عدة استجابات منها حالة الترصد كاالنتظار لما سيحدث كتمنحه تفاع ن
م النص مرسكمان بطريقة مقصكدة ال عبثية حيث ثمة ما يسعى الراكم قيصاله غير بنيته
النصيةو كمهما يكف مف أمر إنه يمكف االسترشاد إلى كظيفتيف سرديتيف يحققهما االستباؽ

بشكؿ رئيسف ف المتف النصف هما:
 -1االستباق كتمييد:
كيككف ف النص كما أشار جنيت بقكله "البذرة غير دالة"( )2كيقصد أنها لـ تكتسب بعد

قيمتها االستباقية إال بالشؽ اآلصر مف النص الذم يجعمها كذلؾ هف "مجرد إشارة ال معنى لها

()3
ف حينها"  .ممثمة لمقارئ نقطة انتظار تكفؿ تهيئته لما سيتقدـو كلعؿ ما يميزا بقا ا محتم ن

بمعنى أنه ال يقينف يمكف أف يتـ ت كيدا ب ف يق أك نفيه بعدـ كقكعه يظؿ إشارات "لـ تكتمؿ

زمنيا ف النص"(.)1

كالركايػػة األكثػػر تناسػػبا م ػ إي ػرادا "ال ػراكم ب ػػمير المػػتكمـ" حيػػث ال ػراكم عالم ػان بمػػا سػػيق

يمكنه التمميا سمفا بما سيحدث.

( )1ينظر :جيرار جنيت :صطاب الحكاية ص.89
( )2جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.84

( )3حسف بحراكم :بنية الشكؿ الركائفو ص.137
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تمهيدية

كبدكرا ينقسـ االستباؽ التمهيدم حسب ما يرت يه الراكم لسياقه النصف إلى ثنائية
دية:

أ -استباق تمييدي خادع:
هك التقديـ باستباؽ كدح ه بما يصالفه كهك نكع مف المراكغة يمج لها الراكم قلها

المتمقف عف منطقة ال يراد له االقتراب منهاو هذا المنطقة تبرز يما بعد كنهاية غير متكقعة
قثارة الفجائية ف النص.
ب -استباق تمييدي صادق:
كهف تمميا الراكم لما سيحدث لمتدرج بالمتمقف نحك نهاية تثبيت هنا التمهيد ما يعزز

الثقة بالراكم عمى عكس التمهيد الصادع الذم يثبط هذا الثقة بإيراد ما لـ يتفؽ م نبك ته الكاردة
سمفان ف النص.
 -2االستباق كإعالن:
يعمف هذا االستباؽ بشكؿ صريا عما سيشهدا النص( )1مف تقدـ يما بعد هك اذا حتمف
الكقكع يؤدم بالمتمقف ل ستفهاـ حكؿ ما سيقكد إلى ما كرد ف االستباؽ المعمف صراحةو ما

يجعمه ف حالة انتظار كترقب كبالكصكؿ إلى الحدث المرتقب كالمستبؽ ككقكعه مسترجعان ليثبت
()1

بذلؾ عمنية هذا االستباؽ "لذلؾ كثي انر ما ت تف المفارقة االسترجاعية بعد استباؽ إع نف"

قحداث التكامؿ كاالنسجاـ بيف أنساؽ النصو كقد يعمد الراكم لجعؿ "ا تتاحية النص  ...استباقنا
إع نيا"( )2تبدأ الركاية ما يجعمها ركاية استرجاعية بالدرجة األكلى كيمكف القكؿ ب ف االستباؽ
اقع نف مرتبط بتقنية االسترجاع ف النص هذا األصير نتيجة طبيعية ل ستباؽ اقع نف

كبالتالف إف إيرادا يستكجب إتباعه باالسترجاع هذا الكجكب قط ألنه استباؽ معمف بشكؿ

صريا.

ك يما يمف تفصيؿ كركد االستباؽ ف "ركايات أحمد عمر شاهيف" بالسعة كالصفحة كالنكع

االستباقف لكؿ ركاية عمى حدة:

( )1مها قصراكمو بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص.214
( )2المرج نفسهو ص .215
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االستباق في رواية بيت لمرجم بيت لمصالة
القسم

السياق االستباقي
إصبار كالدة أحمد له
بعكدتهـ بعد (سبعة أياـ)
تكق أحمد ما كانت ستفعمه
كالدته

17
17

قرار أحمد بإصبار كالدته

داصمف تكميمف
داصمف صارج حكائف

أربعة أسطر

ف

تكق أحمد بإصبار كالدا بعد
عكدته الباقف عميها أربعة
أياـ

كأشيا أصرم

سط ارف

16

سط انر كاحدان

الحف بصياب أهمه عنه

الصصير

صارجف

سط انر كاحدان

16

تكق أحمد بقا ا سبعة أياـ

تكق أحمد ما سيق

يستعيد احمد

صارجف

سط انر كاحدان

13

داصمف داصؿ حكائف

قط

أحمد الكبير

نوعو

السعة

الصفحة

تكرارم

داصمف داصؿ حكائف
تكرارم

تكق احمد ما سيفعمه اليهكد

داصمف داصؿ حكائف

بالحف

تكرارم

تكق احمد كيؼ ستككف

داصمف داصؿ حكائف

الحياة كسط اليهكد

تكميمف

سط ارف

سط ارف
صمسة أسطر

19

20
21-20

تكق أحمد بعكدا األهؿ بعد
أشهر بعدها لـ تتدقؽ

داصمف داصؿ حكائف

عكدتهـ بعد األياـ السبعة

تكميمف

سط ارف

21

كقد مرت  15يكمان

تكق صاؿ أحمد (إبراهيـ)
باستي

اليهكد عمى يا ا

كتشاؤمه بعدـ العكدة

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

تكق صاؿ أحمد(إبراهيـ) ما

داصمف داصؿ حكائف

سيحؿ ببيت أحمد

تكميمف

تكق أحمد تا الصيدلية

استباؽ صارجف

أحكاؿ أحمد بعد مشكمة

استباؽ داصمف داصؿ

البيت م اليهكد

حكائف تكميمف

اقتراح أـ عبدا باالستقرار

استباؽ داصمف داصؿ

ف بيت البمدة القديمة

حكائف تكميمف

52

أربعة أسطر

21

سطراف

22

ث ثة أسطر

35

سطراف

36

سطراف

37

القسم

السياق االستباقي

نوعو

تكق شمكمك بما سيحؿ

استباؽ داصمف داصؿ

ب حمد كبيته

حكائف تكميمف

إصبار شمكمك ألحمد ب نه

استباؽ داصمف داصؿ

سيبقى ف الطابؽ األر ف

حكائف تكميمف

قرار أحمد بما سيتصر ه م
كلديه ف مدرسة اليهكد

قرار أحمد بإقفاؿ الصيدلية
لمحاؽ

حكائف

بجنازة الشي أبك العنيف

تكميمف

العرب تباعان

تكق الشي سعيد باستي
اليهكد عمى المقبرة

ليمة الذكرل

تكق النص

العنيف كنكبة

الذم سكؼ ينتقـ مف اليهكد

صحياف

(مصطفف)بمجف اليكـ
تكق الشي أبكالعنيف
بانهيار إسرائيؿ كاف كاف
أج ن
تكق أحمد بدمار دكلة
االحت ؿ كانبثاؽ طائرنا
الجديد مف رمادها

قرار مصطفف (النص) يكـ
زكاجه لجنات بعد أربعينيه
الشي أبك العنيف

قرار النص الذهاب لمص ة
ف منطقة الحفريات األثرية
ليمة ك اة كالدا
مقاـ الشي

حكائف تكميمف

استباؽ داصمف داصؿ

تكق أحد اليهكد بسقكط

لمشي أبك

استباؽ داصمف داصؿ

إصبار عامكس بح كر

مراد كمقاـ

الشمة لسهراتها المعتادة عند

البصؿ كس ـ

أحمد

استباؽ صارجف
استباؽ داصمف صارج
حكائف

استباؽ صارجف

استباؽ صارجف

السعة

الصفحة

ث ثة أسطر

37

سط ارف

39

سط ارف

42

سطر كاحد

49

سطر كاحد

سطر كاحد
سطر كاحد

سطر كاحد

استباؽ صارجف

ث ثة أسطر

استباؽ داصمف صارج
حكائف

سطر كاحد

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

سطراف

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

53

سطراف

52
53

55

63

ص63

63

64

66

القسم

السياق االستباقي

نوعو

لمس ح

تنبؤ أحمد لمصطفف

استباؽ داصمف صارج

سيصبا عمى ما هك عميه

حكائف

قرار إنجيؿ بالتحدث ألحمد
قرار أحمد بزيارة أهمه ف
غزة بعد مركر  20عاـ
بعدـ القدرة عمى المقا

استباؽ داصؿ حكائف
تكميمف
استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

اصبار شمكمك ألحمد بمف

استباؽ داصمف داصؿ

سيساعدا حاؿ كصكله غزة

حكائف تكميمف

السعة

الصفحة

سطراف

70

سطراف

74

ث ثة أسطر

ث ثة أسطر

79

81

االستباق في رواية بيت لمرجم بيت لمصالة
القسم

السياق االستباقي
تكق أحمد عند سؤاله عف
األحكاؿ
اتفاؽ تسميـ الس ح غدان

العنقا ككحيد
القرف ف ممعب
النمكر

نوعو

السعة

الصفحة

استباؽ صارجف

سطراف

83

 8سط انر

88

أربعة أسطر

90

ث ثة أسطر

91

سطراف

93

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

اتفاؽ عمميه تسميـ

استباؽ داصمف داصؿ

مصدرات بعد ساعات

حكائف تكميمف

اتفاؽ أحمد م النص

استباؽ داصمف داصؿ

مصطفف بتعقب شمكمك

حكائف تكميمف

تحفيز شمكمك قيصاؿ

استباؽ صارجف صارج

المصدرات إلى غزا

حكائف

اتفاؽ النص أحمد

استباؽ داصمف داصؿ

كمصطفف مف شمكمك

حكائف تكميمف

تكق أحمد بحمكؿ كارثة

استباؽ داصمف داصؿ

ينبه بها إحساسه

حكائف

اتفاؽ مصطفف أحمد
كعمى التصمص مف قاتؿ
صاله إبراهيـ

طمب شمكمك مف أحمد
بالسفر إلى مصر قتماـ
الصفقة الميمة

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

استباؽ داصمف صارج
حكائف

54

أسط انر

98

 3أسط انر

107

 7سط انر

 17سط انر

111

112

سعة ونسبة االستباق في رواية بيت لمرجم بيت لمصالة
أحمد الكبير
األقساـ

يستعيد أحمد
الصصير كأشيا
أصرل

السعة
نسبة االستباؽ

 40سط نار

ليمة الذكرل لمشي

مقاـ الشي مراد

العنقا ككحيد

أبك العنيف كنكبه

كمقاـ البصؿ كس ـ

القرف ف ممعب

صحياف

 13سط نار
%11

%32

لمس ح

 22سط نار
%18

النمكر

 48سط نار
%39

تبمغ عدد السطكر االستباقية ف ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ة ( )123سط انر مكزعه عمى

كؿ قسـ ف الركاية كما يك ا الجدكؿ السابؽو كنسبة االستباؽ ف األقساـ األربعة إلى السطكر
االستباقية.
االستباق في رواية االختناق
الوحدة

السياق االستباق

نوع االستباق

السعة

1

تنبؤ الساقف بمدحت
بمعر ه كؿ شف عف
العـ حسيف

استباؽ داصمف
حكائف تكميمف

( )1سط انر

تنبؤ مدحت بعبثية
سؤاله لمساقف ككجكب
االعتماد عمى نفسه

تنبؤ العـ حسيف بإحراؽ
زكجته لمذكراته

2

تنبؤ مدحت الصحفف
بسك نية المعمـ

ص14

استباؽ صارجف

( )2سط انر

ص16

استباؽ تمهيدم

( )1سط انر

ص20

( )1سط انر

ص20

تنبؤ مدحت بزيارته غدا داصمف داصؿ حكائف
تكميمف
لمعـ حسيف لمحديث
تنبؤ العـ حسيف
بال رر الذم سيمحؽ
به بسبب تحدثه
لمدحت الصحفف

الصفحة

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

( )1سط انر

ص 20

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

( )2سط انر

ص 21

استباؽ المعمـ لك
مدحت كالعائد عميه إذا
تعامؿ معه

استباؽ صارجف

تفاؤؿ مدحت بش ف

داصمف داصؿ حكائف

تحقيقه كتنبؤا بنجاحه

تكميمف

55

( )2سط انر

ص22

( )2سط انر

ص23

الوحدة

السياق االستباق

نوع االستباق

السعة

الصفحة

تكق مدحت بكيفية
تعاممه م الكاق لك

استباؽ صارجف

كاف محؿ العـ حسيف
3

تكق مدحت كيؼ

استباؽ داصمف

ستجرم أمكرا ف

حاصؿ حكائف

مكقؼ كمكقؼ حسيف

تكرارم

تنبؤ العـ حسيف

لمدحت بالمصير نفسه

استباؽ صارجف

الذم يعانف منه هك

تنبؤ مدحت بعدـ عكدا
أبدا إذا لـ
العـ حسيف ن
يعد بعد أسبكع لممقهى

( )8سط انر

( )4سط انر

ص31-30

ص 31

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

 6سط انر

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

سطر كاحد

42ص

تنبؤ مدحت بع قته بما داصمف داصؿ حكائف
تكميمف
حصؿ بالعـ حسيف

ث ثة أسطر

43

متكقعا األماكف التف
يمكف أف يتكاجد يها

تكق عـ محمد بانه
سيعرؼ سبب طردهـ
عـ حسيف

4

( )1سط انر

ص26

تنب مدحت بانه داصؿ
ككر لمعصابات ف
المقهى
تكق مدحت ع قاته
بالدراكيش

تكق مدحت أف ينفض
يدا مف مك كع العـ
حسيف كيعمف شمه
تكق صفكت بزيارته
لمدحت كق ار ته حكؿ
مك كع تحقيقه

تكق الدراكيش كصكله
هك كمدحت بعد قميؿ
تكق أحد ركاد المقهى
لمدحت لتكريط نفسه

استباؽ صارجف

سطر كاحد

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

ث ثة أسطر

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف

ث ثة أسطر

41ص

ص44
48ص
48ص

استباؽ صارجف

أربعة أسطر

53-52ص

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

سطراف

54

ث ثة أسطر

56

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

56

الوحدة

5

السياق االستباق

نوع االستباق

تنبؤ مدحت بالحظ ف

استباؽ داصمف داصؿ

زيارته األصيرة بالمقهى

حكائف تكميمف

تنبؤ مدحت بمكقؼ

داصمف داصؿ حكائف

صديقه صفكت

تكميمف

تنبؤ ذكف محمكد بعدـ
مككث مدحت محبكسا
تحت قب ه المعمـ

تنبؤ مدحت باف ذكف
محمكد صديؽ جيد
صنعته الصد ة

6

داصمف داصؿ حكائف
تكميمف
استباؽ تمهيدم
(غير متحقؽ)

تكق مدحت بنفض يدا

استباؽ داصمف داصؿ

كرجكعه قريته حيث

حكائف تكميمف+

ينتمف

استباؽ أع نف

تكق زيارة حسف أخ

حسيف غدا لبيت أصيه

استباؽ أع نف

السعة

الصفحة

سطراف

62

ث ثة أسطر

 64ص

ث ثة أسطر

ث ثة أسطر

سطراف

سطر كاحد

68ص

96ص

96ص

101ص

تنبؤ زكجه حسيف بعدـ
جدكل الكتابة عف

استباؽ أع نف

ث ثة أسطر

102ص

شصصيه حسيف
تكق مدحت إعادة
مذكرات حسيف لزكجته

استباؽ أع نف

سطر كاحد

102ص

قرار مدحت بالكلكج
لمق ية الفمسطينية

كالبداية مف عند العـ

استباؽ صارجف

ث ثة أسطر

131-130

حسيف

7

تنبؤ مدحت بإ ادته مف

استباؽ تمهيدم+

ق يته

حكائف تكميمف

صديؽ لمعـ حسيف ف
تنبؤ مدحت بمحاسبته
لممعمـ عاج أـ آج ن

استباؽ داصؿ

استباؽ أع نف

57

سطراف

132ص

سطراف

140ص

نسبة وسعة االستباق في رواية االختناق
1

الوحدات
السعو

سطر
كاحد

نسبة

%1

االستباق

2

3

4

5

6

7

 11سط انر

 13سط انر

 26سط انر

 8سط انر

 10سط انر

 7سط انر

%15

%17

%34

%11

%13

%9

نسػػبة االسػػتباؽ ػػف كػػؿ كحػػدة ػػف الركايػػة المػػذككرة بالنسػػبة لعػػدد سػػطكر االسػتباؽ البالصػػة
( )76سط انر.
القسم

جدول االستباق في رواية (وان طال السفر)
السياق االستباقي

عصاـ يعد أصته سعاد بالذهاب
لمبحر

األكؿ (صكت
عصاـ عز
الديف)

قرار سعاد بالزكاج مف سمطاف

نوع االستباق

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

تكق عصاـ باعتقاؿ سمطاف ب ية

استباؽ داصمف داصؿ

تكق سعاد بحادثه سمطاف ألصيها

استباؽ داصمف داصؿ

تكق عصاـ بمكا قه كالدا عمى

استباؽ داصمف داصؿ

تكق عمر بعدـ عكدا تحف مف

استباؽ داصمف داصؿ

لحظه

بش ف زكاجهما
زكاج أصته

القاهرة قبؿ نهاية الشهر

صكت صميؿ

حكائف تكميمف
حكائف تكميمف
حكائف تكميمف
حكائف تكميمف

ليمه تعد عمر بزيارة غدا ف

استباؽ تكميمف

الصامسة

تكق عمر كما الصير بالمصيـ

باقتراب العكدة كالتجهز لمحرب
قرار تحف بالعكدة قبؿ نهاية
األكؿ (صكت

الشهر كتكقعه قياـ الحرب قبؿ

استباؽ داصمف صارج
حكائف

استباؽ داصمف داصمف
حكائف تكرارم

شهر

تحف محمكد)

تكق الحرب كاقترابها كالتنبؤ بعكدا

استباؽ داصمف داصؿ

ال جئيف قريبا

حكائف

تكق

استباؽ صارجف

تحف بذكائه كاط عه المثابر

58

السعة

الصفحة

سطر كاحد

37ص

سطر كاحد

38ص

سطر كاحد

39ص

سطراف

39ص

سطراف

39ص

2سط انر

52ص

سطراف

55ص

 17سط انر

ص 72-71

سطراف

ص 75

أربعة أسطر

ص91

 5سط انر

ص103

القسم

السياق االستباقي

نوع االستباق

تكق سمطاف كتصطيطه لما سيدكر

استباؽ داصمف داصؿ

تنبؤ سمطاف المعاكس بش ف

استباؽ صارجف

ف اجتماعهـ بش ف الحرب

حكائف تكميمف

السعة

الصفحة

ث ثة أسطر

ص107

 5سط انر

107ص

استبعادا لعكدا ال جئيف ص ؿ

األكؿ (صكت

الفترة القادمة كاف كقفت الحرب

سمطاف عبد
الحؽ)

تنبؤ سمطاف باليه سير الحرب ف

استباؽ داصمف صارج

ظؿ عدـ تكازف القكم

حكائف

 18سط انر

تصطيط سمطاف ي ـ عصاـ

استباؽ داصمف صارج

بالحزب الشيكعف

حكائف

 8سط انر

الثانف (صكت

تصطيط سمطاف لعمميه سيتـ تنفيذها

استباؽ داصمف داصؿ

 16سط انر

115ص

الحؽ)

سمطاف كسعاد يتنبؤكف بنجاح

استباؽ داصمف داصؿ

ث ثة أسطر

120ص

العممية

حكائف تكميمف

بعد ساعات

(سمطاف عبد

حكائف تكميمف

108-107
108

نتيجة النسبة المئوية في رواية (وان طال السفر)
نوع االستباق

خارجي

السعه

عشرة سطكر

النسبة

%0.10

داخمي
خارج حكائي

داخل حكائي
تكميمف

تكرارم

 33سط انر

 6سط انر

%36

 43سط انر
%46.7

%6.5

تبمغ عدد السطكر االستباقية ف ركاية (كاف طاؿ السفر) ( )92سط انر استباقيانو كيك ا

الجدكؿ نسبه كؿ نكع عمى حدة إلى عدد السطكر االستباقية الكمى.
االستباق في رواية (رجل في الظل)
القسم

القسـ األكؿ

السياق االستباقي

نوع االستباق

تكق الفتف ال نجازا ركاية قرار

استباؽ داصمف داصؿ

الشركع بكتابتها

حكائف جزئف

تصطيط الفتى لمطبيعة التف

استباؽ داصمف داصؿ

يريد رسمها بركاياته

حكائف تكميمف

تصطيط الفتاا لنهب العجكز

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف جزئف

تصطيط الفتى لزيارة أهمه بعد

استباؽ داصمف داصؿ

أسبكع

حكائف جزئف
61

السعو

الصفحة

 9سط انر

45ص

 23سط انر

50-49ص

 72سط انر

58-55ص

سطراف

61ص

السياق االستباقي

نوع االستباق

القسم

قرار الفتف بش ف ما سيتصرؼ

استباؽ داصمف داصؿ

م الفتاا كعر ها

حكائف تكميمف

تنبؤ الفتى بكقكع كارثه
تكقه صديؽ العجكز أف تؤكؿ
ممتمكاته لمداـ نجكل بعد

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

السعو

الصفحة

 10سط انر

65ص

ث ثة أسطر

113ص

استباؽ صارجف

123ص

سطراف

ك اته

االستباق في رواية رجل في الظل
القسم

القسم األول

القسم الثاني

السعة

123

1224

نسبة االستباؽ

%0.9

%90.9

يك ا الجدكؿ السابؽ نسبه االستباؽ صمف الركاية إلى عدد سطكر كؿ صؿ حيث

تبمغ عدد سطكر الفصؿ األكؿ ( )2400سط انر كعدد سطكر الفصؿ الثانف ( )1356سط انر بشكؿ

تقريبف.

االستباق في (رواية المندل)
الفصل

السياق االستباقي
تصطيط كليد

االنتظاـ بالدراسة

األكؿ صريؼ

 1969صركج

حمداف مف السجف

ف المرحمة القادمة

اق راج عف بعض
المساجيف بعد
ساعات

كليد يصطط لمسفر
مف القاهرة

عبد البصير يقترح

الثانف

عمى الساكف المهدد
باالعتقاؿ التصفف
بالدجؿ

الثالث

عبد البصير يقترح
عمى كليد مشركع

إنشا مطبعه غدا

نوع االستباق
استباؽ داصمف صارج
حكائف

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف
استباؽ داصمف
استباؽ داصمف صارج
حكائف

استباؽ صارجف

60

السعة
أربعة أسطر

الصفحة
17ص

سطراف

27

 5سط انر

47

 93سط انر

 15سط انر

72-68

89-88

الفصل
الراب

السياق االستباقي
حمداف يصطط لما
سيصبر كليد به

نوع االستباق

السعة

الصفحة

استباؽ صارجف

 6سط انر

91

الشي بصيت يتكق
أف م ايقة

المباحث مستمرة

لكليد كيدرؾ صطكرة
ذلؾ

الفصؿ الصامس

صريؼ  1977يكـ
زارت نهمه حمداف

استشراؼ بالترحيؿ
لبصداد لكليد

استباؽ نهمه لذهاب
حمداف الستشارته
يما تفعمه

تكق حمداف

المساعدة مف

حكائف تكميمف
استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

استباؽ داصمف داصؿ

الراقصة ليمف بعد

حكائف تكميمف

تكق نهمه بمعر ه

استباؽ داصمف داصؿ

لجك ليمف له

عبد البصير بزكجها
تنبا نهمه باحتماؿ
ر ص تصريا
الزيارة

الفصؿ السادس يكـ

تنبؤ نهمه ألبنها

الدكا

ليشيب بيف أهمه

تفشف الدا كعز

استباؽ داصمف

بكالدته ف ب دا

حكائف تكميمف

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

استباؽ صارجف

 13سط انر

 7سط انر
 3سط انر

 13سط انر

 15سط انر
أربعة أسطر

أربعة أسطر

166-165

173ص
177

184

194-193
194

197

كمدا عا عف كطنه
تنبؤ محمكد بما

يتعرض له نهمه لك
أصبرها بما حصؿ

استباؽ صارجف

لزكجها

61

 5سط انر

205

االستباق في رواية (حمدان طميقا)
القسم
()5
()8
()10
()11
()12

السياق االستباقي

()28

()33
()34

43ص

المحامف يعد حمداف
بإرجاع نقكدا كانها
المس لة عمى صير

استباؽ صارجف

 7سط انر

استباؽ داصمف صارج
حكائف

 5سط انر

45ص

 15سط انر

 49ص

 19سط انر

ص87

 15سط انر

ص88

 9سط انر

90-89

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف جزئف

 2سط انر

102

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

 39سط انر

103-102

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

أربعة أسطر

132

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

أربعة أسطر

141-140

استباؽ داصمف صارج
حكائف

9سط انر

141

استباؽ صارجف

 5سط انر

173

استباؽ صارجف

 2سط انر

191

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

أربعة أسطر

197

حمداف يقرر االنتقاـ

حمداف يتكا ف أف
مرحمة جديدة قد بداة
حمداف يقرر االلتقا
بالشي

استباؽ صارجف

استرجاع داصمف صارج
حكائف

حمداف يصطط لكيفيه
التصمص منه

استرجاع داصمف صارج
حكائف

حمداف يصطط
ل صتطاؼ الظابط

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

تكق حمداف بما يدبرا
ال ابط له

تكق محمد لما سيحؿ
بمساله حمداف
تكق حمداف بما
ستسير به االمكر

حمداف يصطط
ل ستعانة بشقيؽ سعاد
قتماـ األمر
()30

 5سط انر

35ص

حمداف يقرر استعادة
نقكدا

تصطيط حمداف بر قه
الشي عبد الكريـ لما
سيتـ

()27

 3سط انر

20ص

استباؽ داصمف صارج
حكائف

المحامف يتكق سير
األمكر م حمداف

()22

نوع االستباق

السعة

الصفحة

حمداف يصطط لمسفر
بعدما كق
تكق كليد ب نه أصر
لقا له م حمداف

حمداف يقرر التكجه
إلى مقاـ السيد البدكم

استباؽ داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

62

االسترجاع:
قبؿ مقاربة صصكصية تقنية االسترجاع ف ركايات أحمد عمر شاهيف ييكرد البحث
الجداكؿ اقحصائية التف عمى أساسها سيتـ دراسة دالتها كمعالجتها ف النماذج الصاصة بكؿ
ركاية كهف كاآلتف:
االسترجاع في رواية (وان طال السفر)
القسم

السياق
االسترجاعي
عصاـ يستعيد
طفكلته ف المصيـ

األكؿ (صكت
عصاـ عز الديف)

نوع االسترجاع

المدى

السعة

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

قبؿ ث ث عشرة
سنة

 41سط انر

عصاـ يسترج
ارتباطه بالشاط
ف سفرا

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

عصاـ يستذكر
حادثه مركر
مككب الجماؿ

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

عصاـ يسترج
حدث انسحابه مف
استرجاع داصمف
الحرب الذم ينتهف
صارج حكائف
إليها (حركة
القكمييف العرب)

عصاـ يسترج
لقا ا ب حد الر اؽ
ف الحزب بعد
انسحابه بشهر

عصاـ يسترج
أكؿ مرا سم بها
كممه شيكعف
صامته ف مصن
حمكيات ككاف
طف ن

استرجاع داصمف
صارج حكائف

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

63

عقديف مف الزمف

منذ  8أشهر

منذ طفكلته سنيف
طكيمة

منذ  7شهكر

منذ سنيف طكيمة

 23سط انر

 77سط انر

 9سطكر

 23سط انر

 92سط ار

الصفحة
مف -8
10
12-11

17-13

18-17

19-18

26-20

القسم

السياق
االسترجاعي

نوع االسترجاع

المدى

السعة

الصفحة

عصاـ يسترج
التحاقه بجبهة
تحرير مسطيف

ألسبكع كاحد قط
قبؿ ان مامه

استرجاع داصمف

مدة ليست بعيدة

صارج حكائف

سنة أك أكثر

 14سط انر

27-26

لحركة القكمييف
العرب
استرجاع عصاـ

لسفر تحف محمكد
استرجاع عصاـ
حديث كالدا عنه
كالدته
استرجاع عصاـ

لحالته بعد انسحابه
مف الحرب

استرجاع داصمف
داصؿ جزئف
حكائف
استرجاع داصمف
حكائف تكميميف
استرجاع داصمف
حكائف تكميميف

استرجاع عصاـ

استرجاع

محمكد

المدل)

لصداقته لفتحف

صارجف (بعيد

استرجاع عصاـ

استرجاع

أصته سعاد

المدل)

لحديث ط ؽ

صارجف (قريب

استرجاع عصاـ

استرجاع داصمف

سعاد

تكميميف

لحديثه م أصته

استرجاع عصاـ

لعزله شر ة الكتب
استرجاع عصاـ
لحادثه مصادرا

أسمحه بحكزة تا
(العاصمة) ف

قبؿ أياـ

داصؿ حكائف

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميميف

استرجاع داصمف
صارج حكائف

جباليا

64

عدة أياـ

عدة شهكر
منذ الطفكلة

(سنكات طكيمة)
غير محددة

عدا أياـ

قبؿ عدة سنكات

منذ أشهر قميمة

 8أسط انر

 7سطكر

 8سطكر

 32سط انر

 16سط انر

 8سطكر

 14سط انر

 6سطكر

ص-27
28

ص28
ص-25
21

ص29
ص-31
32

ص32

ص33

ص 35

القسم

السياق
االسترجاعي

تذكر سعاد لحادثة
زكاجها قاصر

األكؿ صكت
سعاد (سعاد عز
الديف)

استرجاع سعاد
لتجربه الصكؼ
األكلى أكؿ
(لحظات الهجرة
مف يا ا) (نزكحان
عف الكطف)
استرجاع سعاد
لتجربة الصكؼ
الثانية (زكاجها
كط قها) نزكحان
عف النفس
استرجاع سعاد
لمقائها بسمطاف
كمعر تها به

استعادا عمر
لع قته ب صدقائه

صكت (عمر
صميؿ)

حديث عمر عف
حاؿ كالدته ككالدا
ف المصيـ

عمر يستعيد ك ما
لصديقه تحف
محمكد
تذكر تحف لجز
مف طفكلته بر قه
صديقه عمر

األكؿ صكت
( تحف محمكد)

استرجاع تحف
لع قته بسمطاف
كنقاشاتهـ الما ية
استرجاع تحف
ع قته بعصاـ

األكؿ صكت
سمطاف عبد الحؽ

استرجاع تحف
لحادثه انتحار
صديقه الصام ة

نوع االسترجاع

المدى

السعة

الصفحة

استرجاع داصمف
صارج حكائف

منذ عدة سنكات

 4سطكر

ص 41

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

قبؿ عدة سنكات
طكيمة

استرجاع داصمف
صارج حكائف

قبؿ عدة سنكات
طكيمة

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف
استرجاع داصمف
صارجف حكائف
استرجاع داصمف

 20سط انر

 31سط انر

قبؿ عاـ

 89سط انر

مدة غير محددة

4أسطر

ص50

مدة غير محددة

استرجاع داصمف
صارجف حكائف

غير محددة (مدة
قريبة)

 10سط انر

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

منذ سنكات طكيمة

استرجاع داصمف
صارجف حكائف

منذ شهكر

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

منذ عدة شهكر

استرجاع داصمف
صارج حكائف

قبؿ أياـ

65

ص-42
43

ص-44
49

 15سط انر

صارجف حكائف

ص-42
43

 6أسطر

 6أسطر

 11سط انر

 11سط انر

ص-61
62

ص64

ص77

ص77

ص78
ص -79
80

القسم

الثانف (صكت
سمطاف عبد
الحؽ)

الثانف تحف
محمكد

السياق
االسترجاعي

نوع االسترجاع

المدى

استرجاع داصمف
صارج حكائف

استرجاع تحف
ل جر كالدته مف
كثرة كتبه
استرجاع سمطاف
استرجاع داصمف
لبعد حكادث حزبه
صارج حكائف
الشيكعف كأك اعه
استرجاع سمطاف
استرجاع داصمف
لحادثه انفجار
داصؿ حكائف
قنبمة السكة
الحديدية
سمطاف يتحدث
عف تحف محمكد استرجاع داصمف
صارج حكائف
حيف دصؿ لمصر
كعاد
استرجاع داصمف
سمطاف يتحدث
داصؿ حكائف
عف عمر صميؿ
تكميمف
سمطاف يتحدث
استرجاع داصمف
عف كليد كعف
داصؿ حكائف
إبراهيـ كنشاطهـ
تكميمف
الحزبف
سمطاف يسترج
استرجاع داصمف
أحكاؿ
ك
داصؿ حكائف
الكفاح قبؿ اآلف
تحف يسترج
استرجاع داصمف
مشاهد كأحداث
داصؿ حكائف
الحزب ف البمدة
تكميمف
كالترحيب
تحف يستذكر أياـ
استرجاع داصمف
االعتقاؿ كرحمه
داصؿ حكائف
هركب أثنا النقؿ
تكميمف
تحف يستذكر لقاؤا استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
بصديقته ليمى ف
جزئف
القاهرة

إصبار كزم بمكت
إبراهيـ صديؽ
تحف

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
جزئف
66

السعة

الصفحة

غير محددا

 6أسطر

ص 99

منذ سنة م ت

 41سط انر

ص -104
106

ب عة أشهر

 6أسطر

113

غير محددة

 5أسطر

116

غير محددة

 17سط انر

- 116
117

غير محددة

 15سط انر

117

منذ سنكات

 20سط انر

-118
119

منذ  5شهكر

 36سط انر

28 -26

منذ  20يكما

 130سط انر

-138
139

قبؿ يكـ

قبؿ عشرة أياـ

 15سط انر

 7أسطر

142

147

السياق
االسترجاعي

نوع االسترجاع

المدى

القسم

استرجاع داصمف
لقا تحف بعبد
اهلل الذم عقد العزـ داصؿ حكائف
تكميمف
عمى العكدة لصزة

منذ أياـ

لقا تحف ليحيى
بالقاهرة
عمر يستذكر
زيارته لسمطاف
كتعاكنهـ

الفصؿ الثانف
(صكت عمر
صميؿ)

عمر يستذكر أياـ
الحرب كما عمه
صميؿ

الثانف (صكت
عصاـ عز الديف)

الثانف( صكت
سعاد عز الديف)

استرجاع عصاـ
لجمكسهـ عمى
المقهى لعدـ إثارة
الشبهة
عصاـ يسترج
قياـ شباف بعممية

سعاد تستعيد ما
آؿ إليه الك
بعد استشهاد أصيها
عصاـ

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
جزئف
استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

منذ أياـ

غير محددة

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

غير محددة

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

منذ شهر

استرجاع
صارجف
استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

السعة
 35سط انر

149
إلى
151

 11سط انر

151
إلى 152

 33سط انر

 13سط انر

 10أسطر

قيؿ سنة

 6أسطر

50
سط انر

قبؿ يكـ كاحد

الصفحة

 154إلى
155
156
إلى
164
167

168
182
إلى
184

االسترجاع في رواية (ان طال السفر)

نوع
االسترجاع

الخارجي
قريب
بعيد
المدي
المدي

الداخمي

الداخمي حكائي
تكميمي

تكراري

جزئي

كامل

الخارجي
حكائي

المزجي

السعة

394
سط انر

22
سط انر

586
سط انر

---

41
سط انر

---

279سط انر

---

النسبة

%30

%2

%44

---

%3

---

%21

---

عدد السطكر االسترجاعية ف ركاية كاف طاؿ السفر ( )1321سط انرو كيبيف الجدكؿ

نسبة كؿ االسترجاع إلى عدد السطكر االسترجاعية المذككرة أنفان.
67

االسترجاع في رواية االختناق
السياق

الوحدة

االسترجاعي
استرجاع مدحت
جمكسه عمى
المقعد
استرجاع مدحت
مراقبته لمعـ
حسيف

استرجاع مدحت
لمهنته (تحقيؽ

1

عف الشحاذيف)

السعو

نوعو
داصمف حكائف

 2أسطر

جزئف
داصمف حكائف

 2أسطر

جزئف

استرجاع مصتمط
(مزجف)

 24سط انر

المدى

(*)

منذ شهكر

منذ  10أياـ

منذ  10أياـ

الصفحة

6-5ص

6ص

7-6

استرجاع صبف
المقهى (الساقف)
قدكـ عـ حسيف

استرجاع مصتمط

 9أسطر

منذ سنة

9

لممقهى
استرجاع الساقف
ك

العـ حسيف

استرجاع مدحت
ك

العـ حسيف
ص ؿ متابعته

استرجاع الساقف
حديث العـ

داصمف صارج

 3أسطر

حكائف
داصمف صارج

 4أسطر

حكائف

 1سطر

داصمف تكميمف

منذ سنة

منذ أياـ

منذ سنة

9

10

13

حسيف
2

استرجاع (العـ
حسيف) لتكقفه
عف الق ار ة

صارجف (قريب
المدل)

استرجاع (العـ

داصمف صارجف

حسيف) لعممه

حكائف

استرجاع العـ
حسيف سبب

تكقفه عف أعماله

 1سطر

 2سطر

داصمف صارجف

 3سطر

حكائف

منذ سنة
منذ ب
سنكات
منذ ب
سنكات

(*) بع ها محددا بدقه ف السياؽ كالبعض اآلصر بشكؿ تقريبف (حسب هـ السياؽ).
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18

19

19

الوحدة

السياق

االسترجاعي

السعو

نوعو

المدى

(*)

الصفحة

استرجاع العـ
حسيف لسبب
تصير مجرل

مصتمط (مزجف)

 1سطر

غير محددة

19

حياته

استرجاع مدحت
لع قاته بالعـ
حسيف أماـ

 1سطر

داصمف تكرارم

 10أياـ

21

المعمـ

استرجاع المعمـ

لقدكـ العـ حسيف
كايكا ا له ف
المقهى

3

استرجاع العـ

حسيف لمحصمة
حياته

استرجاع العـ

حسيف بطريقه
تفكيرا بش ف

اآلصريف سابقا
استرجاع العـ

4

حسيف ما أكصمه

لما هك عميه اآلف
استذكار العـ

حسيف أسباب
تحطمه

استرجاع مدحت
لحذر عزيزا منه
استرجاع (عـ

محمد) لك عه
5

كمكانه سابقا

استرجاع (عـ
محمد) لعممه
الحالف

داصمف صارج

 6سطر

حكائف

داصمف حكائف

 8أسطر

جزئف صفف

داصمف داصؿ

 6أسطر

حكائف جزئف
صفف

داصمف صارج

 7أسطر

حكائف

داصمف صارج
حكائف

داصمف داصؿ

حكائف تكميمف
داصمف صارج

داصمف داصؿ

71

مدة طكيمة

مدة طكيمة

ص28-27

ص28

 12سطر

مدة طكيمة

 3أسطر

أياـ عدة

ص38

 4أسطر

حكائف تكميمف

غير محددة

ص 26

ص29

 2سطر

حكائف

منذ سنه

22-21

عشرات السنيف

عدة سنكات

ص39

ص39

الوحدة

السياق

االسترجاعي

استرجاع (عـ
محمد) سبب
مجيئه لممقر
كتكقيفه

استرجاع زكريا
(ساقف الميؿ)
قدمه لعـ حسيف
لممقر كرحيمه
استرجاع عـ

محمد لرحيؿ عـ
حسيف عف المقر
استرجاع الساقف
(ساقف الميؿ)
لطرد عـ حسيف
استرجاع محسف
بالعـ حسيف
كعزيزة

استرجاع محسف
لطرد العـ حسيف

استرجاع محسف
لمعـ حسيف ص ؿ
أقصا ا ف المقر
استرجاع مدحت
صحبته لمدراكيش

6

استرجاع أحد
ركاد المقهى لمعـ
حسيف
استرجاع أحد
ركاد المقهى
لعزمهـ العـ
حسيف
استرجاع أحد
ركاد المقهى
لرحيؿ العـ
حسيف

السعو

نوعو
داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

 5أسطر

داصمف داصؿ
حكائف تكرارم

 2سطر

داصمف صارج
حكائف تكرارم

 1سطر

داصؿ حكائف
تكرارم

 1سطر

المدى

(*)

عدة سنكات

منذ سنة

يكـ أمس

الصفحة

ص39

ص41

ص42

يكـ أمس

ص42

صارجف قريب
المدل

 3أسطر

ذات ليمة غير
محددة

45ص

داصمف داصؿ
حكائف تكرارم

 1سطر

ليمه أمس

45ص

صارجف قريب
المدم

 10أسطر

منذ سنة

46ص

داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

 11سط انر

منذ ساعات

54ص

داصمف داصؿ
حكائف جزئف

 3أسطر

داصمف داصؿ
حكائف تكرارم

 3أسطر

داصمف داصؿ
حكائف جزئف

 1سطر

70

منذ سنة

منذ سنة

منذ يكميف

 55ص

55ص

55ص

الوحدة

السياق

االسترجاعي
استرجاع
الدركيش لما
يفعؿ زبائنه

استرجاع
الدركيش لع قه
العـ حسيف قبمه
الدركيش
استرجاع عزيزا
لك
(الدركيش)

استرجاع زكجة
العـ حسيف
النتحارا حسب
زعمها
مذكرات عـ
حسيف المؤرصة
مذكرات عـ
حسيف غير
المؤرصة

استرجاع حسف
(اخ العـ حسيف)
ع قته ب صيه

7

استرجاع حسف
لعمؿ أصيه قبؿ
مجيئه إلى القاهرة
استرجاع عجكز
المكتبة لصديقه
(العـ حسيف)

استرجاع مدحت
جممه حائط التف
أصدرها ف
الكمية م صديقه
صفكت

نوعو

السعو

داصؿ صارج
حكائف

 2سطر

داصؿ صارج
حكائف

 5أسطر

صارجف بعيد
المدل

 3أسطر

المدى

(*)

غير محددة

غير محددة

عدة سنكات

الصفحة
57ص

59ص

ص 88

داصمف صارجف
حكائف

 2سطر

قبؿ سنكات

ص98

داصمف داصؿ
حكائف كامؿ

 174سط انر

قبؿ سنكات
(غير محدكدة)

ص113-103

داصمف داصؿ
حكائف كامؿ

 301سط انر

صارجف بعيد
المدل

 9أسطر

صارجف بعيد
المدل

 3أسطر

داصمف صارجف
حكائف

 10سطكر

صارجف بعيد
المدل

 6أسطر

71

غير محدكدة

عشرات السنيف

عدة سنكات

عدة سنكات

قبؿ عدة سنكات

ص127-114

ص131

ص131

ص134

ص138

االسترجاع في رواية االختناق
الوحدات
(*)
السعو
نسبة

االسترجاع

1

2

3

4

5

6

7

المجمكع

45

25

33

60

52

477

28

720

سط انر

سط انر

سط انر

سط انر

سط انر

سط انر

سط انر

سط انر

%6

%4

%5

%8

%7

%66

%4

%100

(**)
(*) الرواية مقسمة إلى سبع وحدات مرقمة من ( )7-1كما يوضح الجدول.
(**) النسبة االسترجاعية لكل وحدة إلى السطور االسترجاعية في الرواية وعددىا ( )720سط ارً والنسبة

االسترجاعية لمرواية .%26

االسترجاع في رواية رجل في الظل
القسم

السياق

االسترجاعي

المدى

نوع االسترجاع

السعو

الصفحة

استرجاع الفتف
لحاله قبؿ

استرجاع صارجف

منذ  4سنيف

تصرجه
استرجاع الفتف
لحاله بعد
تصرجه

استرجاع

منذ سنتيف

مصتمط(مزجف)

 21سط انر

 42سط انر

ص 10-9

ص 12-10

استرجاع الفتف
القسـ األكؿ منذ
التسعينات
بركاية الفتف

لع قته بصديقه

استرجاع داصمف

منذ لفترة غير

الشي حسف

صارج حكائف

محدكدة

 23سط انر

ص13-12

صاحب المكتبة
العجكز يسترج
تجنبه السياسة
ف حياته

الفتف يتذكر
شيئا مف
الطفكلة

استرجاع صارجف
(بعيد المدل)

استرجاع صارجف
بعدم المدل

منذ أكثر مف
 30سنة

منذ  20سنه

 8سطكر

 3أسطر

ص22

ص32

السكرتيرة
تسترج بداية
عممها

استرجاع حكائف

72

منذ  3سنكات

 2سطر

ص33

القسم

السياق

االسترجاعي

نوع االسترجاع

استرجاع الفتى

استرجاع داصمف

ف بيت العجكز

تكميمف

ع قته بكالدا

صارجف

األشهر الستة

استرجاع الفتى
استرجاع

العجكز تجربته
زمانه الفاشمة

استرجاع الفتى

حكاية دجاؿ ف
قريته

استرجاع الفتى
لزيارته باهمه

استرجاع الفتاا

ما يفعمه العجكز

داصؿ حكائف
استرجاع
استرجاع

استرجاع
استرجاع داصمف
داصؿ حكائف

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف

لسؤاؿ العجكز
الفتى يسترج

ما حدث ليمه
أمس

استرجاع عـ

شعباف لحادثه
ف شبابه

صديؽ العجكز
(محمد راشد)
يتحدث عف

ع قة العجكز
بمداـ نجكل

منذ أسابي

تكميمف

طفكلته

استرجاع الفتى

منذ شهر

تكميمف

المدل

منذ أعكاـ

 14سط انر

41-40

منذ سنة

صارجف

استرجاع الفتى

منذ  6أشهر

 25سط انر

39-38

منذ عقكد

صارجف

استرجاع

لحادثه ف

المدى

صارجف بعيد

منذ سنكات

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف

منذ يكميف

تكميمف

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف

منذ ساعات

تكميمف

استرجاع

منذ سنكات

صارجف

استرجاع

صارجف بعيد

منذ عقكد

المدل

73

السعة

الصفحة

 9سط انر

 6سط انر

 14سط انر

 22سط انر

 5أسطر

 5أسطر

 9سط انر

 18سط انر

 10أسطر

42-41

43

69-68

74-73

86

87-86

96ص

106

123

االسترجاع في رواية (رجل في الظل)
القسم
السعة
نسبة االسترجاع

القسم األول متضمن التسعينات

القسم الثاني منتصف الخمسينيات

يروييا الفتى

يروييا العجوز

 246سط انر

1242سط انر
%83.4

%16.5

االسترجاع في رواية المندل
الفصل

األكؿ صريؼ
 1969يكـ
صركج حمداف
مف السجف

السياق االسترجاعي

نوع االسترجاع

المدى

السعة

استرجاع حادثه قتؿ
كاممه مف اليهكد

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

منذ أكائؿ
الصمسينيات قبؿ
( 15عاما)

 34سط انر

استرجاع حاؿ حمداف
كيؼ شب كك اة
كالدته بعد سنيف
استرجاع كليد
لمصادرتهـ القطاع
لمقاهرة كامت كهـ
لفندؽ كحي تهـ يه

9-8

استرجاع
صارجف

منذ ث ث سنكات

 197سط انر

استرجاع
صارجف

منذ ث ث سنكات

 70سط انر

32-29

استرجاع
صارجف

منذ أرب سنكات

استرجاع كليد لحياته
بعد الزكاج مف نهمه

استرجاع
داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

منذ عاميف

حمداف يسترج نزال
الفندؽ قصصهـ

استرجاع
مزجف

استرجاع كليد آلصر
مرا رام يها حمداف
قبؿ دصكله السجف

الفصؿ الثالث
صيؼ 1976
يكـ بدا كليد
بحثه عف
حمداف

منذ سنكات

 180سط انر

8-7

27-17

استرجاع كلبد لع قته
بعبد البصير

الفصؿ الثانف
صريؼ 1972
يكـ اصتفا
الحاج عبد
الكهاب

استرجاع
صارجف بعيد
المدل

الصفحة

استرجاع ما عمه
حمداف بصاله ف
الصباح

حالة كليد بعد غياب
نهمه لزيارة غزا
بحث عدناف حف
المصدر غير مكاف
النقكد ف الفندؽ

استرجاع
داصمف داصؿ
حكائف تكميمف

استرجاع
داصمف داصؿ
حكائف تكميمف
استرجاع
داصمف داصؿ
حكائف تكميمف
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 82سط انر

 63سط انر

36-33

47-44

منذ ساعات

 5سط انر

54ص

منذ سنكات

 144سط انر

62-55

منذ  3شهكر

منذ  4سنكات

 65سط انر

 15سط انر

77ص

95-94

الفصل

السياق االسترجاعي
كليد يسترج حكاية
الشي حسف إثر
رؤيته

الترحيؿ

كليد يسترج جمكسه

حمداف

عند عبد البصير
كبر ه بعض

األشصاص بينهـ داش
كليد يسترج حكاية
عدناف بعدـ عممه
بمقتمه

استرجاع مراقبه
الصامس

صريؼ 1977
يكـ زارت نهمه
حمداف

المباحث لكليد

استرجاع سير ندكا
اتحاد الكتابة

داصمف صارج
حكائف

استرجاع

داصمف صارج
حكائف

استرجاع

داصمف صارج
حكائف

استرجاع

داصمف داصؿ

حكائف تكميمف
استرجاع

داصمف داصؿ

حكائف جزئف

المباحث

حكائف تكميمف

بمعر ه أيف تـ ترحيؿ
زكجها كليد كأيف

كعز الدكا

استرجاع

استرجاع كليد آلصر

محاكله نهمه المتكررة

تفشف الدا

داصمف داصؿ

استرجاع

زيارة معه لرجؿ

السادس يكـ

صارجف

حكائف جزئف

كيؼ أنقذا حمداف

عثر كليد عمى

منذ سنكات

الشي حسف يسترج

الشي حسف يسترج

 1977يكـ

استرجاع
استرجاع

ما حؿ به قبؿ

الراب ربي

نوع االسترجاع

كصؿ به األمر

استرجاع نهمه ألصيها

محمكد كرحيؿ زكجها
كصاؿ حمداف

صكت زكج بسمه عف
حاله حمداف

المدى

داصمف داصؿ
استرجاع

داصمف صارج
حكائف

استرجاع

داصمف داصؿ

حكائف تكميمف
استرجاع

داصمف داصؿ

حكائف جزئف
75

قبؿ  6أشهر

منذ عدا شهكر

منذ شهكر

منذ سنكات

منذ يكميف

مف يكـ أمس

منذ أياـ

منذ ث ثة شهكر

منذ شهكر عدة

منذ شهكر

السعة
 16سط انر

 16سط انر

 37سط انر

 22سط انر

 13سط انر

 6أسطر

 15سط انر

 20سط انر

 31سط انر

 3أسطر

 14سط انر

الصفحة
119- 118

120

124-123

136-135

144

160

161-160

163-162

193-192

197

198

الفصل

السياق االسترجاعي

نوع االسترجاع

استرجاع محمكد

استرجاع

زيارته لبيت كليد

صارجف

كالدته

صارجف

استرجاع

استرجاع محمكد

استرجاع

استرجاع محمكد

لزيارته لمشي بصيت

داصمف داصؿ

حكائف تكميمف

المدى

السعة

الصفحة

منذ سنكات

 3أسطر

200

منذ سنكات

 17سط انر

103-102

منذ أسابي

 28سط انر

103

االسترجاع في رواية (حمدان طميقا)
القسم
2
3

السياق االسترجاعي
حمداف يسترج إقامته ف
االستراحة

حمداف يسترج كقت صركجه
مف المشفى

4

حمداف يستعيد ذكرل سعاد

5

حمداف يسترج صسارته
لنقكدا

6

حمداف يستعيد ما عمه لجعؿ
المباحث تستدعيه

7

ال ابط يعيد عمى حمداف ما
عمه باألمس

21

الفتى ص ح يتحدث عف
كالدا كعمه

23

حمداف يسترج قصه تاة ف
حيهـ كهـ صصار
محمد يسترج أصبار عمه
ككالدا

26

محمد يسترج جهدا لل راج
عف حمداف
محمد يسترج ما حصؿ
بنقكد حمداف

المدى

السعة

الصفحة

نوع االسترجاع

منذ شهريف

 28سط انر

9-8

استرجاع صارجف

منذ سنة

 88سط انر

14-10

استرجاع صارجف

منذ سنكات

 19سط انر

16-15

منذ سنة

 3أسطر

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
جزئف

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
جزئف
استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
جزئف
استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

منذ أياـ

 12سط انر

25

منذ يكـ

 6أسطر

27

استرجاع صارجف

غير
محدكدة

 35سطر

ص 83-82

استرجاع صارجف

منذ عقكد

 7سطر

ص 94-93

استرجاع صارجف

منذ أكثر
مف 10
سنكات

 3سطر

ص116

 3سطر

ص119

استرجاع صارجف
استرجاع صارجف
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ص ؿ 10
سنكات
غير

محدكدة

 9سطر

ص-121
122

القسم

السياق االسترجاعي
محمد يسترج كيؼ كصمت
أصبار حمداف

28

29

33

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف
تكميمف

المدى

السعة

منذ شهكر

 8سطر

منذ سنكات

 4سطر

ص129

 3سطر

ص126

 6أسطر

ص 141

محمد يستعيد ما حصؿ

استرجاع داصمف

محمد يستعيد ما حصؿ م

استرجاع صارجف

منذ عشر

استرجاع صارجف

منذ سنكات

بالشي بصيت

27

نوع االسترجاع

كليد

حمداف يسترج قصه شقيؽ
سعاد
محمكد عبد الس ـ يتحدث
عف ك

كليد كمكانته

كليد يستعيد ترحيمه مف مصر
كليد يستعيد عكدته لمصر
كعممه م المنظمة
كليد يستعيد كيؼ ك ر
الحماية إلى حمداف
حمداف يستعيد قتمه لصاله
كلعدناف

حمداف يستعيد مكقفا حينما
زار السادات القدس

صارج حكائف
بعيد المدل

استرجاع داصمف
داصؿ حكائف

سنكات

منذ يكميف

 2أسطر

الصفحة
ص -128
129

ص167

جزئف
استرجاع صارجف
استرجاع صارجف
استرجاع صارجف
استرجاع صارجف
استرجاع صارجف

77

منذ  12عاـ
منذ 11
شهر
منذ 10
سنكات
قبؿ سنكات
طكيمة

قبؿ سنكات
طكيمة

 6أسطر
 9أسطر
 4أسطر

ص-182
183
ص183
ص-186
187

 9أسطر

ص188

 3أسطر

ص192

االسترجاع في رواية (بيت لمرجم بيت لمصالة)
الفصل

االسترجاع الخارجي
بعيد المدى

قريب المدى
-1

-1

استرجاع

استرجاع

أحمد

أحمد لكالدا

القتحاـ

مصطفف

لعمارة أهمه

بسعة ()15

ف يا ا سعة

سط انر

()156

النص

األكؿ
(أحمد
الكبير
يستعيد

صفحه 34

أحمد

الصصير
كأشيا
أصرل)

المستكطنيف

سط انر

ص40-34

االسترجاع الداخمي
خارج حكائي
 -1أحمد

تكميمي

يسترج

تكراري

جزئي

بعض الشباف
اليهكد ف
مساعدته

النص له ف
الص ص منهـ
سعة ()6

أسطر ص
32 -31

-----

------- -------

 -2استرجاع

أحمد لمقائه

أحمد لعممية

بشي

تهريب الس ح

بالعنيف

سعة 47

كسعته

سط انر ص 32

()127

33-

سط انر كص
62-57

الثانف
(ليمة
الذكرم
لمشي

أبك
العنيف
كنكبه

صحياف)

-1

-1

استرجاع

استرجاع

أحمد

أحمد

استرجاع

لحادثه

أحمد كالدة

مقتؿ

النص

قبؿ

بسعة ()3

أعكاـ

سط انر ص

لصدقته
بالشي أبك
العنيف

كقصة
هجرته
متسم ن

استرجاع
مصطفف

النص لصميؿ
لسعت 3

كامل

ع قته م

-2
استرجاع

داخل حكائي

------

سطر ص
57

صاله

ث ث

لمحدكد

بسعة

سعته

()167
78

مصطفف

57

-1
استرجاع
مصطفف
حادثة

لصرابه قبؿ
سنه بسعة
( )10سط انر
ص 55

-----

الفصل

االسترجاع الخارجي
بعيد المدى

قريب المدى

االسترجاع الداخمي
داخل حكائي

خارج حكائي

()127

سط انر

ص62-57

-43

ص

سطر

49
استرجاع
-1

استرجاع
أحمد لحادثه
حرائؽ
مصطفف

بسعة ()33
سط انر ص
70-69

مصطف

استرجاع

م

أحمد لحديث

لحادثه

م الشي
يكسؼ بسعة

-------

( )7أسطر

مكت
المكسا
بسعة

ص -70

( )1

71

أسطر
ص 66

الثالث

-2

(مقاـ

استرجاع

مراد

لمس ح

كمقاـ

بسعة ()4

البصؿ

أسطر ص

الشي

أحمد تدبرا

كس ـ

74

لمس ح)

-3
استرجاع
أحمد آلصر
صفقة
تهريب

س ح ()12

-------

--------

سنة بسعة
()330
سط انر ص
89-79

81

الفصل

االسترجاع الخارجي
بعيد المدى

قريب المدى

االسترجاع الداخمي
داخل حكائي

خارج حكائي

-1

استرجاع
أحمد ألياـ
الثانكم بر قة
ابف صاله
(صميؿ)

الراب
(العنقا
ككحيد
القرف

ممعب
النمكر)

بسعة 5
أسطر
ص-104

 -1استرجاع
شمكمك
لمساعدته

قنجيؿ أماـ
أحمد بسعة
 14سط انر ص
95-94

----

105

-

-2
استرجاع
أحمد

 -2استذكار

لزمالته

أحمد كصية

باليهكدم

الشي أبك

بسعة ()2

سطر ص 96

عامكس

العنيف 2

سطر ص
109-108

80

------

-----

-----

وسعة االسترجاع ونسبتو في رواية (بيت لمرجم بيت لمصالة)
القسم

عدد سطوره

االسترجاعية

أحمد الكبير
يستعيد أحمد

617

الصصير كأشيا

سط انر

أصرم

االسترجاع الخارجي

االسترجاع الداخمي

بعيد المدل

قريب المدل

صارج حكائف

 25سط انر

 156سط انر

%4

%25

%29

االسترجاع

المزجي(المختمط)

نسبة الفصل
االسترجاعية

داصؿ حكائف

 53سط انر

تكميمف

تكرارم

جزئف

كامؿ

%8.5

-------

-------

------

------

 386سط انر

%47

%62.2

ليمة الذكرل
لمشي أبك

308

العنيف كنكبة

سط انر

%41

375

 367سط انر

صحياف

مقاـ الشي مراد
كمقاـ البصؿ
كس ـ لمس ح
العنقا ككحيد
القرف ف ممعب
النمكر
المجمكع

 127سط انر

سط انر

%97.8

24

 7أسطر

سط انر

%29.1

1324
سط انر

%39.7

 3أسطر
%1

 7أسطر
%2

----

%12.5

-------

-------

 16سط انر
%66.6
%5.2

 13سط انر

 167سط انر

%1

%54.2

سطر كاحد

------

%0.2

------

-----

%0.2

%12.6

81

 10أسطر
%3

------

------

%0.7

-------

-------

-----

--------

---------

---------

---------

%29.1

%23

%28

%2

%100

تعػػد ركايػػة "بيػػت لمػػرجـ بيػػت لص ػ ة" اسػػترجاعية بالدرجػػة األكلػػى إذ تبمػػغ نسػػبة السػػطكر

االسػ ػػترجاعية كعػ ػػددها ( )1324إلػ ػػى سػ ػػطكر الركايػ ػػة كع ػ ػددها ( %48 )2783هػ ػػذا النسػ ػػبة ال
يستهاف بها تقارب نصؼ الركاية أف تككف مرتدة إلى الما فو كيتكزع االسترجاع عمى صػكلها

بشػػكؿ غيػػر متسػ و
ػاكو إذ كػػاف لمفصػػؿ األكؿ النصػػيب األكبػػر مػػف السػػعة االسػػترجاعيةو حتػػى أف
عنكنته حممت معنى االسترجاع "أحمد الكبير يستعيد أحمػد الصػصير كأشػيا أصػرل "و يطمعنػا هػذا

المػػدصؿ اقشػػارم المت ػرادؼ كاالسػػترجاع إلػػى الطبيعػػة التككينيػػة التػػف تصمػػب عمػػى صػػفحات أكؿ
مطم

ف هػذا الركايػة؛ حيػث يمتػد الفصػؿ مقػدار أربعػيف صػفحةو أكؿ أربػ صػفحات منهػا مثمػث

حا ػ انر بعػػدد سػػطكر ( )97سػػط انر كمػػف الصػػفحة التاسػػعة يبػػدأ أحمػػد باسػػترجاعه ػػف مكطنػػه بػػؿ
بالنقطة التف تندل عندها ككارث طفكلته كمستقبمه كمستقبؿ المكاف كقاطنيهو يقػكـ باسػتعادة أكؿ

فص ػػؿ ألكؿ س ػػبعة أي ػػاـ م ػػف الحادث ػػة
الم ٌ
لحظ ػػات الكارث ػػة بك ػػؿ تفاص ػػيمهاو كيمت ػػد ه ػػذا االس ػػترجاع ي
األكلى:
"جػػا أبػػف بابتسػػامة ترتسػػـ عمػػى كجهػػهو أك لعمهػػا تكشػػيرة تبػػرز أسػػنانه ليمسػػكنا أنػػا كأصػػف
األصػػصر م ػػف أي ػػدينا كيقكدنػػا إل ػػى دكان ػػه ػػف شػػارع جم ػػاؿ باش ػػا ق ػػرب مصػػن ال ػػثمج ك ػػاف ص ػػباح
األربعا المدينة مقفمة عمى غير عادتها الناس تهركؿ كال أحد يمتفت ألحد "(.)1

يفصػؿ ذكػػر مػا حػدث مػدة سػػبعة
تمػتقط ذاكػرة الػراكم أكؿ حادثػه تبػػدأ بعػدها نكبػتهـو يهػا ٌ
أيػػاـ (يهػػاجر أهمػػه – يتسػػمؿ السػػتعادا كتبػػه كلعبػػه – يبقػػف ػػف البيػػت كيحاص ػرا القصػػؼ -يعػػكد

لمب ػػاص ليج ػػدهـ مػ ػرتحميف – يع ػػكد لمبي ػػت المك ػػكف م ػػف طكابق ػػه األربع ػػة يبق ػػف كحي ػػدان كمحاصػ ػ انر
بالقصؼ تيتمـ األياـ السب لتصير ( )15يكمان) ال يذكر تفاصيؿ األياـ الثانية المتمة لمسبعة كهذا

األصي ػرة ذكػػرت تفاصػػي ألف أحمػػد اعتقػػد ب ػ ف عػػكدة األهػػؿ بعػػد األيػػاـ السػػبعة كمػػا سػػم كالدتػػه
تق ػػكؿو مم ػػا انق ػػت كل ػػـ يرجػ ػ أح ػػدان ت ػػتمـ ثماني ػػة أص ػػرل دكف تفص ػػيمها ػػاألمر س ػػيافو كيمت ػػد

االس ػػتذكار إل ػػى إغػ ػ ؽ الح ػػدكد كاعػ ػ ف الح ػػرب كقي ػػاـ إسػ ػرائيؿ كهزيم ػػة الع ػػرب ك ػػياع المدين ػػة
كاندثار م محها بامت ئها باليهكد كتصيير م محها كمسميات شكارعها.

لق ػػد مثٌػػؿ االس ػػترجاع ( )617س ػػط انر ػػف ه ػػذا الفص ػػؿ أم م ػػا نس ػػبته  %47إل ػػى الس ػػطكر

االس ػ ػػترجاعية الكمي ػ ػػة البالص ػ ػػة  1324س ػ ػػط انر بنس ػ ػػبه %48و م ػ ػػه الح ػ ػػظ األكب ػ ػػر ب ػ ػػيف الس ػ ػػطكر
االسترجاعية كهف كاالتف:

" -1أحمد الكبير يستعيد أحمد الصصير كأشيا ن أصرم"  617سط انر استرجاعيان بنسبة .%47
" -2ليمة الذكرل لمشي أبك العنيف كنكبة صحياف"  308سط انر استرجاعيان بنسبة .%23
( )1أحمد عمر شاهيفو بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.10
82

" -3مقاـ الشي مراد كمقاـ البصؿ كس ـ لمس ح"  375سط انر استرجاعيان بنسبة .%28
" -4العنقا ككحيد القرف ف ممعب النمكر"  24سط انر بنسبه .%2
ي حظ البد ب عمى نسبة استرجاعية كالصتاـ ب قمها ف الركاية؛ ذلؾ أنها ركايػة تقػكـ عمػى

صػراع الما ػػف كالحا ػػر بشػػكؿ رئيسػػف حتػػى ػػف عنكنتهػػا المزدكجػػة مكانيػان كزمانيػانو كمػػا يفسػػر

السػػعة االسػػترجاعية ػػف الفصػػؿ األكؿ تحديػػدانو أنػػه هػػذا األصيػػر غالبػان هػػك عتبػػة الركايػػة للحػػداث

الحا ػرة كمفسػػرهاو كبالتػػالف البػػد مػػف الما ػػف لمكلػػكج عبػرا إلػػى الحا ػػر ك همػػهو كممػػا ي حػػظ
أي ػػا أف الما ػػف ي ػػركل ب ػػمير الح ػػكر كالحا ػػر ب ػػمير الصائ ػػب ػػف ه ػػذا إش ػػارة لهيمن ػػة

الما ف كسمطانه عمى الحا ر كامتداد أثرا ليصزك الحا ر كيبقيه معمقان.
يت ػػا مػػف الجػػداكؿ اقحصػػائية أف االسػػترجاع الصػػارجف البعيػػد المػػدل هػػك األعمػػى كركدان

ف ركاية (بيت لمرجـ كبيت لمص ة) بنسبة  %39.7إلى السطكر االسترجاعية ف الركايةو كهذا

النسػػبة مكزعػػة عمػػى صػػكلها األربعػػة حيػػث يبػػدك ػػف الجػػدكؿ أف ح ػظ كػػؿ صػػؿ مػػف االسػػترجاع

الصارجف ذم المدل البعيد كيمكف تفسير هذا النسبة بإرجاعها إلى طبيعة الحالة كالصراع الزمنى
الػػذم يفتػػؾ بالحا ػػر بكػػؿ مػػا يػػهو ذلػػؾ أنػػه زمػػف ثقيػػؿ بحقائقػػه الم ػرةو ػػالتعمؽ بالما ػػف البعيػػد
كاألكثر هدك ان لهذا المكاف (يا ا) هك الذم رض نفسه عمى حا ػرها الصريػب المنكػرو كػذلؾ ػإف
تصكر لحظات الهجرة كسقكط المدينة أثبت عمى الحا ػر أثػرا كشػدة إي مػه كجبػركت عمػه ليفقػد

اقحسػ ػػاس بالمحظػ ػػة الحا ػ ػرة كيػ ػػذيبها بػ ػػؿ كيمصيهػ ػػا مػ ػػف أذهػ ػػاف شصكصػ ػػها تمػ ػػر دكف أف يمػ ػػر

اقحساس بها.

كتبدأ الركاية با تتاح حا ر يدشف لمما ف الذم ال يكاد يصفك ف النص:
"صكؼ ال يبكح به ألحد يقهرا كيكتمه لتتزايد كثا ته م الزمفو ي صط عمى أعصابه يكػاد

يحطمها"(.)1

يس ػػحب الما ػػف إل ػػى داصم ػػه اقحس ػػاس بالمحظ ػػة الحا ػػرة كال يبق ػػف له ػػا إال صك ػ ػان ينب ػػت

كيتكاثؼ" :كما أف تط قدمه بداية الطريؽ حتى يحس ب نه عاد طف ن صصي انر يتػدحرج سػعيدان عمػى

السػ لـو أزقػػة ػيقةو طػػرؽ ممتكيػػةو درجػات مكسػػكرةو بيػكت عمػػى الجػػانبيفو يحػرـ عمػػى أصػػحابها
إصػ حها أك ترميمهػػاو كػػف تسػػقط ػػكؽ سػػاكنيها أك يترككنهػػا ليقيمػكا بعيػػدان عػػف المدينػػة لكػػف الكػػؿ
يتمسػػؾ بهػػذا القػػديـو يتحمػػؿ ػػف سػػبيؿ الحفػػاظ عميػػه الكثيػػر هػػك حياتػػه ككبريائػػه كعػزاؤاو هػػـ هنػػا

سػػادة المكػػاف بعػػد أف

ػػاعت سػػيادتهـ ػػف أمػػاكف كثي ػرةو ينتظػػركف بصػػبر تظممػػه حي ػكات سػػابقة

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.5
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عاشػػكهاو إف ازلػػت مػػف كاقعهػػـ هػػف تعشػػش ػػف صػػدكرهـو ال ي ارهػػا أحػػد لكػػنهـ يركنهػػا كػػؿ سػػاعة

مجسدة أمامهـ"(.)1

إف السارد يقيـ نصه هنا عمى تعانؽ الحا ر م الما ف بازدكاجيه ت حـ الزماف م المكاف:
ال ياع

الحا ر

بالمكاف (الطريؽو الس لـ).

استرجاع الما ف (العكدة لمطفكلة)

الما ف يكاد ال يصيب مف األذهاف لشدة هيمنته ( فف كؿ ساعة تعاكدهـ الحيكات السابقة).
كالم حظ أف النص يهي لتد ؽ الما ف مسترجعان كمفتقدان بالنسبة لحا ر ال يكاد يكػكف

عادي ػان أك طبيعي ػان "أكثػػر مػػا ي ػػايقه أف يس ػ له أحػػد عػػف األح ػكاؿ هػػك يثيػػر بػػذلؾ ص ػراعان كحشػػيان
بداصمه ليتصاعد دصاف العجز كالصكؼ ال يدرم منذ متى تكقؼ إحساسه بمػركر الػزمفو منػذ ركػف

إلػػى عممػػه الػػذم يمػػارس أك ػػرض عميػػه أف يمارسػػه أك منػػذ تحسػػنت أك ػػاعه الماديػػة أك منػػذ قػػد
نفسه التف يعر هاو لكنه ف داصمػه يكػاد ال يعتػرؼ بالسػنكات العشػريف الما ػية كك نهػا ليسػت مػف
عمرا تكقؼ بها مركر الزمف بالنسبة إليهو هذا ليس زمنه إنػه ينتمػف إلػى عػالـ م ػىو يحػاكؿ أف

يهيؿ عميه أككامان مف رماؿ مشاغؿ حياته الحالية لينسى

يستطي "(.)2

الزمف منكر لدل أحمد صدمة الكاق ألصت معها اقحساس به.
إف النمػػاذج الث ثػػة السػػابقة هػػف حا ػػر مػػف ا تتاحيػػة الركايػػة تميهػػا سػػطكر اسػػترجاعية:

اسػػترجاع صػػارجف بعيػػد المػػدل يقػػكـ عمػػى مقارنػػة الحا ػػر كالما ػػف ػػف الػػنص إذ إف أصػػحاب

الما ف ليسكا أصحاب الحا ر كحاؿ الما ف ليس كحاؿ الحا ر.

"مػػف هػػـ أصػػحابه األف؟ ديفيػػد كانجيػػؿ كعػػامكس بعػػد حسػػيف كمحمػػد ك ريػػد .كػػاف المكػػاف

حكلػػه يعػػج بكػػؿ مػػف يحػػبهـ كيسػػتريا إلػػيهـو الحػػاج محمػػدو الشػػي حسػػيفو بػػيف عشػػية ك ػػحاها
اصتفكا جميعان ك اع كؿ شػف و كبعػد أف كانػت صػيحات األطفػاؿ ػف الشػكارع محمػكد عمػى ككػـ

الس ػػعه اآلف السػ ػ ـ عم ػػيكـ ...وال يس ػػم األف س ػػكل أس ػػما ع ػػز ار كاب اره ػػاـ  ..ش ػػمكـ بككيرت ػػكؼ

.)3("...

يقكـ هذا االسترجاع الممزكج بالحا ر عمى كظيفة المقارنة بيف:
الما ف

البسيط الم لكؼ كالمحبكب

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.6
( )2المصدر السابؽو ص.7
( )3المصدر السابؽو ص.9
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الحا ر

المستهجف كالصريب كالمنفر

مزجف (مصتمط).
ٌّ
كيميه استرجاعه

االسترجاع المزجي (المختمط):
(في رواية بيت لمرجم بيت لمصالة)
يمثؿ هذا النكع مف االسترجاع قسطان كبي انر مف الفصؿ األكؿ لمركاية المػذككرة أعػ ا حيػث

يمتد مف صفحة ( )10إلى صفحة ( )29بسعة ( )387سط انرو هػك مػف بدايتػه اسػترجاع صػارجف
بعيد المدل مدجف باالسترجاعات الداصمية بنكعيها (كيمثؿ استعادة أحمد لطفكلته) كهف كاآلتف:

 -1مف صفحة ( )15-10أكلها استرجاع صارجف بسعة ( )132سط انر.

 -2صفحة ( )15استرجاع داصؿ حكائف مثمف القصة تكميمف بسعة ( )4أسطر (ع قة أحمد
ب ـ عبدا مربيته).

 -3مف صفحة ( )16 -15استرجاع صارجف بعيد المدل بسعة ( )75سط انر.

 -4مف صفحة ( )17-16استرجاع داصمف داصؿ حكائف جزئف  3أسطر (تسمؿ أحمد لدكاف
الحاج حسف).

 -5مف صفحة ( )22-17استرجاع صارج حكائف بسعة ( )125سط انر (ق ا أحمد كحيدان ف
منزلهو كلقاؤا بصاله بعدها).

 -6صفحة ( )22استرجاع داصمف داصؿ حكائف جزئف بسعة ( )5أسطر (استرجاع أحمد زيارة
صاله إبراهيـ).

سطر (ذهاب أحمد لبيت
 -7صفحة ( )24 -23استرجاع صارجف قريب المدل بسعة ()24
ان
صاله كلقاؤا المفاج ألـ عبدا).

 -8صفحة ( )24استرجاع داصمف داصؿ حكائف جزئف بسعة ( )3أسطر.

 -9مف صفحة ( )25-24استرجاع صارجف قريب المدل بسعة ( )25سط انر.

 -10صفحة ( )25استرجاع صارجف داصؿ حكائف بسعة ( )15سط انر (استعادة أحمد لمكقؼ له
ف العيد م جدا ف صصرا).

 -11مف صفحة ( )27-26استرجاع صارجف بسعة ( )84سط انر.

 -12صفحة ( )27استرجاع داصمف صارج حكائف بسعة ( )5أسطر (استرجاع أحمد لبيت جدا
كصالته سميحة).

 -13صفحة ( )27استرجاع صارجف (استرجاع حديث بيف أحمد كصاله إبراهيـ عف عممية
شمت.
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 -14صفحة ( )28استرجاع داصمف داصؿ حكائف تكميمف بسعة ( )3أسطر.
 -15مف صفحة ( )29-28استرجاع صارجف بسعة ( )41سط انر.

يبعد االسترجاع المزجف ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" عف المحظة الحا رة عشريف

عام ػانو كمػػدة الفصػػؿ األكؿ كمهػػا ال تتعػػدل ب ػ سػػاعات تػ َّػـ تكسػػي

ػػائها الزمنػػى عػػف طريػػؽ

الكشػػؼ عػػف الما ػػف عبػػر الشصصػػية السػػاردة أحمػػد) الػػذم يتػػكلى عمميػػه الكشػػؼ عػػف ما ػػيه
كما ػػف مدينػػه (يا ػػا) السػػترجاع مصػػتمط يمتػػد ألصػػر الفصػػؿ األكؿ يسػػترج منهػػا لحظػػات الهجػرة

مب ػػدك باس ػػترجاع ص ػػارجف بعي ػػد الم ػػدل محتش ػػدان بتراجع ػػات داصمي ػػه تتبعه ػػاو إذ يبم ػػغ االس ػػترجاع

المزجػػى ػػف الفصػػؿ األكؿ ) :ػػف السػػطكر االسػػترجاعية ػػف الركايػػة مػػا نسػػبتها ( )%62.5بعػػدد

سػ ػػطكر ( )386سػ ػػط انر كهػ ػػك بالمرتبػ ػػة الثانيػ ػػة بعػ ػػد االسػ ػػترجاع الصػ ػػارجف البعيػ ػػد المػ ػػدل كالبػ ػػالغ
( )%39.7كلككف الفصؿ األكؿ غنى بكجػكد االسػترجاع المصػتمط سػيتـ تقديمػه عمػى االسػترجاع
الصارجف الذم هك آصر تكا نار كسعة لمركاية ككؿ (االسترجاع المزجى) .كيبدأ االسترجاع المصتمط
بسرد لحظات الهجرة األكلى لعائمه أحمد الذم يرج بذاكرته كيتكلى سرد ما كق :

"عربة باص تقؼ أماـ الدكاف الذم يجمس ك ار مقكدها صالف حامد ت ـ صاالتف كحماتف

كأزكاجهـ كأبنا هـ ككؿ أقاربنا كبعض جيراننا تكدسكا ف عربه الباص العربة مزدحمة بشكؿ لـ
أرل مثمه كأنا اركب عربات الباص ف المدينة ذاهبان إلى السكؽ قمت إلى أيف يا أبف؟ رد بكممة
كاحدا كهك يد عنف إلى الداصؿ مف باب الباص األمامف :سنهاجر"(.)1

يكشؼ النص عف هذا المرحمة التف كاف عمر الراكم يها مف ( )10إلى ( )12سف
(بشكؿ تقريبف) كيصكر النص كيؼ أف طف ن بهذا العمر اكتممت لديه كرا االنتما إلى الحد

الذم يد عه إلى التسمؿ إلى الباص راجعان إلى البيت الذم قرر أهمه هجرا صشية القصؼ كالقتؿ.

"تراجعت إلى أصر العربة الباب الصمفف مفتكح .الكؿ ساهـ كاألعيف شاردا نزلت بحذر لـ

ينتبه أحدو ذاهب ألح ر لعبف ككتبفو نظرت مف صمؼ الباص كاف أبف كصالف يحاكالف زحزحة

كيس دقيؽ تمهيدان لحممه إلى الباصو جريت إلى الرصيؼ كسرت بجانب الدكاكيف المقفمة متكقعان
أف يعمك صكت ينادينف لكف أحد لـ ينتبه مررت أماـ سنيما اركؽ ككانت مهدمه نتيجة القصؼ

ثـ مف أماـ السينما الحم ار حيث عبرت الشارع العريض كجريت إلى شارع الممؾ يصؿ كاصتفف

الباص عف ناظرم كاصتفيت عف أنظارهـ"(.)2

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.11
( )2المصدر السابؽ و ص .12
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بهذا االسترجاع الصارجف ذم المدل البعيد كالذم هك حمقة صػصيرة تنتهػف إلػى حمقػة أكبػر

هػػف االسػػترجاع المصػػتمط يرج ػ الػػزمف ب ػ كثر مػػف عش ػريف سػػنة تقريب ػان كبهػػذا اسػػتذكار ال تتعػػدل

السػػاعة تجػػد الشصصػػية السػػاردة تصػػؼ الحػدث بدقػػه متناهيػة كتسػػترجعه بتفاصػػيمه كيت ػػا أف لػػه

ػادا محكريػة قمبػػت مػكازيف األحػػداث الحقػانو كهػػذا االسػػترجاع الػػدقيؽ يجعػػؿ الػػنص أكثػػر ت حمػان
أبع ن
بػرغـ انزياحػػه الزمنػػى المتصػػاعد ػػف سػرد مػػا كقػ كلعػػؿ مػػا أدل إلػى هػػذا التماسػػؾ بػػرغـ الطبيعػػة
المتشذرمة ل سترجاع المصتمط أنه مشتمؿ عمى مكنكلكج داصمف:

"تصارعت دقات قمبفو هؿ ما سيحدث ف األياـ القادمة أك الساعات القادمة يسػبب رعبػان

إلى هذا الدرجة؟ أـ ألنهـ سيعكدكف بعد سبعة أياـ كما قالكا"(.)1

يصػػؼ المشػػهد مػػا ظنػػه أحمػػد بعػػد رجكعػػه لمبيػػت كم حظػػة بقائػه كمػػا هػػك (لػػـ يؤصػػذ منػػه
شػػيئان) ػػرغـ أنػػه اسػػترجاع :إال أف ح ػكا انر قائم ػان بػػيف الشصصػػية الس ػاردة كذاتهػػا يكشػػؼ درجػػة دقػػة

ال ػػنص كت حم ػػهو كه ػػذا يؤك ػػد صصكص ػػيه البن ػػا الزمن ػػف ػػف "ركاي ػػة بي ػػت لم ػػرجـ كبي ػػت لمصػ ػ ة"
كتعا د معماريته بما يسػكؽ مػف أحػداث األمػر الػذم ير ػ مػف قيمتػه الجماليػة كالبنائيػة عمػى حػد

سكا .
تنفتا ذاكرا الركام عمى أكؿ يكـ ف أصطر حدث ف نكبة  1948كبعد مركر أكؿ يكـ
عمى هجرته كبقائه كحيدان منتظ انر األياـ السبعة لتنق ف كيرج األهؿ" :س ظؿ عمى هذا الحالة

سبعة أياـ حتى يعكدكف لقد م ف يكـ أك جز منه لماذا رحمكا؟ ماذا سيحدث لك بقكا؟ ه نا ذا

شيئا"()2و لتمر صمسة عشر يكمان دكف عكدتهـ يمتقف بعدها بصاله صد ة الذم لـ
أبقف كال يحدث ن
يهاجر" :صالف لماذا لـ تهاجر مثؿ اآلصريف؟ تنهد كقاؿ :إلى أيف س ذهب؟ هؿ أترؾ كؿ شف

كأرحؿ؟ كؿ رصيدم مف النقكد ك عته ثمنان ألدكية ف الصيدلية  ...كلكف ليس هذا هك المهـ

 ..األ

ؿ أف نبقى هنا كقد أصط كالدؾ كنصحته أال يصادر مـ يستم لف"(.)3

تستذكر الشصصية الساردة "أحمد" حديثان دار بينه كبيف صاله أثنا الحربو كينير هذا

االسترجاع جانبان هامان ف شصصية صاله الثابتةو لذا إنه استرجاع ذك طاب كظيفف يكشؼ كجهة
نظر أحد الشصصيات الداصمة حديثان ف السياؽ االسترجاعف المصتمط لمك كع يمس بصكرة

مباشرة ما يقكـ عميه البنا الركائف ما يعكس ثنائية (البقا × الهجرة) كذلؾ أف صراعان عميقان:

(بصكرة نفسية كجدانية) كعنيفان (بصكرة كاقعية) ينتج ثيمة (االنتما ) .كلعؿ تناكب االسترجاع
( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.12
( )2المصدر نفسهو ص.16
( )3المصدر نفسهو ص.23
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الصارجف كالداصمف المشتمؿ عميهما االسترجاع المصتمط يفسر طبيعة هذا الثنائية التف أ

ت

لثيمة أحادية يقكـ الكياف البنيكم المك كعف عمى أساسهاو الع قة كا حة بيف البنا المعمارم

المك كعف لمنص كبيف البنا الزمنف.
كمما ي حظ أي ا أف االسترجاع المصتمط الكارد ف ركاية (بيت لمرجـ كبيت لمص ة) ذك
هيكمية متصاعدة زمنيانو يك ا ذلؾ الرصد السالؼ ذكرا المرقـ مف ( )15-1كيؤكداو كما أف
دقته ف كصؼ ما كق

ف الما ف البعيد (كهك الحدث الكبير المرتكز إليه الحا ر المتقدـ ف

الركاية) جعؿ مف االسترجاع المصتمط االصتيار األنسب كاألكثر م ئمة ككنه استرجاعان ذا مدل

متس ذلؾ أنه ي ـ بجعبته نكعف االسترجاع اآلصريف كما تـ رزها كبيانها .هذا بالنسبة

ل سترجاع المزجف المصتمط ف ركاية (بيت لمرجـ كبيت لمص ة).

أما ف ركاية (المندؿ) سعة االسترجاع المزجى تبمغ ( )144سط انر بصكرة متكاصمة
بنسبه  %12.7إلى السطكر االسترجاعية لمركاية تمتد  8صفحات بشكؿ متت ً
اؿو يها يستعيد

يككف بع ي هـ بعيدم المدل كآصركف ذا أقامه حاليةو ما
حمداف نزال ندؽ صاله مما يستدعى أف
ى
يفسر تناسب االسترجاع المصتمط كهذا السياؽ ذك التعدد الزمنى لمحديث عف أشصاص ال
يمتمككف ذات الفترة الزمنية لكف ي مهـ المكاف ذاته كهنا تنب ع قه الزمف الجدلية بالمكاف:

"الدكر الصامس تكحه المحركقة /شكمها منفر /نجاف قهكا أمامها عمبة سجاير كميكبات ار /

تصرج منديمها  /عيناها حم اركاف  /تعيش كسط دكامة التميفكنات  /جمي ت صصيرات ككبيرات /

عيكف مصتمفة"(. )1

يقدـ النص تصك انر لنزال الفندؽ يقكـ حمداف "الشصصية الساردة ل سترجاع" بتقديمهو

كتدعـ المنطقة الكتابية ف الصفحات الفكرة التف يرمف إليها النص بحيث يتب كؿ جممة إشارة
( )/كما هك م حظ ف النمكذج تجد سردان استرجاعيان كصفيان – ككظيفة مف كظائؼ االسترجاع
كيعطى معمكمات جانبيه مكممهو يحشر النص أصنا ان مف النزال يعبركف عف األصناؼ التف

ت منها هذا الحياة ف جنباتها منهـ الصحفف منهـ التاجر كأصرل راقصةو تيات هكل كزمرة
متناق ة يعبر بها الصطاب الزمنى عف امتداد نجدا متناق ان كسيطرة الرغبات كالحاجات عمى

الشصصيات التف يقدمها (حمداف) مشرؼ الصدـ ك كثر شصصيه تعانى مف التناقض كاالرتباؾ:

"األشيا تدكر كأنا أدكر باألشيا  /رأسف يدكر  /دش  /حماـ  /بانيك /نسا عاريات /

عدناف يجرل مف غر ه إلى غر ه يمبف طمبات الزبائف  /ترؾ المصعد  /يصشنف  /مرايا  /دكاليب

( )1ركاية المندؿو ص .60
88

 /أحدهـ يكا  /أصر يكا  /ثالث يكا  /رابعة تكا  /ك ب

اله تعيش ف غرؼ  /مفاتيا

كثيرة تصدر أصكاتا عند ارتطامهـ ببع هـ السمـ طكيؿ ينتظركنف .)1("/

تفيد هذا ( )/الشرطات بجعؿ النص أكثر درامية بتقديـ لقطات تصكيرية لممكاف الذم

يعج بعجائب األمكر مهم ن التدقيؽ الزمنى تاركا لمذاكرة تشظيها الذم انعكس عمى تشظف الزمف

االسترجاعف بعر ه لكحدات تصديرية درامية جمالية ص بة.

االسترجاع المختمط في رواية (االختناق):
تجدا قد كرد عمى طكؿ الركاية ث ث مرات قط ف المرة األكلى بسعة أربعة

سطر كمدل بعيد مف الحا ر  10أياـ كيحكى استرجاع مدحت لجعؿ تفاصيؿ
كعشريف()24
ان
مهمته (تحقيؽ عف الشحاذيف) كصحفف كبعد ما كق معه:

"اعتدت أف أراا ف هذا الركفو يجمس منذ شهكر لـ أكف ارتد هنا كثي ار كنت اجمس بيف

حيف كآصر دقائؽ أتناكؿ يها نجاف مف القهكة ثـ أغادرو لكننف األف كمنذ عشرة أياـ كأنا أراقبه

شمت كؿ محاكالت التقرب إليه صمكت ال يكمـ أحدان إال إذا باع شيئان أك طمب ككبان مف الشام.
()2

عند غركب الشمس ينسحب بب اعته إلى ركف قصف ف أصر المقهى"

يسترج الصحفف مدحت مراقبته ألحد الحاالت التف لفتت انتباهه بشدا كيدقؽ بذكر

التفاصيؿ الزمنية باعتبار الحديث يدكر عف مهمه مراقبه كتحقيؽ صحفف األمر الذم يؤيد ذكر

الدقائؽ الزمنية كيثيبها "بدأ اهتمامف بهذا الرجؿ حينما كمفتنف الصحيفة التف أعمؿ يهاو كتابه

تحقيؽ عف الشحاذيف المتستريف كباعة"(.)3

هذا طبيعة المهمة التف أككمت إلى مدحت كالتف بدأت قبؿ عشرة أياـ كما كرد ف
االستذكار ف النمكذج السابؽ.
كاالسترجاع المزجف الثانف ف الركاية سعته تسعة ( )9أسطر مداا قبؿ سنة مف المحظة

الحا رة كالثالث تبمغ سعته اثنى عشر( )12سط انر "سرح بنظراته بعيدان بدأ يتكمـ بصكت صا ت
كمف يحدث نفسه مررت بظركؼ كنت أتمنى أف أتحكؿ يها إلى حشرة  ..آنذاؾ يستقيـ األمر

كتصبا معاممتهـ لف طيبة تتفؽ م طبيعة الع قات بيف البشر كالحشرات  ..ربما كنت س صبا

سعيدان سعادة الحشرات التف ال تحزف كال تفرح كتعيش بقكا الصرائز"(.)4
( )1ركاية المندؿو ص .62
( )2ركاية االصتناؽو .65

( )3المصدر السابؽو ص.66
( )4المصدر السابؽو ص.19
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الحالة التف يستعيدها (عـ حسيف) إجابة عمى سؤاؿ الصحفف مدحت تدصمه إلى التيه

الذم يعانيه كتزيد مف قدر غمك ه بالنسبة لمدحتو يت ا أثر العامؿ الزمنى عمى شصصية
العـ حسيف حيف يتمنى أف يتساكل بالحشرات.
كنسبة االسترجاع المصتمط ف ركاية االصتناؽ  %6.25إلى السطكر االسترجاعية ف
الركاية البالصة  720سط انر كهف نسبة قميمة إلى حد ماو كلعؿ ذلؾ ألف الركاية قائمة عمى التدقيؽ
الزمنى المتصاعد ف تطكر التحقيؽ الصحفف ما شممها مف استرجاع تسبب به التحقيؽ نفسه

تساؤؿ إجابته بالرجكع إلى الما ف كهذا يعنى أف ال حاجه إلى صمط االسترجاع الداصمف
كالصارجف باسترجاع كاحد كايرادها بشكؿ منفصؿ كما سيت ا ف الصفحات القادمة ف البحث.

سطر كهك
كتجد ف ركاية (رجؿ ف الظؿ) االسترجاع المصتمط متكاص ن بسعة 42
ان

سطر كيقدر
بنسبة ( )%17إلى عدد السطكر االسترجاعية لمركاية المذككرة آنفان كالبالصة ()246
ان

مدل االسترجاع بسنتيف استرج (الفتى ك عه بعد التصرج بعد الجامعة) كاصفان ع قته السيئة

بكالدا" :جمست ف البيت امتنعت عف الذهاب إلى الدكاف كك عت همى ف الق ار ة لـ يكممنف
أبف أك يماو لكنه قط عنى المصركؼ كلـ أجرؤ أف أطالبه بهو كبدأ ف كؿ صركج أك دصكؿ

يفتعؿ المشاكؿ م أصتف  -كالدتف ميتة -كيصرخ بعبارات ف الهكا و غير مكجه ألحدو

تطعننف ف الصميـ"(.)1

تسترج الشصصية الساردة (الفتى) سنتيف ق اهما بيف الي س كمتعته الكحيدة الق ار ة -

التف ككنت له عالمان يسهؿ الهركب مف الحا ر إليهو كقد كاف عاط ن عف العمؿ إذ يبيف أثر
هذا عمى كالدا كسك معاممته لهو كمدة (السنتيف) يراكح يها بيف ذكر ك عه م أبيه كالحديث

عف أصيه الذم قرر اعتزاؿ الدنيا كالناس كحتى الشي حسف صاحب المكتبةو إذان ما يمزـ ف
هذا الحالة المتعددة الحكايا استرجاعان مصتمطان ي ـ استرجاعيف (صارجيا كداصميا) بيف جنباته
لتعدد المحكف عنه بركاية (الفتى) عمى مدل سنتيف كلعؿ ما يدعـ ذلؾ كركد االسترجاع المصتمط
ف بداية الصطاب الركائفو كذلؾ لتزاحـ ما يتكجب البد به مف إيراد الشصصيات لمعر ه بداية

التككيف القصصف ف النصو كهذا بال بط ما تممسه (رجؿ ف الظؿ) كركاية (االصتناؽ) كركاية
(بيت لمرجـ كبيت لمص ة) ي حظ كركد االسترجاع المصتمط ف بداياتها كهك ما يؤكد الفكرة

السابقة.

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.10
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االسترجاع الخارجي في روايات أحمد عمر شاىين:
ينقسـ االسترجاع الصارجف كما تقدـ ف البحث إلى االسترجاع الصارجف ذم المدل البعيد

كاالسػػترجاع الصػػارجف ذم المػػدل القريػػب كالبػػد مػ أعمػػى ركايتػػيف كركدان ل سػػترجاع كهمػػا ركايػػة

(بيت لمرجـ بيت لمص ةو كركاية كاف طاؿ السفر) حيث بمصػت نسػبة االسػترجاع ككػؿ ػف األكلػى

 %47.7بعػػدد سػػطكر  1324سػػط انرو كنسػػبة االسػػترجاع الصػػارجف بعيػػد الم ػدل ػػف ركايػػة (بيػػت
لمرجـ بيت لمصػ ة)  %39.7بعػدد سػطكر  526سػط انر كهػى نسػبة كبيػرة إلػى حػد ال يسػتهاف بهػا

كمقارنةن ب نكاع االسترجاع الكاردة ف الركاية المػذككرة ػإف االسػترجاع الصػارجف البعيػد المػدل هػك

األعمػػى كركدان ػػف صػػفحات الركايػػة التػػف يبينهػػا الجػػدكؿ المك ػػا لنسػػبة كسػػعة االسػػترجاع يهمػػا
كعمى امتداد كؿ صؿ مف الفصكؿ األربعة المذككرة كمك حة ف الجدكؿ بحصة كؿ صػؿو إذ

تجد ازدحاـ االسترجاع الصارجف بعيد المدل ف الفصميف الثانف كالثالث هذا األصير عدد سطكرا

 367سط انر كالذم قبمه عدد سطكر  127سط انر كال حاجػه قعػادة ذكػر النسػب كحصػة كػؿ صػؿ

مادامت محصاة كمحصكرة بسعتها كنسبتها ف الجدكؿو كما يهـ ذكرا كتفسيرا هنا أنه بالرغـ مف

االمت ػػداد الزمن ػػى الكبي ػػر لمركاي ػػة (م ػػدة أكث ػػر م ػػف ث ث ػػيف س ػػنة) إال أف الرج ػػكع ب ػػالزمف ص ػػارج ه ػػذا
النطػػاؽ ذك سػػعة كبيػػرة بػػؿ كأكثػػر اتسػػاعان مػػف غيػراو باق ػػا ة إلػػى أنػػه بطبيعػػة الحػػاؿ يػػتـ المجػػك

لمزمف الصارجف ف حػاؿ عػدـ اتسػاع الػزمف القصصػف (زمػف الحكػف) كانحصػارا بمػدة قميمػة جػدان؛
ليتسػػنى الكشػػؼ المكس ػ بإيصػػاؿ السػػرد ػػف الما ػػف قمكانيػػه تفسػػير الحا ػػر المحصػػكر بمدتػػه

ال ػػيقةو كحسػػب المعطيػػات السػػابقة ػ حاجػػة قي ػراد االسػػترجاع الصػػارجف بكث ػرة نظ ػ انر التسػػاع

المدل الزمنى الذم يتـ ذكرا.

كقمكانيػػة تفسػػير هػػذا التنػػاقض يمكػػف بػػالرجكع إلػػى الػػنص ل حتكػػاـ إليػػه ػػي حظ أف مػػدة

الفصػػؿ األكؿ كالثػػانف إلػػى حػػد مػػا هػػف متكازنػػة كبشػػكؿ تقريبػػف هػػف ب ػ سػػنكات مػػف الث ثػػيفو
كمدة زمف الحكاية الكمية.

كأمػػا الفصػػؿ الثالػػث ػػذركة االزدحػػاـ االسػػترجاعف الصػػارجف ذك المػػدل البعيػػد عنػػداو كهػػك

يشير إلى إهماؿ الحا ر كاالهتماـ بالما ف _صارج إطار المحكػف األكؿ – عمػى حسػابهو ك ػف
الركايػة مػػا يفسػر األمػػر كيؤكػػدا ػف حا ػػر الركايػػة قبػؿ الكلػػكج ل سػػترجاع الصػارجف (صػػارج دائػرة

الحكاية األكلى) ف أكؿ صفحات الركاية:
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"قاؿ تف ؿ اشرب قهكةو كأ اؼ :هذا بقايا يا ا أحمد .بقاياها بعد أف تحكلت أحيائها

إلى نكاد ليمية كبيكت دعارة ك نادؽ يسم

يها كؿ المصات إال العربية اجمس لشرب القهكة كرد
()1

عميه بقكله :بارؾ اهلل يؾ كأمد اهلل ف عمرؾ حتى ترم يا ا كما تحب كتشتهف"

هذا النمكذج يؤكد أثر صدمة الحا ر المعاشو ما جعؿ النزكح إلى الما ف – ما ف
المدينة كأهمها – صارج نطاؽ الحكاية األكلى عبر تقنية االسترجاع الصارجف كهكذك المدل البعيد

أمر عاديان بؿ كانه يفسرا بشكؿ مقن لمف يستهجنه.
نا

كمف االسترجاع الصارجف بعيد المدل ف ركاية (بيت لمرجـ كبيت لمص ة) استرجاع
سطر:
أحمد لكالدا مصطفف الممقب بالنص استرجاع سعته صمسة عشرة ()15
ان
"أذكر يكـ مكلدا كاف يكـ سبت ككانت إجازة رسمية ذهبت ألزكر الشي

أبك العنيف

شيصف ف الكتاب كزكجته مبرككةو  ......شديد الذكا يحفظ أج از عدة مف القرآف الكريـ ككثي انر
مف الشعر لكنه كاف شيطاف مف شياطيف اقنس "لعفرتته "حتى أطمؽ عميه األكالد ف الحف لقب

(النص )"(.)2

ككإشارة مبدئية تبدك أف الشصصية التف يستذكر (أحمد) مكلدها تتناص ف م محها

كطباعها م شصصيه "نص نصيص" ف الحكاية الشعبية .كمدة االسترجاع السابؽ أكثر مف
عقديف مف الزمف يستذكرا (أحمد) بدا

حادثة كقعت معه طمب يها مساندة "النص" متفاج مف

قكته كشصصيته الفذة ف تصمصيه مف الشباف اليهكد .كيعكد أحمد مرة أصرل ليسترج لقا ا بكالد

النص (الشي أبك العنيف) بعد هجرته كعكدته ف استرجاع صارجف يعكد بمداا لعشريف سنة
كأكثر قمي نو (تقدي انر مف االستدالؿ بالنص الركائف) أثارت حادثه مكت الشي ذاكرة أحمد بالعكدة

لمما ف البعيد:

"كاف الشي كزكجته مبرككة ي ار قاف أهمف ف عربة الباص ف اليكـ الذم هاجرت يه

عائمتف كجئت به ف مسجد البحرو أثنا زيارتف لمبمدة القديمةو يؤـ الناس ف ص ة الجمعة

استقبمنف باألح اف كأصر أف ي صذنف معه إلى البيت ألرل زكجته كأتصذل عندا كيحدثنف عف

رحمة هجرته كعكدته"( .)3كيمتد هذا االسترجاع بسعته ( )127سط انر شاغ ن سب صفحات ف
الحيز الركائف للسرة التف هاجرت كعادت متسممة عبر الحدكد كما القته مف كي ت أثنا الهجرة

كالعكدة لمديار.
( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.6
( )2المصدر السابؽو ص .34
( )3المصدر السابؽو ص.57
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كيستعيد أحمد الحرائؽ االنتقامية التف قاـ بها النص مصطفف عمى إثر تحكيؿ مقاـ

الشي مراد اصطب ن لصيؿ أحد اليهكد كالمكتبة مكبان لمنفايات:

"تعرض المقاـ كالمقبرة إلى حريؽ كبير لـ يعرؼ أحد سببهو كلكال اعتراؼ مصطفف

لكالداو كقد كانا يرتبطاف بع قة كثيقة جدان قؿ ما تكجد بيف أب كابنهو لظؿ األمر س انر حتى اآلف

(ذهب إلى المقاـ كدصؿ عمف البصؿ كرش صفيحة كاز ف أرجا المكاف كربط ف ذيؿ البصؿ
قطعة قماش مبممة بالكازو كال أدرم لماذا لـ ير صه البصؿ ربما لصصر حجمه كأشعؿ النار كجرل
البصؿ كسارت معه النار ف النفايات التف ألقاها اليهكد مف أهؿ الحى تمفت القبكر كتاهت معالـ

الشكاهد كامتدت النيراف إلى الحى اليهكدمو كمات البصؿ كث ثة مف اليهكدو كلـ تطف إال بعد

جهد جهيد"

()1

ابتعد هذا االسترجاع عف المحظة الحا رة بمقدار عقد مف الزمف تقريبان كسعته ()33

سط انرو كتكاد تتحكؿ شصصية النص مصطفف لبطؿ كالذم يرد ف الحكايات الشعبية يه م ما

أسطكرية هك شديد الذكا ككثير اقنجازات الن الية متصفف كالشباو كالنمكذج السابؽ يصكر
إحدل هذا اقنجازات التف تبدك كك نها حادثة غير مفتعمةو كلقد أ اد هذا االسترجاع الذم تتكلى

أمرا الشصصية الساردة (أحمد) بإنارة طبيعته شصصية (النص مصطفف) كيكشفها عف طريؽ
استذكار غرائب أ عاله البطكلية مف كجهة نظر أحمد كينتهى هذا االسترجاع هذا الفصؿ الثالث

الذل ي ـ أكبر قدر مف االسترجاع الصارجف بعيد المدل كالمعنكف ب (مقاـ الشي مراد كمقاـ

البصؿ كس ـ الس ح) الجز األكؿ مف العنكاف يفسرا بشكؿ جمى النمكذج السابؽ ذكرا -
حيز مكانيان يقدر بصفحتيف متمكان بالقسـ الثانف مف
االسترجاع األصير لمفصؿ  -الذم يشصؿ ان
العنكنة كهف صفقة الس ح التف يقكـ بها (أحمد) م أحد اليهكد

س ـ إال ألجؿ الس ح

بينهـو كهكذا تيفسر العنكنة عمى التكالف باسترجاعيف مف ذكات المدل البعيد.
ف االسترجاع الصارجف القريب المدل ي حظ مف الجدكؿ كجكد استرجاع لمرة كاحدة
ألكؿ ث ثة صكؿ كالراب كاألصير و
صاؿ مف هذا النكع مف االسترجاع ك ف أكؿ ث ثة تقؿ تدريجيان
عدد السطكر االسترجاعية؛ كالبد مف تفسير لهذا الظاهرة الناتجة مف العممية اقحصائية كال

يتسنى الت كيؿ السميـ لها إال باالحتكاـ لمنص لكشؼ أسباب هذا التناقص التدريجف النكعف:
"عجت المدينة بالحياة لكنها غير التف عهدتهاو ك نف انتزعت أللقف ف مدينه غير مدينتفو
الصحؼ غير الصحؼو كالناس غير الناسو المصة غير المصة عادت المياا تجرل ف الصنابيرو

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.70
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كالتيار الكهربائف لي ف المصابيا كالعربات الصاصة كالعامة تجكب الشكارع تحت المح ت
التجارية كامتلت األسكاؽو كنحف لـ نعد نحف"(.)1

يعيد النص بنا معادلة ال تصرج نتائجها عمى ما يكهـ لمكهمة األكلى؛ المدص ت هف ما

تتطمبه الحياة لتقكـ أك هف رمكز تشير إليها (الما – الكهربا – الصحؼ – المح ت التجاريةو

قكـ
المصةو العربات  ..إل ) كالمصرجات انس خ عف الطبيعة السابقة كالمعتادة كالسبب ا تقاد لما يي ٌ
هذا المعادلة تقكيمان أصي ن ( الناس غير الناس) كتحتكـ المعادلة إلى التكقيت الزمنى كعامؿ

مصير إذ يرج المكاف لحالته ف الما ف كينقمب ب همه ف الحا ر رغـ عكدة م محه الحياتيةو
هذا العامؿ مصير لحاؿ أهؿ المكاف الذيف لـ يعكدكا كالسابؽ كيصؿ التصيير لعمارة أحمد لسمبها:

"كجا الدكر عمى بيتنا جا ت عائمه سكنت الدكر الثانف كأصرل ف الدكر الراب كعائمه ثالثه

سكنت الدكر الصامس .حرت كيؼ امنعهـو لـ استطي كال حتى صالف إبراهيـو البيت بيتنا كهك

عمف ذلؾ"(.)2
ممكف األف كهـ ينكركف ٌ

يقترب االسترجاع الصارجف القريب المدل تدريجيان مف الحكاية األكلى كهذا يفسر كركدا

متدرجان سعةن كمدل حتى انقطاعه ف الفصؿ األصير الذم تقؿ يه نسبة االسترجاع بشكؿ

ممحكظ ليطصى الحا ر تتدرج عمؽ المصيبة حتى تنقمب المكاف عنه بالما ف بشكؿ تدريجف
أي ا ليصؿ إلى لحظة الحا ر الصادمة بقسكتهاو كي حظ أف االسترجاع األكؿ ف الفصؿ
األكؿ تقدر مدته ب

سنكات كسعته  56سط انر كاالسترجاع الثانف ف الفصؿ الثانف ب عة

أشهر كمداا ث ثة  3أسطر كاالسترجاع قريب المدل الثالث ف الفصؿ الثالث كذلؾ ب عه
و
صاؿ منه؛ كهذا يؤكد اقترابه التدريجف مف الحا ر كي مف
أسابي بسعة ( )7أسطر كالراب
لمنص جكدة سبكه كمقصكدية معماريته الدالة عمى الصراع المحتدـ بيف الحا ر كالما ف ف

النص كاالنق ب المشئكـ لمزمف كأثرا كعامؿ حاد ف السرد الركائف.
كمهما يكف مف أمر؛ إف مقارنة كركد االسترجاع الصارجف بشقيقه البعيد المدل كالقريب

ف ركاية بيت لمرجـ كبيت لمص ة (نسبه األكؿ (البعيد المدل)  %39.7كالثانف (قريب المدل
 )%12.5إلى السطكر االسترجاعية ف الركاية كالبالصة  1324سط انر)؛ يؤكد أف االسترجاع

الصارجف قريب المدل أقؿ تكات انر مف البعيد المدل؛ كذلؾ يفسر باالستص ص مف تحاليؿ النماذج
السابقة بصدؽ الما ف المكسكـ بثنائيه (البقا كالهجرة)و كالتف أحاطت بالما ف القريب كحتى
بالحا ر رغـ كثرة التشرذـ بيف الما ف عبر االسترجاع غير المنتظـ (بعيد المدل) كالمتدرج

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.35
( )2المصدر السابؽو كالصفحة نفسها.
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(قريب المدل) كالحا ر القميؿو إال أف النص حا ظ عمى سمسمة ر يعة تربط تكارد األحداث

بشكؿ متصاعد كمتداصؿ ف آف كاحد.

كباالنتقاؿ إلى ركاية "كاف طاؿ السفر" إنها عمى منكاؿ "بيت لمرجـ بيت لمص ة"؛

االسترجاع الصارجف ذك المدل البعيد أكثر كجكدان مف الصارجف ذم المدل القريبو إذ تبمغ نسبة

تكاتر هذا األصير  %2إلى السطكر االسترجاعية كالبالصة (  )1322سطرو كأما ذك المدل البعيد
تبمغ نسبة تكاردا  %30بعدد مرات سبعة كجمها ف القسـ األكؿ كالذم ي ـ أصكات صمسة هف

عمى التكالف (عصاـ عز الديفو سعاد عز الديفو عمر صميؿو تحف محمكدو سمطاف عبد
الحؽ)و كمرة كاحدة قط كرد االسترجاع القريب المدل ككذلؾ ف القسـ األكؿو كهذا يعنف أف

االسترجاع الصارجف ف ركاية "كاف طاؿ السفر" كرد ف القسـ األكؿ مف الركاية كلـ يرد ف
القسـ الثانفو كالذم ي ـ هك اآلصر األصكات الصمسة ذاتها كبالرجكع إلى النص يمكف تفسير

هذا الظاهرة التف بزغت إثر القياـ بالعممية اقحصائية.

كمما ي حظ أي ان أف معظـ االسترجاع البعيد المدل ي مه الصكت األكؿ (صكت

عصاـ عز الديف) ف حيف الصكت الثانف (سعاد عز الديف) ال ي ـ سكل استرجاع كاحد

كعشريف سط انر ممتدان بيف صفحة ( )42إلى صفحة ( )43كالصكت الثالث كالصامس ال ي ماف

مف االسترجاع الصارجف شيئان .كأما الراب كهك صكت ( تحف محمكد)و يشتمؿ عمى مرا كاحدة

يرد يها االسترجاع الصارجف ذك المدل البعيد كبسعة ( )6أسطرو ك ف صكت (عصاـ عز
الديف) يمكف تعميؿ هذا الزحاـ ل سترجاع بعيد المدل أكثر مف غيرا إذ تجدا يرسـ م ما

المكاف كالزماف استعدادان لما سيستقبؿ مف حا ر كاسترجاعات داصمية يما سيتقدـو كباعتبارا ف
بداية الركاية هك يدشف لبدئها بداية تمكنها مف اتساؽ معمارية أنساقها الزمانية كالصطابية بصكرة

سمسة كمتعاكنة م النصو إذ يككف أكؿ استرجاع صارجف بعيد المدل مقط مف ذاكرة الطفكلة

لعصاـ كهك تمميذان االبتدائية يزرع األشجار ف يكـ الشجرة:

"ث ث عشرة سنة م ت عمى ذلؾ اليكـو قمت كثي انر كمية التراب التف تحممها عمى

معسكرات ال جئيف .التراب الذم كاف يصطى كؿ شف الفراش الكتب كالدكاليب حتى الطعاـ كاف

ال يسمـ مف بعض التراب يصؿ إليه"(.)1

يبتعد هذا االسترجاع عف الحكاية األكلى ما مداا ث ث عشرة سنة كيمتد بسعته ()41

سط انر غير صفحتيف مف الركاية نص بها م ما المكاف كأثر السنيف عميه .االسترجاع الصارجف
األكؿ ذك كظيفة تنكيرية إي احية كانط قية قرسا قكاعد كأسس الصطاب الركائف حيث يقكـ

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.8
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()1

االسترجاع هنا "بكظيفة بنيكية"

الشاط

ف الركاية كيمتد ساعتيف أك أقؿ (مدا مشف عصاـ مف

إلى البيت) كينتهى عندها الصكت األكؿو إذا كانت مدة الصكت

يقة بهذا القدر

كممتدة بقدر ( )40صفحة (أكثر صكت شصؿ حيز مكانف ف الركاية)و مقارنةن م باقف

األصكاتو كهذا يعنى أف الكلكج لمما ف عبر االسترجاع الصارجف كثيؼو كهك ما تحقؽ ع ن
كما سبقت اقشارة كأثبت اقحصا و ك ف معظـ االسترجاعات الصارجية ذات المدل البعيد تجد

أف الذاكرة تعكد بعصاـ لمرحمة الطفكلة كبكجكد ما يثير الذكرل المسركدة أمامه إذ مر مككب

جماؿ كهك يمشف إلى البيت:

جماالن يسكؽ جماله أك يسير أمامهاو
"تذكر ما كانكا يفعمكف كهـ صصارو حينما يركف ٌ
كانكا يقسمكف أنفسهـ ريقيف؟".
ريؽ يقكؿ :يا عمف يا جماؿ  ..سرقكا لؾ جمالؾ؟
يرد الفريؽ اآلصر  ..سيفف تحت راسف ما يسم ك مؾو ال يعرؼ أصؿ هذا الحكاية لكنها

كانت بذهنه كمما رأل مجمكعة مف الجماؿ تسير حتما ف الرماؿو يسير معها حاديها حام ن
عصاا مرددان أغانيه التف ال يفهـ منها شيئان ف كثير مف األحكاؿ؟"(.)2

يستذكر (عصاـ لعبة شعبية تراثية صاصة باألطفاؿو كك نها حكاية مبطنة بمف ال يقبؿ
النصيحة كلعؿ مك كع السيؼ (تحت الرأس) يشير إلى مكاف النكـ ف حيف التنبيه مف السرقة

(المكيدة) قائما لكنه تنبه مهمؿ يشير إلى عبثية األمر ماداـ مصف نو ك نه يقكـ هذا التكس رم انز
لما سيتحدث عنه عصاـ يما سيتقدـ ف الركايةو كيدشف النمكذج بفعؿ االستذكار (تذكر) ما

يجعؿ المكشرات كا حة أكثر عند لجك السارد أل عاؿ التذكر(.)3

كما كيستعيد عصاـ أكؿ مرة سم بها كممه شيكعف ف حادثه كقعت ف مصن حمكيات
إذ كاف يعمؿ يه ككانت تهمه مدير المصن :
"كنت أحبه كأرهبه كحزنت حينما قب كا عميه بتهمه الشيكعيةو ألكؿ مرا سمعت بذلؾ

المفظ كتهمه تكجه لممر كيسجف مف أجمها .كيزداد صك ف مف المفظة كمما رأيت زكجته تجمس
كيدها عمى صدها ساهمة حزينة تارة كباكية تارة أصرل .كحينما س لت كالدم ذات ليمة بعد العشا

ككاف مزاجه معتدالن  -مف أالقف منه سصرية أك ركمة :أبف ما هف الشيكعية؟ أجاب بص ب:

( )1سعيد يقطيف انفتاح النصو ص.56
( )2ركاية كاف طاؿ السفرو ص .18

( )3محمد بكعزةو تحميؿ النص السردمو تقنيات كمفاهيـو ط1و منشكرات االصت ؼو الجزائرو 2010و ص.90
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مالؾ أنت كهذا األمكر؟ قمت بتردد سمعتهـ ف المصن

شيكعف"(.)1

يقكلكف أف المدير يسجف ألنه

سطر كيبعد عف المحظة الحا رة ما مداا أكثر مف عقد مف
هذا االسترجاع بسعة ()92
ان

الزمف كهذا يعنف أنه صارج نطاؽ الحكاية األكلى بمدل بعيد.

إف االسترجاع القريب المدل الكحيد الكارد ف الركاية بمدة غير محددة كسعة ()16

سطر يشصؿ حيز صفحتيف مف الركاية ف القسـ األكؿ كيسترج عصاـ يه حادثة زكاج أصته
ان
سعاد كط قها كتحدث عف ع قته الطيبة بها" :كظؿ رأيه أف سعاد الرقيقة ال تستحؽ أف يرميها

أبكا لبصؿ بهذا الشكؿ إنها أقرب رد ف العائمة إلى قمبه يشعر بحبها له عف طريؽ اعتنائها به

كبكتبه .يعرؼ أنها تعرؼ عنها الكثير لكنها ال تتكمـو تقؼ دائمان ف صفه حينما يككف الكاد أك
دا .بعد ط قها كقؼ بجانبها

الكالدة

حاكؿ أف يصفؼ عنها"(.)2

د هجمة األب كاألـ عميهاو أحس بنفسها قد يكسرت

إف ازدحاـ االسترجاع الصارجف البعيد المدل كما سبؽ القكؿ قدراؾ كارسا البنا الركاية
ف بداية الركاية كأما قمة كركد االسترجاع الصارجف القريب المدل لككنه قريبان

حاجة لذكر

أحداث كثيرة تقترب مف المحظة الحا رة ف حيف أف األصكات المتعددة تركم حا انر بصكرة
متكازية (ببنا المتكازيات الزمنية) كالتف سبؽ كتـ تفسيرها ف الفصؿ األكؿ مف البحثو كهذا

يعنف التكازف المعمارم كالمتيف ف إقامة بنية النص الركائف كتصطف زمف القصة إلى زمف

الصطاب باسترجاعات اتصذت أماكنها بشكؿ أكسب النص متانة كأدت به إلى تحاشف نتك ات

الرجكع إلى الما ف بما ينزع مف النص بريؽ جماله كبالتالف منظكمة بكائية متكازنة بنسيج
صطابها.

تبيف مف ص ؿ العممية اقحصائية أف جممػة السػطكر االسػترجاعية
ك ف ركاية (االصتناؽ) ٌ
الصارجيػة تبمػػغ مػػا سػػعته ( )46سػط انر مكزعػػة عمػػى صػػكؿ الركايػة البالصػػة ( )7صػػكؿ كهػػف نسػػبة
قميمة بالمقارنة م نسبة االسترجاع البالصة  %26ف الركاية كمػا هػك مك ػا ػف جػدكؿ المفارقػة

لركاية االصتناؽو كسعة االسترجاع الصارجف القريب المػدل ( )14سػطرو كالصػارجف البعيػد المػدل

( )32سط انر كيمتد هذا األصير مػف الفصػؿ ال اربػ إلػى الفصػؿ السػاب كمػا هػك مك ػا ػف جػدكؿ
االسػػترجاع ػػف ركايػػة االصتنػػاؽ كمنػػه اسػػترجاع عزي ػزة لح ػكادث كقعػػت م ػ قػػاطنيف غر ػػة المقهػػى

الدائميف تحت رحمة المعمـ كهف تحادث مدحت:

( )1محمد بكعزةو تحميؿ النص السردمو تقنيات كمفاهيـو ص.21
( )2المصدر السابؽو ص.32
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"نحػػف كالجمػػاؿ يػػا أسػػتاذ  ..نصػػبر كلكػػف ال ننسػػى ..يامػػا نػػاس معممػػيف أقػػكل كأجبػػر مػػف

معممنا طكاهـ الزمف ..أتعرؼ الشي الدركيش  ..ي تف هنا كؿ أسبكع مرة ..يبيػت ليمػة أك ليمتػيف.
يػ تف هنػػا ليعػػرؼ األصبػػار ..المعمػػـ كػػاف سػػببان ػػف مػػكت ابنػػه الكحيػػد كينتظػػر اليػػكـ الػػذم يػػرل يػػه
المقهى يتهاكل عمى رأس المعمـ كصبيانه  ..كالمعمـ يكزع غ به كر اا حسػب سػمكؾ كػؿ كاحػد

نحكا كالنفكس تصتمؼ ..الدنيا م الكاقؼ كلك بصؿ"(.)1

حدث عزيزة عف انحصارهـ -
يعكد مدل هذا االسترجاع قبؿ سنكات (بشكؿ تقريبف) كتي ٌ
مف كق عميه ظمـ المعمـ -ف غر ة ف مقهى يشير هذا المكاف إلى يؽ كانحصار قكتهـ
كانعزالهـ ف ركف مف المقهى يعنف إهماؿ كابتذاؿ مكانتهـو كالحؽ أف سعة االسترجاع المذككر

آنفان تبمغ ث ثة أسطر كلكف لما يكجد أف ما قبؿ االسترجاع كما بعدا صادـ له كممحؽ تك يحف
كاف ال بد مف استيفائه بهذا القدر.
كيعمف يها بد استذكارا مكجهان
كيسترج مدحت ذكرل له كزميمه صفكت أياـ الكمية ي
حديثه لصفكت إذا ما كاف يتذكر األمر أـ ال" :هؿ تذكر يا صفكت اليكـ الذم أصدرنا يه معان

عددان صاصان مف مجمة الحائط ف الكمية قبؿ تصرجنا بشهكر قميمة  ..إذا كنت تذكر هؿ تذكر

تمؾ العبارة التف صدرنا بها كممة العدد  ..إنها عبارة لنيتشه يقكؿ يها (أهـ حادث ف حياة
اقنساف هك المحظة التف يبدأ يها بإدراؾ ذاته كجكهرا كنتائج هذا الحادث قد تككف جميمة صصبة

كقد تككف مريعة

ارة)  ...كرغـ اصت نا م

كر نيتشه ك مسفته بعد ذلؾ  ..إال أنه ف رأيف

يبقى لمعبارة صدقها ف كؿ زماف كمكاف  ...كنا نظف يكمها أننا أدركنا ذكاتنا كعر نا طريقنا ..

لكف ف الحقيقة لـ تكف المحظة قد جا ت بعد"(.)2

مدل هذا االسترجاع قبؿ سنكات مف المحظة الحا رة كهف بالمجمؿ استرجاع صارجف
بعيد المدل كلكنها أي ان تشتمؿ عمى استرجاع مرجعف هف عبارة نيتشهو كمكق هذا االسترجاع

ف آصر الركاية يمنحها يبعدان صاصان إذ يقكـ البنا الركائف عمى ثنائية (مدحت الصحفف كالعـ
حسيف) كتشرح عبارة نيتشه المستح رة شصصية االثنيف كتشكيمها ف الركاية كتشرح أي ان كق

الزمف كأثرا عمى كميهما العبارة ذات يبعد ثنائف ذم نتائج جميمة كهذا األكؿ (مدحت)و كذك
النتائج المريعة هذا اآلصر (العـ حسيف)و كدقة هذا السبؾ ك مسفته بهذا الطريقة يعنف بنا هيكمف
ركائف متيف كعميؽ ذلؾ لكجكد استرجاع عامؿ كمكظؼ بهذا القدر المحكـ كالرصؼ المتقف

داصؿ المنظكمة الحكائية.

( )1ركاية االصتناؽو ص.88
( )2المصدر السابؽو ص.138
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كما يصص االسترجاع الصارجف قريب المدل ذك الحصة القميمة جدان ف ركاية (االصتناؽ)

إف البحث يسكؽ هذا النمكذج عميه" :لقد كاف صاحبؾ مجنكنان ...أقصد هناؾ غرابة ف

تصر اته ..أقكؿ لؾ بصراحة رغـ أنه كاف طيبان معف إال أنف كنت أصا ه ..أتحرؾ ف الصر ة

بهدك كال أتكمـ كثي انر صك ان مف غ به ..حينما يص ب تنقمب الدنيا كيسكد الصر ة الصمت
كالصكؼ ..لكف ف أحياف كثيرة يككف معتدؿ المزاج ..يبدأ قبؿ أف نناـ يتحدث ..لـ يكف يكجه

الك ـ ألحد ..كاف يتكمـ ف السياسة يتحدث ..لـ يكف يكجه الك ـ ألحد ..كاف يتكمـ ف

السياسة ك ف الثكرة ك ف التاري ك ساد األنظمة ..أشيا كثيرة لـ أ همها ف حديثة كلـ ً
يعف
بتفهيمها لف أك شرحها ..أتريد الحؽ كنت أتمنى أف يصادرنا عمى رأم المعمـ بدكنه نحف أكثر

حرية ..لكنف أي ان كبصراحة كنت أحبه كأتمنى أف يكمفنف بصدمة ..لكنه لـ يفعؿ"(.)1

يرتد االسترجاع السابؽ بالزمف مدل سنة م تو يتحدث محسف صبف المقهى عف إقامة

العـ حسيف ف المقهى مدة سنة كصكالن لمحظة الحا رة (باقت اب) كيشرحو باق ا ة إلى ذلؾ
شعكرا تجاهه برأم طفؿ لديه نكع مف الرهبة لسمطة األب.

إذا قد كاف ل سترجاع الصارجف  -رغـ قمته  -ف ركاية االصتناؽ دك انر بنائيان كجكهريان

كما تـ إي احه ف تحميؿ النماذج.

سطر ما نسبته
نا
ك ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" تبمغ عدد سطكر االسترجاع الصارجف ()94
 %38.2إلى عدد السطكر االسترجاعية الكمية ف القسـ األكؿ بركاية الفتى ف منتصؼ
التسعينات كهف نسبة ليست بالقميمة كستتـ االستعانة بنماذج مف الركاية المذككرة لتفسير ك هـ

ظهكر االسترجاع الصارجف بهذا القدر يها كما أبانت العممية اقحصائية المثبتة بالجدكؿو عف

طريؽ تحميمها لمحاكلة الكصكؿ لنتيجة ذات داللة قكيمة ال تحيد عف المك كعية قدر
المستطاع.
تتكزع االسترجاعات الصارجية عمى اتساع القسـ األكؿ بعدد تس مرات كجمها ذات مدل

ييعد ذا مدل قريب إال بالنسبة لباقف
بعيد عدا كاحد يبعد مداا عف المحظة الحا رة سنة
االسترجاعات الصارجية التف تمتد سنكات كعقد كاثنيف مف الزمفو األمر نسبف ف الحكـ عمى

مدل اقتراب االسترجاع الصارجف مف الحكاية األكلى كابتعادا كبالتالف تصنيفه قريبان أك بعيدان ك قان

لذلؾ.

كمف السياقات االسترجاعية ما يستذكرا العجكز بما يصص تجنبه السياسة "منذ أكثر مف

ث ثيف سنة لـ ألؽ باالن إلى السياسة كال رجالها كحتى ف حياتف قبؿ ذلؾ لـ أنصمس ف أم
( )1ركاية االصتناؽو ص.46
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نشاط سياسف بالمعنى المفهكـ برغـ ق ار اتف الكثيرة  ..طبعان كاف لف كجهات نظر كثيرة ف كؿ

األمكر .لكنف لـ أشارؾ عميان ..ليس صك ان أك جبنان ..لكف نفك انر مف األجكا السياسية كالحزبية ف
ب دنا ..كقد ترانف مصطئان ف ذلؾ ..لكف ستكشؼ ما أعنيه ربما بعد سنكات.)1("..

ييعمف م مكف االسترجاع عف مدل ابتعادا عف المحظة الحا رة هذا نقطة متعمقة
بم مكنهو كأما األصرل تكشؼ عف قدرة الزمف عمى تصيير القناعاتو كتبيف إدراؾ أثرا لدل
العجكزو إذ تكق عدـ مكا قة الفتى لرأيه اآلف كتصير ذلؾ يما بعد.

كهذا االسترجاعات الصارجية الكاردة معظمها ناتجة عف سؤاؿ أك حكار دار بيف العجكز
كالفتى أثنا ق ار ة هذا األصير لمعجكزو كهف كظيفتهو مف المعقكؿ ف هذا السياؽ إيراد

استرجاعات صارجية بهذا القدر تكشؼ ما ف العجكز كالفتى كتقيـ حكا انر ييمكف كصفه
بالمصتمؼو نظ انر النتما ك االثنيف لجيميف متباينيفو يعرض النصر تجربتيف ينتمياف لزمنيف

مصتمفيف ترؾ الزمف يهما بصمته المطرقة كاذ يكجه العجكز سؤاالن لمفتى بك

ع قته بكالدا:

"تنهد الفتى كقاؿ بحزـ :لـ يناقشنف يكمان ف أم مك كع ..يمقف باألكامر كعمينا تنفيذها ب

نقاش ..إذا أصط ت أك رأل أم صط ال يتسم إلى كجهة نظرم كال يدعنف أتـ جممة د اعان عف

نفسف ..لـ يشعرنف بحبه يكمان .ابتسـ العجكز كقاؿ :كنت أظف أف هذا النكع مف اآلبا قد

انتهى.)2("..

يصؼ الفتى سك ع قته بكالدا ككيفية معاممته له كهذا االسترجاع ذك كظيفة إصباريةو

كال يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿ كيكشؼ عف طبيعة تككيف شصصية الفتى ك قان لظرك ه (سمطة
األب القامعة) جز معقكؿ مف ما يهـ كبالتالف تفسير تكارد االسترجاع الصارجف بهذا القدر

المذككر سابقان.

كباالنتقاؿ إلى ركاية "المندؿ" إف االسترجاع الصارجف كرد تس مرات جمها ذات مدل

بعيد كهذا يعنف سقكط أك إهماؿ المدة المقاربة لمحكاية األكلىو كيعنف أي ان التركيز عمى
الما ف البعيد كقمكانية كشؼ إذا ما كاف له أثر اعؿو حا ر الركاية (الحكاية األكلى) أـ ال

سيت ا ذلؾ بالنماذجو كتبمغ سعة االسترجاع الصارجف  561سط انر بنسبة  %49.7إلى السطكر

االسترجاعية ف ركاية (المندؿ) كالبالصة  1128سط انرو كتشير النسبة إلى أف نصؼ االسترجاع
الكارد يها هك صارجف كذك مدل بعيدو كهف نسبة كبيرة ال بد مف العناية بتفسيرها عبر تحميؿ
بعض النماذج الكاردة ف النص الركائف المذككرو كتنبصف اقشارة ألف تكزي هذا االسترجاع م

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.22
( )2المصدر السابؽو ص.41
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الفصكؿ ظاهرة يجب تفسيرها كذلؾو قد تركز كركدا ف الفصؿ األكؿ بشكؿ كبير حيث إف
سطر قط مكزعة عمى
سطرو كباقف الفصكؿ 36
معظمه متكاجد يه كحصته منه تبمغ 525
ان
ان

سطر كالفصؿ السادس استرجاعيف األكؿ بسعة 3
الفصؿ الثالث استرجاعان كاحدان بسعة 17
ان
سطرو كمف ص ؿ اقمعاف ف محصمة العممية اقحصائية يتبيف أف
أسطر كالثانف بسعة 17
ان
ثمة ظاهرة تصص االسترجاع الصارجف تستحؽ االلتفات كالتفسير.

ك ف الفصؿ األكؿ مف ركاية (المندؿ) ال يقتصر األمر عمى أف النصيب األكبر مف

االسترجاع الصارجف بعيد المدل منهو بؿ أي ان ال كجكد ألم نكع آصر مف أنكاع االسترجاعو
كأكؿ استرجاع يرد لصاؿ حمدافو هك أكثر ما ترؾ ف حمداف األسى كاألثر كعمى أساسه تبمكرت

شصصيته بالشكؿ الذم سينقش

ف الفصكؿ الحا رة ف الركايةو إذ يستذكر يه حادثة مقتؿ

عائمته إثر اقتحاـ صهيكنف لبيتهـ" :ككقعت القرعة عمى بيت حمدافو دصمكاو قتمكا األب كاالبنة
كاالبف األكبرو كحمداف تحت السريرو لـ يركا كرأل هك كؿ شف و لـ تكف أمه ف البيت ليمتهاو

كانت عند أهمها تساعد ف اقعداد لزكاج إحدل تيات العائمةو انتشر الصبر بسرعةو عادت

ي ار قها أصكها عبد الكهاب كاسماعيؿو فكجئكا بالكارثة كبحمداف تحت السرير ال ينطؽو كاف ف

التاسعة مف عمرا"(.)1

يرتد هذا االسترجاع إلى نحك صمسة عشر عامان قبؿ المحظة الحا رة (منذ أكائؿ

الصمسينات) كتبمغ سعته  34سط انر ممتدان مف صفحة ( )7إلى صفحة ()8و كاذا ما تـ الميؿ

قمي ن لممنهج النفسف كمساعد ف هـ كبنا النصو إف م مكف أكؿ استرجاع صارجف هك مف
ناحية كظيفية تفسيرم لبنا شصصية حمداف المتناق ة كالتف تعانف االنفصاـ كتسعى ل نتقاـ

كالقتؿ كالمذاف يتحققاف بشكؿ عمف ف الفصؿ الثانف مف (المندؿ) ف الحا ر الركائف الذم
يفسرا ما ف حمداف (طف ن) بالحادثة كالتف انعكست بحا ر حمداف شابان بسمسمة مف الحم ت

االنتقامية الهكجا كالجنكنية.

كيمف هذا االسترجاع آصر مكم ن لما ف حمداف مف كقت الحادثة إلى أف شب حمداف

ف بيت صاله (عبد الكهاب) بر قة كالدته:

"كشب حمداف قميؿ الك ـو قميؿ األصدقا و ساهـ الكجه معظـ الكقتو ال تعرؼ ما يدكر
ف ذهنهو يذهب إلى المدرسة صامتان كيعكد صامتانو أحيانان يصادر البيت عند اصتفا الشفؽ

األحمر مف السما كال يعكد حتى مطم الصباحو كال يدرم أحد أيف يذهبو نما جسمه ككبر

بمعدؿ أسرع مف أقرانهو ككاف الحاج يصشى أف ي ربه أك ينهرا حتى ال يكسر صاطرا أك يص ب
( )1ركاية المندؿو ص.7
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أمهو الكلد يتيـ كمؤدبو لكف ف هدكئه شيئان يصيظ الحاجو ك ف ثكرتهو كهذا يحدث ناد انرو يمل
الجك حكله برائحة التمرد كالعصياف كيثير زكاب مف جنكف عمى حد تعبير صابرو ال يستطي

أحد الهرب منها كال حتى صاله عبد الكهاب الذم يتميز غيظان دكف أف يفعؿ شيئان"(.)1

سطر تصؼ يها الشصصية الساردة ت ثير األحداث
تبمغ سعة االسترجاع السابؽ 180
ان

المفجعة ف ما ف حمداف وك اة كالدتهو هذا الركاية مف بدايتها كحتى نهاية الفصؿ األكؿ ب

ساعات قط تبدأ مف لحظة حديث الحاج عبد الكهاب م أبنائه ب ركرة استقباؿ حمداف عند
صركجه مف السجف إلى لحظة قدكـ حمداف مف السجف لبيت صاله بر قة كليد ابف صاله معظـ
صفحات الفصؿ استرجاعية (استرجاع صارجف قط)و كاالسترجاعيف السابقيف استرجاعات

صارجية بمدل بعيد أي ان يتكلى سردهما (كليد) ف مدة صركجه مف البيت إلى كصكله السجف
كانتظارا لحمداف عمى بابهو كحمداف ف المحظة الحا رة (صركجه مف السجف) يبمغ مف العمر

( )24عامان بحسب المؤشرات الزمنية الكاردة ف النص.

إذان تنكشؼ النماذج المذككرة عند سبب كثا ة االسترجاع الصارجف البعيد المدل ككحدته

ف الفصؿ األكؿ "صريؼ  1969يكـ صركج حمداف مف السجف" إذ إف مدة الفصؿ جز مف هذا

اليكـ (المعنكف به الفصؿ)و كيصؿ بنا االسترجاع ص له النقشاع ال باب حكؿ ما ف حمداف
الحتكا حا را يما بعد كألنه استرجاع بعيد المدل (صارج نطاؽ الحكاية األكلى) لنه مشتمؿ

عمى الحادثة البؤرة يما يبدد غرابة كاستهجاف ما يق مف أحداث حا رة ف الفصكؿ المتقدمة

ف ركاية (المندؿ)و كما يعمؿ أي ان كحدة النكع ف االسترجاع الكارد إذ إف السعة الكبيرة

ل سترجاعات الصارجية بددت إمكانية كركد غيرها مف األنكاع ككذلؾ

يؽ المدة الحا رة

لمفصؿ األكؿ بعد اتساع الجنكح لمما ف البعيد عبر االسترجاع الصارجف أم انر مقنعان.

كباالنتقاؿ إلى ركاية "حمداف طميقان" إنها تعد جزن ثاننيا لركاية "المندؿ"و كاف لـ ييعمف
المؤلؼ عف ذلؾو هف متمة لها قمبان كقالبانو كتيعد االسترجاعات الصارجية الكاردة ف "حمداف

طميقان" متكاجدة (بع ها) كحا ر ف ركاية (المندؿ) ف المحظة الساقطة بيف مدة الركايتيفو

كلقد أثبت اقج ار اقحصائف ب ف الحصة األكبر مف االسترجاع ف (حمداف طميقان) مف نصيب

االسترجاع الصارجف سعته  465سط انر بنسبة  %87إلى السطكر االسترجاعية البالصة 543

سط انر كبالمقابؿ نصيب الركاية مف االسترجاع الداصمف  69سط انر بنسبة  %12.9كاالسترجاع

المزجف صفرو كي حظ أي ان مف ص ؿ الجداكؿ اقحصائية ب ف التكزي االسترجاعف الصارجف
يمتد عمى مدار صفحات الركايةو مـ يكف حك انر عمى حيز دكف آصر ف الصطاب الركائفو

( )1ركاية المندؿو ص.8
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كم حظة أصرل ب ف االسترجاع قريب المدل غير مكجكدو األمر مقصكر عمى الصارجف ذم

المدل البعيدو كقد تـ تحديد مدل كؿ استرجاع صارجف عمى حدة منها مف طاؿ سنة (أدناها)و
كأقصاها يبعد عف المحظة الحا رة مدة عقديف أك يزيدو كقد انشطرت االسترجاعات الصارجية

البعيدة المدل ث ثة أقساـو منها ما يذكر لمدة تسبؽ مدة ركاية (المندؿ) الجز األكؿ (لحمداف

طميقان) كمنه النمكذج التالف" :حيف التحؽ بمدرسة الصناي بصزة ف السنة األكلى الثانكيةو كاف

نكر الديف األيكبف (أبك ساما) ناظ انر لممدرسة التف كانت ك نها ثكنة عسكرية .النظاـ أكالن كثانيان

كثالثانو كاف الت ميذ يتناكبكف ف رؽ تسمى رؽ الحكـ الذاتف قدارة المدرسة تشبه الشرطة ف

المدينة"(.)1

يرج حمداف بالزمف عشرات السنيف (ما قبؿ مدة المندؿ) ع قته بنكر الديف األيكبف إثر
سماعه نب اغتياله ف برككسؿو كتبمغ سعة هذا االسترجاع  59سطرو شاغ ن حيز أرب

صفحات ف الركايةو كأما الفريؽ الثانف مف االسترجاعات الصارجية ذات المدل البعيد هف المدة

التف انتمت إليها ركاية "المندؿ" كلكف تـ إهماؿ ذكرهاو كاف استرجاعها ف "حمداف طميقان"
كمتمـ كظيفف متعمؽ بالسياؽ الزمنف يهاو كمنه المثاؿ التالف" :كقؼ مرتبكان لحظاتو كعقمه

يعمؿ بسرعة ليسترج هذا الكجه الذم يعر هو كطفا اسمها عمى سطا الذاكرةو كأدرؾ سبب

الندا الذم د عه إلى المحؿو إنها هف تمؾ التف عر ها قبؿ اعتقالهو لـ يحبها لكنه استراح إلى
كجهها كابتسامتهاو كانت تعمؿ ف محؿ تجارم يق

ف مكاجهة ندؽ الشكاهدم"(.)2

بداية هذا االسترجاع المذككر هف بداية ككيفية ارتداد الذاكرة إثر رؤيته سعادان التف عر ها

كما أشار قبؿ اعتقاله كالحؽ أف المدة تق حيز (المندؿ) كلتحديدها أكثر إنها ف صريؼ 1977
(آصر صؿ ف ركاية المندؿ)و كهك االعتقاؿ الثالث لحمداف كمدته عشر سنكاتو كبداية ركاية

"حمداف طميقان" لـ يمر عمى صركجه مف اعتقاله إال ب عة أشهر هذا يعنف أف مدة هذا
االسترجاع عشر سنكات كب عة أشهر.

كالقسـ الثالث مف االسترجاع الصارجف بعيد المدلو هك الكاق بيف الركايتيفو كهف المدة
المسقطة مف نقطة انتها (المندؿ) إلى نقطة بداية (حمداف طميقان)و مما جعؿ هذا االسترجاعات
تقكـ ب كظيفة حمقة الكصؿ بيف الجزأيف الركائييف غير المعمف عف ارتباطهما إال باالستدالؿ عبر

الم مكفو كعميه أسكؽ المثالث التالف:

( )1ركاية حمداف طميقانو ص.33-32
( )2المصدر السابؽو ص.15
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"م ى عمى صركجه مف المستشفى أكثر قمي ن مف سنةو تكسط له نكر الديف األيكبف (أبك

ساما)و كاف ف زيارة لمصر كس ؿ عنه بمحض الصد ة"(.)1

المدة التف ينتمف إليها االسترجاع مذككرة يه (أكثر قمي ن مف سنة)و كتبمغ سعة ()88

سطرو شاغمة بذلؾ حيز  4صفحات مف الركاية كهف تبعد عف انتها ركاية المندؿ (قبؿ اعتقاله
ان

كالزج به ف مشفى المجانيف) عشر سنكاتو كتسبؽ بداية (حمداف طميقان) بسنة كأكثر قمي ن كهذا

يعنف أف قربها لهذا األصيرة أ عاؼ اقترابها ؿ (المندؿ)و كباعتبار اتساع سعة االسترجاع
الصارجف بعيد المدل كظاهرةو مقد ات حت األسباب ك ار ذلؾ بعد تقديـ عدة نماذج كتحميمها

مف ركاية (حمداف طميقان)و إف االرتباط األكيد ب ف هذا الركاية األصيرة هف إكماالن لممندؿ كجزن
متممان لها يجعؿ اتساع كتكزي هذا النكع مف االسترجاع بديهيان إذ ال بد مف إعادة ت كيد االرتباطو
كقد تـ بالفعؿ بالث ثة طرؽ المذككرة آنفان كالتف تـ ذكر نماذج عميها كؿ عمى حدة.

كص صة القكؿ ف تكارد "االسترجاع الصارجف" ف الركايات التف تمت دراسة هذا

االسترجاع يها ب ف تكاثؼ كجكدا شكؿ ظاهرة تـ تفسيرهاو كصصكصان ب نه قد رجحت كفة

الصارجف "بعيد المدل" بصكرة ممحكظة أكثر مف "قريب المدل" حتى أف بع ها لـ يرد لهذا

األصير ف ركاية "المندؿ" كركاية "حمداف طميقان".

كمنها ما كرد مرة كاحدة قط كما الحاؿ ف ركاية "رجؿ ف الظؿ"و كبنسبة قميمة ف ركاية "كاف

طاؿ السفر".

ككانت ظاهرة االسترجاع الصارجف ذات يبعد كظيفف كجمالف أي ان تـ تفصيؿ هذا األبعاد
يهاو كقد تحقؽ التكازف بيف كفة الما ف كالحا ر بشكؿ داعـ لممنظكمة الحكائية كالصطابية

كبصكرة أدل إلى تماسكها ال انف تها ذلؾ لبراعة الحبؾ االسترجاعف المرتبط بالمحظة الحا رة
بما ي مف انتفا كجكد نتك ات ف السياؽ الزمنف لمنص مما يحفظ جماله كديناميته الصصبة.
 -االسترجاع الداخمي:

ك يما يصص القسـ الثانف مف االسترجاع هك يتفرع إلى استرجاع داصمف صارج حكائفو

كآصر داصمف داصؿ حكائفو كهذا األصير بدكرا ينقسـ إلى أربعة أنكاع مف االسترجاع كهف:
(التكميمفو التكرارمو الجزئفو الكامؿ) كتيعد ركاية "كاف طاؿ السفر" ف المرتبة األكلى بتكاجد
أعمى نسبة ل سترجاع الداصمف ف م مكنها إذ تبمغ  %67.5بعدد سطكر  893سط انرو هف
ذات نصيب كا ر مف االسترجاع بحيث بمصت عدد السطكر االسترجاعية يها  1322سطرو
كتعنف نسبة االسترجاع الداصمف يها ب ف كفته هف الراجحة بيف األنكاع االسترجاعيةو

( )1ركاية حمداف طميقانو ص.10
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كاالسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف هك األعمى ح ك انر ف النص إذ تبمغ سعته 592
سطرو يميه ف الح كر االسترجاع الصارج حكائف تبمغ سعته  175سطرو ك ف المرتبة الثالثة

ي تف االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف الجزئف تبمغ سعته  41سطرو كأما الداصؿ حكائف

التكرارمو كالداصؿ حكائف الكامؿ

كجكد لهما داصؿ المتف النصف لركاية "كاف طاؿ السفر" كال

بد مف تفسير لهذا النسبة المتفكقة لصالا االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف بهذا

الصكرة بالرجكع إلى الركاية كتقديـ نماذج منها لمفحص كالمعالجة قط ؽ الحكـ بتعميؿ إيرادها
الم اعؼ للنكاع األصرلو كلكف قبؿ ذلؾ تنبصف اقشارة إلى أنه تركز كركدا ف القسـ الثانف

أكثر مف القسـ األكؿ مف ركاية "كاف طاؿ السفر" حيث تكاجدا ف األكؿ بكاق ست مرات كبسعة
 137سطر ك ف القسـ الثانف بسعة  455سطر كهذا يعنف تكاثؼ كجكدا ف الثانف عمى حساب

األكؿ كهف ظاهرة أي ان ال بد مف االعتنا بت كيمها.
ك ف أكؿ استرجاع تكميمف يرتد عصاـو كهك يمشف مف طريؽ البحر إلى البيتو حديثان

دار بيف كالدته ككالدا يبعد مف المحظة الحا رة أياـ عديدة قط" :سمعه مرة يتحدث م كالدته
ف هذا األمر  -جدراف بيكت المعسكر ال تمن الصكت مف أف ينفذ ص لها بك كح  -سم

كالدا يقكؿ :كؿ أكالد الناس سا رت لمصارج ..السعكدية ..الككيت ..قطر ..كهك قط يشترم كتبان
كيككمهاو كيدكر عمى األحزاب ..الصمؼ حظ كحظنا يا لطيؼ .شعر بكراهية شديدة لكالدا آنذاؾو

ال يهمه سكل النقكد كالنقكدو لكنه لف يسا ر سيبقى هنا كلف ينتقؿ إلى بمد آصر"(.)1

يكشؼ هذا االسترجاع عف طبيعة ع قة عصاـ بكالدا كمدل الفجكة بيف تفكير االبف
ككالدا

تقؿ عف الفرؽ العمرم بينهماو كتتسـ بالجفا نتيجة لصراع المجايمة القائـو كما أباف

النص ف النمكذج السابؽو كالذم يؤكؿ إلى التمرد عمى السمطة العميا بتنفيذ الرغبة التف يسعى
إليها االبف ال األب متجاه ن بذلؾ سمطته.
يبدأ القسـ الثانف بصكت "سمطاف عبد الحؽ" كالذم أي ان ينتهف به القسـ األكؿو كيتحدث

عف بعض ر اقه كهـ أي ان ينتمكف إلى دائرة "األصكات" ف القسـ األكؿ ككذلؾ الثانف عمى حد
سكا كمنهـ حديثه عف عمر صميؿ" :عمر صميؿو كاف رأيف أنه شاب ر ي كؿ همه إشباع
شهكاتهو ال أهمية لشف عندا أعرؼ عائمتهو بعد النكبة قد كالدا الثقة بكؿ شف بعد ما

اع

منه كؿ شف و كم مركر السنيف كتجمد الق ية أصبا رجؿ منعزالن عف الناس كاألحداث ك ف

البمد ليست بمداو ربما أثر الكلد ب بيه هك ي صذ كؿ شف ب مباالة"(.)2

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.28
( )2المصدر السابؽو ص.116
005

ف القسـ األكؿ لعمر صميؿ صكت تت ا معالمه ص لهو كيقكـ هنا سمطاف عبد الحؽ

بإتمامها كمف كجهة نظرا هكو كعند هذا النقطة تحديدان ينكشؼ راعف المجك ل سترجاع
التكميمفو إذ إف المتف الحكائف قائـ عمى بنا المتكازيات الزمنية إذ تتكازل األصكات كبالتالف

منها كاحد كهذا ما هك ع ن ف القسـ األكؿ صمسة أصكات بزمف كاحد كيتكلى السرد كاالسترجاع
الشصصية (الصكت) صاحب المقط السردمو كهكذا ف القسـ الثانف أي انو كما داـ األمر
كذلؾ إف صكت "عصاـ الديف" ف القسـ األكؿ يقكـ بالسرد كقد يكممه "سمطاف عبد الحؽ" كهذا

ما يدعى بال بط االسترجاع التكميمف إذ إنه يكمؿ ما ترؾ أك تـ ت صيراو أك يسد ثصرة سردية
كبالتالف مف البديهف ارتفاع كثا ته ف القسـ الثانفو المتمـ الصكتف لمقسـ األكؿو بما يت ئـ م

البنا القائـ ف المبنى الحكائف "المتكازيات الزمنية" كهذا يعنف أف ثمة تكام ن قائمان بالتشكيؿ
الزمنف لمنص كبيف صطابه الزمنفو االسترجاعف عمى كجه التحديد مما يكثؽ الصمة بيف تقنيات

السياؽ الزمنف داصؿ المنظكمة الحكائية.

يستعيد " تحف محمكد" ما كق معه أثنا الحرب ص ؿ صمسة شهكر م ت" :هيا
اصعدكا ..هيا يا ك ب ..اصف كا رؤكسكـ ك عكا أيديكـ كقها".
همس البعض "سنذهب إلى سينا لحمؿ الذصائر "كقاؿ آصركف" إلى األسر ..إلى بئر
السب و كالبعض قاؿ "بؿ إلى عتميت" كدار ف ذهنف شريط حياتف كمه ..قاؿ أحدنا بهمس :بئر

السب "(.)1

كلقد سبؽ كأف تحدث "نمر صميؿ" ف القسـ األكؿ عف سير الحرب كها هك تحف محمكد
ف القسـ الثانف (بصكته) يكمؿ سير الحربو إذ كهك يقكـ بعممه المقاكـ يتـ اعتقالهو م العمـ

أنه يسترج ما حؿ بهو هك ف المحظة الحا رة ف بيت صالته يستعيد ذكرل اعتقاله.

ك ف آصر صكت ف الركاية تستعيد "سعاد عز الديف" كهف جالسة تطب لمحزب بسرية

ف بيتهـو استشهاد شقيقها "عصاـ عز الديف" أثنا الحرب كالتف ال زالت قائمة:
 "سنبدأ مف جديد بقكة أكثر". متى؟ عندما ينتهف حزنؾ؟ -أته أز بف..؟ لف ينتهف حزنف حتى ي صذ المكت

( )1ركاية كاف طاؿ السفر و ص.28
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معناا الحقيقف بالنسبة لكـ ..لست الصنسا أك الفارعة حتى أمكث العمر كمه أرثيهو مكت

عصاـ مثؿ استشهاد أم رد منا له معناا الكبير كليس حالة صاصة ..لست حزينة يا سمطاف إال

إذا أحسست أنكـ ..كقتها أحس بمدل صسارتف"(.)1

سطر كتستعيد يه سعاد حديثان دار بينها كزكجها سمطاف
تبمغ سعة هذا االسترجاع 50
ان

عبد الحؽ يبعد مداا أياـ قميمة عف المحظة الحا رةو بحيث تيتـ هف سير األمكر بعد كشؼ
األصكات األربعة ف القسـ الثانف لسيرهاو حتى بمكغها إياها كتنتهف الركاية كالحرب قائمةو
كسعاد ال زالت تطب عمى آلة الركنيك.

كأما االسترجاع الداصمف الصارج حكائف هك ف المرتبة الثانية بعد الداصؿ حكائف

سطرو كمما ي حظ ف تكزيعه عمى جص ار يا المتف النصف تركيزا
التكميمفو بسطكرا ()175
ان

سطر كنصيب القسـ الثانف ( )31سط انر قط كهذا معاكس
العالف ف القسـ األكؿ بسعة ()144
ان
ل سترجاع (التكميمف)و كثا ة هذا األصير ف الثانف دكف األكؿو كبطبيعة الحاؿ يتـ المجك

لمنماذج لتحميمها كتعميؿ هذا الظاهرة البارزةو كمف االسترجاعات الداصمية الصارج حكائيةو استعادة

عصاـ لحادثة مصادرة األسمحة" :منذ أشهر قميمة ك عت الحككمة يدها عمى بعض األسمحة ف

جبالياو صادرتها كاعتقمت مف كانت األسمحة بحكزتهـ .يقاؿ أنها لمعاصفة الجناح العسكرم
لفتا ..كأنها تريد أف تبدأ عممياتها

تعارض"(.)2

د إسرائيؿ مف القطاع أي ان لكف الحككمة المصرية

إف الرجكع لمنص ي مف أف النمكذج المذككر ينتمف بالفعؿ لمحكاية األكلى ف إطارهاو
كلكنه ليس كذلؾ يما يصص الم مكف إذ يما يسبؽ هذا االسترجاع حديث لعصاـ حكؿ

المعسكرو إذ كاف يمشف يه كاصفان إيااو ثـ تحكؿ الستعادة هذا النب الكاق و كما يعمف م مكف

االسترجاع منذ أشهر قميمة.

ك ف صكت " تحف محمكد" إنه يستعيد حادثة انتحار لصديقه يصفها بالصام ةو كقعت

قبؿ أياـ قميمة" :لف صديؽ انتحر قبؿ أياـ عممت بانتحارا كأنا هنا ف القاهرة ككنت أظنه آصر
مف يفكر ف االنتحارو كجدت انتحارا كك نه ب سببو بالت كيد له أسبابه التف ال أعر ها كاف

دائمان بشكش الكجه تحب أف تستم إليه كتحدثهو أطمؽ عمى رأسه الرصاصو لـ يمت عمى

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.184
( )2المصدر السابؽو ص.35
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الفكرو ظؿ يدكر ف حكش المنزؿ كالدجاجة المذبكحة عمى حد تعبير أمه التف كانت تمطـ

كجهها كتشؽ ثيابهاو تعذب لحظات طكيمة ثـ مات"(.)1

المدة "منذ أياـ" تشير إلى كقكع الحدث داصؿ دائرة المحكف األكؿو لكف اقمعاف ف

الم مكف ينفف انتسابه لمحكاية األكلى.

كثمة ما ينبصف اقشارة إليه كهك أف صركج الم مكف عف الحكاية األكلى ف االسترجاع

الداصمف الصارج حكائف ال يعنف حدكث نشك انز أك نتك ان ف أسطا الحكاية األكلى إذ يتحاشى
النص ذلؾ بتقديـ مهادان مف المحظة الحا رة كقبؿ البد باالسترجاعو هذا المهاد ف نفس الكقت
ال يجعؿ مف االسترجاع منتميان ف م مكنه لمحكاية األكلى هك يبقى صارجها مف هذا الناحيةو
ك ف نطاقها ف نقطة انط قها كسياقها الزمنفو كال ثبات هذا الزعـ يمكف الرجكع لما يسبؽ

النمكذج المذككر آنفان إذ يصؼ " تحف محمكد" ما يشعر به" :آ ة الكاحد أنه يعيش بكعفو هذا
الكعف هك الذم أعطى حياتهو بؿ الحياة كمهاو قيمتهاو كهك الذم يقتمه ف النهاية قبؿ األكافو

بعد أف يجرعه ألـ الحياة الممصص"(.)2

هك إذ يستعيد حادثة االنتحار يتحدث عما قد يد

باقنساف إليهو كلكنه يتراج جدكاا

ف ص ص اقنساف كبالتالف ينكراو إف طبيعة البنا السياقف الزمنف ف القسـ األكؿ تينب
بم ئمة االسترجاع الداصمف الصارج حكائف لهذا البنا .

إيرادا بكثا ة يعنف تقديـ كمية مف المقطكعات الصارجة عف الم مكف العاـ لمحكاية

األكلىو كهذا ف القسـ األكؿ ليس باألمر المستهجف إذا ما كاف القسـ الثانف تكميمف لمحكاية
المبدك ة ف األكؿ كمتممة لها ف تعددها الصكتف.
تقػػكـ ركايػػة "كاف طػػاؿ السػػفر" عمػػى بنػػا ثنػػائف ػػف سػػياقها الزمنػػف االسػػترجاعف إذ إنهػػا
احت ػػكت عم ػػى قس ػػميفو كلك ػػؿ شصص ػػية ص ػػكتيف أح ػػدهما ػػف القس ػػـ األكؿ كاآلص ػػر ػػف الث ػػانفو
كاسترجاع ثنائف كذلؾو األكؿ داصؿ حكائف تكميمف طصى ف القسـ الثػانفو كاآلصػر داصمػف صػارج

حك ػػائف تك ػػاثؼ ػػف القس ػػـ األكؿو الثنائي ػػات متع ػػددة ػػف صصكص ػػية ه ػػذا البن ػػا و كه ػػذا ي ػػيؼ
تماسكان كت حمان ف إقامة الداللة كالتشكيؿ الجمالف لمنصو كيكثؽ بصكرة محكمة آلية سير البنا
الزمنف بسياقات منتظمة قدر اقمكاف بما يصدـ اند اع النص باتجاا منطؽ جمالف متقف.

كالحصة القميمة ل سترجاع الداصمف الداصؿ حكائف الجزئف ف ركاية "كاف طاؿ السفر"

ناقمة لمعمكمات كأصبار كممحؽ كمنها هذا النمكذج:
( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.80-79
( )2المصدر السابؽو ص.79
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" -كالناس ..ما أصبارها؟؟ هؿ استشهد أحد ممف نعرؼ؟

 -هناؾ مف يمكت كؿ يكـ ..كقبؿ أف أح ر مباشرة قتؿ ث ثة أشصاص كانكا يحاكلكف ك

لصـ ف طريؽ رعفو أمسككهـ كأجمسكهـ كؽ ككمة تراب ..لـ ً
يدر المساكيف أنهـ يجمسكف

كؽ لصـ ..جركا المصـ يهـ ..تناثرت أش ؤهـ حتى أف أهمهـ لـ يستطيعكا التعرؼ

عميهـ"(.)1

النمكذج السابؽ حديث دار بيف " تحف محمكد" ك كزم الذم يصبر عف األك اع كيميه

إصبارا بك اة إبراهيـ عمف زميمهـو كمدل هذا االسترجاع الذم يحمؿ ف طياته صب انرو عشرة أياـ.

تق ػ ركايػػة "االصتنػػاؽ" ػػف المرتبػػة الثانيػػة بعػػد ركايػػة "كاف طػػاؿ السػػفر" بتكاجػػد االسػػترجاع

الػ ػػداصمف حيػ ػػث تبمػ ػػغ عػ ػػدد سػ ػػطكرا  621سػ ػػطر مػ ػػا نسػ ػػبته  %86.2أم أف أكثػ ػػر مػ ػػف نصػ ػػؼ
االسترجاع الكارد يها هك داصمف ب نكاعه كي تف تكزيعه بحصة كؿ نكع حسػب مػا يك ػا الجػدكؿ

اآلتف:

جدول قياس االسترجاع في رواية االختناق
نوع االسترجاع

االسترجاع الداخمي

السعة

الداخمي
النسبة

االسترجاع الداخمي الداخل الحكائي

الخارج حكائي

تكميمي

تكراري

جزئي

كامل

 82سط انر

 34سط انر

 7أسط انر

 23سط انر

 475سط انر

%5.4

%13.2

%1.1

%3.7

%76.4

الح كر األعمى ل سترجاع كاف مف نصػيب الػداصمف الػداصؿ حكػائف (الكامػؿ) .كينبصػف
التنكي ػػه إل ػػى أف س ػػعة ك ػػؿ ن ػػكع ػػف الج ػػدكؿ ت ػػـ حس ػػابها إل ػػى ع ػػدد س ػػطكر االس ػػترجاع ال ػػداصمف
كالمذككرة أع ا.

كبمػػا أف الح ػػكر األعمػػى كثا ػػة ل سػػترجاع (الكامػػؿ) بصػػكرة متفكقػػة عمػػى بػػاقف األن ػكاع
االسترجاعية الداصمية إنها ظػاهرة تسػترعف االنتبػاا كالتفسػير باالسػتعانة كالرجػكع إلػى الػنصو قػد

امتد هذا االسػترجاع مػرتيف ػف "االصتنػاؽ" األكلػى بسػعة  174سػط انر كالثانيػة بسػعة  301سػط انرو
كك هما يبدأ ببداية الحكاية األكلى كهذا يعنف تحقؽ ممارسة بداية الركاية مف منتصفهاو كما هك

الح ػػاؿ ػػف االسػ ػػترجاع (الكام ػػؿ)و كم ػ ػػمكف ه ػػذا االس ػػترجاع هػػػف م ػػذكرات "الع ػػـ حس ػػيف" ػػػف
االسترجاع الكامؿ األكؿ تككف مؤرصةو ك ف الثانف ا تقدت التاري كهف غير مكتممػة إذ إف جممػة

االسترجاع (الكامؿ) هك مقتطفات مف حياة "العـ حسػيف"؛ كألنهػا كػذلؾ ػإف البنػا الزمنػف القائمػة

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.147
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عميػػه ذك طػػاب متشػػظف بصػػكرة كا ػػحة ال تقػػاد الت ػرابط بػػيف الكثيػػر مػػف مقػػاط المػػذكرات لعػػدـ
اكتمالهاو كهذا ما رض بنا ن متشظف بطبيعة الحاؿو كمف االسترجاعات (الكاممة) المؤرصة:

 20" يكنيه

 صعب أف تعيش عمى هامش الحياة ع ن.

 تمر عمف الساعات أحس يها ب قيمة أم شف .

 كأتس ؿ ..مف سحؽ كؿ األشيا الجميمة داصمف ..إلى هذا الدرجة؟
 لماذا ال يمكت اقنساف حيف تحتمه هذا المشاعر!"(.)1

تكاد تمسؾ حدثان كاحدانو يعدك النص المتشظف كسرد بكلفينف كتيار كعف بالدرجة

األكلىو كيميه مقطعان يبعد عنه أحد عشر يكمان تـ إسقاطها كاندثارها:
 31" يكليه


قدت صمة التفاهـ م اآلصريف.



قدتو الرغبة ف إعطا أم معنى ألم شف و ليس لدم ما أعطيه سكل الفراغ.

 الم ساة أننا نحف الذيف نعطف لكؿ شف معناا.
 إنها م ساتف الشصصية كاف كانت ألسباب غير شصصية"(.)2

لقد قدـ النص حكاية "العـ حسيف"و كهف بداية الحكاية األكلىو بصكرة مذك ارت متشظية

كي حظ ترابط البنا الزمنف المتشظف م انتقا
زمنان كم مكنان كما يك ا النمكذج ذلؾو ي
االسترجاع الكامؿ الذم جا مت ص انر كبداية لمركاية كتناسب ت ار قهما ف سياؽ نصف زمنف مكحد
ف جز مف الركاية.

كي تف االسترجاع الداصمف الصارج حكائفو كما أك ا الجدكؿ السابؽو ف المرتبة الثانية
بعد االسترجاع الكامؿو ف كثا ة تكاجدا ف البنا النصف لركاية "االصتناؽ" بنسبة %13.2

كهف نسبة قميمة كبعيدة جدان بالمقارنة م االسترجاع ذم المرتبة األكلى (الكامؿ) كمنه نكرد

المثاؿ اآلتف:

"أحببته ك صف رغـ أنف لـ أعر ه لمدة طكيمة ..ككنت عمى استعداد لتقديـ كؿ عكف له..

لكنه كاف حساسان كقمقان ككثير الشؾ ..كربما كاف مصطئان ف الفكرة التف سيطرت عمى ذهنه
أصي انر ..مف أف هناؾ مكجة معاداة الفمسطينية تسكد الكطف العربف ..عندا إحساس مرير أنه غير

مرغكب يه ..كأنه سيككف يكمان سعيدان يكـ يستطي العرب التصمص مف كؿ الفمسطينييف ب م
( )1ركاية االصتناؽو ص.109
( )2المصدر السابؽو ص.110
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شكؿ كعمى أية صكرة ..إف المستقبؿ قاتـ أمامه .لقد قاؿ لف مرة :أنتـ تكرسكف الفمسطينف التائه
حية تذبحكنها قربانان لكؿ ما تقتر كنه مف أعماؿ"(.)1

يتحدث "زكف محمكد" عف "العـ حسيف" كع قته به كتمتد سعة االسترجاع إلى  23سط انر

كتبعد عف المحظة الحا رة بمدل عدة سنكاتو كهذا الحديث

مف نقاش دار بيف "الصحفف

مدحت" ك"زكف محمكد" كصيرها مف المحادثات التف أقامها "مدحت" عف العـ حسيف كهذا يعنف

أف ثمة محادثة كاسترجاعان بالطريقة نفسها اشتممت الركاية عميهـو ألف شصصية العـ حسيف

شكمت لص انز كتحدل بالنسبة لمدحت مف الطبيعف إذان كركد هذا االسترجاعات الداصمية الصارج
حكائية كالتف يستعيدها مف يمتقف بهـ مدحت كيتفسر عف العـ حسيف كع قتهـ به كأما العـ

حسيف نفسه إف االسترجاع الكامؿ صاص يه كبالتالف النص هنا ينشطر إلى قسـ أكبر
(االسترجاع الكامؿ الصاص بالعـ حسيف) كقسـ أصصر (االسترجاع الداصمف الصارج حكائف
الصاص بمف استعاف بهـ مدحت كلهـ ع قة بالعـ حسيف) كبالتالف إف الح كر األكبر

ل سترجاع الكامؿ كالح كر التالف له الداصمف الصارج حكائف صار مفس انر كمعقكالن بعد العرض
كالتحميؿ كالتفسير لمعطيات النص كاقحصا نالت ركاية "رجؿ ف الظؿ" المرتبة الثالثة بصناها

سطرو ما نسبته  44.7إلى السطكر االسترجاعية ف الركاية
باالسترجاع الداصمف بسعة 120
ان

المذككرة كالبالصة  246سطر كي تف تكزي االسترجاع الداصمف ب نكاعه ف القسـ األكؿ برجكح

سطر كهف نسبة قميمة حيث كرد
كفة االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف بسعة 95
ان

مرتيف قط األكلى بسعة  23سطر كالثانية بسعة  2سطرو كأما االسترجاع (التكرارم -الجزئف)
كجكد لهما ف السياؽ الركائف ف القسـ األكؿ مف الركاية "منتصؼ التسعينات يركيه الفتى"

كأما القسـ الثانف كهك المت صر ركائيان كالسابؽ زمنيان (منتصؼ التسعينات يركيه العجكز) ينتمف
ل سترجاع الداصمف الداصؿ حكائف الكامؿ ذلؾ أنه البداية المت صرة لمحكاية األكلى كتبمغ سعته

 1242سطر القسـ الثانف ككؿ قائـ كاسترجاع كامؿ كحركة زمنية سردية.

كمف ما يركيه العجكز ف حكايته التف شكمت استرجاعان كام ن بمدل كسعة كبيريف:

"جمس عمى مصطبة مف رصاـ سف و الزحاـ شديدو أيف كاف كؿ هؤال الناس كماذا يفعمكف ف

هذا الساعة المت صرة مف الميؿو قاؿ ف نفسه :مثمهـ مثمؾو مماذا تعجب! ابتسـ كهك يهمس:

كمهـ صرجكا مف مستشفى المجانيف"(.)2

إف ال ياع كالتيه يسيطراف عمى الشصصية التف ٌ ؿ الركام إبقائها نكرة ككسمة تؤكد
هذا ال ياعو كتتب حكاية الشصصية النكرة التف تكلى العجكز ركايتها كهف حكايتهو يصرج
( )1ركاية االصتناؽو ص.67
( )2ركاية رجؿ ف الظؿو ص.149
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المتمقف كما دصؿ التيه وباق ا ة إلى أنه سمة لهو هك كذلؾ متحقؽ ف البنا النصف الذم ال
تمتقط منه ما تسترشد به إلى طرؼ صيط تسير معه باتجاا منطقف ف سياقاته البنائية ما يدعـ

تبمكر شيمة "التيه" كبركزها بشكؿ جمف ف النص قمبان كقالبان.
كبالرجكع لمقسـ األكؿ مف الركاية "منتصؼ التسعينات يركيه الفتى" لمعالجة السياؽ
الزمنف المتكاجد يه كهك التكميمفو كما سبؽ القكؿ:
" ف البمدةو حيف مد يدا بب

مئات مف الجنيهات لكالداو شعر ب ف كؿ الحكاجز كالسدكد

التف كانت بينهما قد ت شت ف لحظةو كرأل كالدا كما كاف يحب أف يرااو كدكدان عطك ان
يحت نه بحب كيباركهو كتسا ؿ ف نفسهو هؿ لمنقكد سطكة إظهار المشاعر الحقيقية لمبشرو

ك يؽ ذات اليد يصفف تمؾ المشاعر كيستبدلها بالعصبية ك تكر العكاطؼ"(.)1

يستعيد الفتى زيارته ألهمه كقد كاف كاصفان لمعجكز سك ع قته بكالداو كهذا يكمؿ الفكرة

التف تصيرت بفعؿ مادم استهجنه تفكيرا كما يك ا االسترجاع بطرحه تساؤالن حكلهو كيبعد مدل
سطرو طبيعة عمؿ الفتى كقارئ
االسترجاع عف المحظة الحا رة مدة شهر كتمتد سعته 14
ان

لمعجكز كاقامته ف بيته يستدعف كقكع عدة لقا ات يكمية بينهـ كال بد إذان مف أحاديث تكميمية
تدكر

مف إطار مكانتهـ.

كباالنتقاؿ لركاية "المندؿ" تبمغ نسبة االسترجاع الداصمف يها  %28.6بعدد سطكر

سطرو كهف بالتالف ف المرتبة الرابعة لكثا ة االسترجاع الداصمف ف متنها كيتكزع عمى
353
ان

جص ار يا النص ب نكاعه كاألعمى نصيبان منها االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف بسعة

سطر.
سطر يميه االسترجاع الداصمف الصارج حكائف بسعة 103
205
ان
ان

كاالسػػترجاع الثالػػث كاألصيػػر هػػك الػػداصمف الػػداصؿ حكػػائف الجزئػػف بسػػعة  45سػػطر قػػطو
كي ح ػػظ أف االسػ ػترجاع (التكميم ػػف) ال كج ػػكد ل ػػه ػػف الفص ػػؿ األكؿو كأم ػػا ػػف الث ػػانف بس ػػعة 68

سػػطرو ك ػػف الفصػػؿ الثالػػث بسػػعة  80سػػطر ك ػػف ال اربػ ال كجػػكد لػػه أي ػانو ك ػػف الصػػامس بسػػعة
 26سػػطرو ك ػػف السػػادس بسػػعة  3أسػػطرو كهػػذا يعنػػف أف تركي ػزا ػػف منتصػػؼ الركايػػة (الثػػانف
كالثالث) كال بد مف تفسير للمر.
ي ستعيد حمداف ما عمه بصاله ف الصبا (منذ ساعات قط)" :المرة األكلى التف أنفرد
يها بالحاج دكف أف يككف هناؾ أحد /صالف هناؾ شف ما أريد أف أريه لؾ /كاف قد أصرج النقكد

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.68
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كأغمؽ الصزنة /حممها تحت إبطه كم ى معف إلى البدركـ مف سمـ الصدـ /عدناف صبف

المصعد كاف يند

كقتها مف باب الفندؽ /هؿ رآنف؟.)1("/

لقد تـ اقع ف عف اصتفا الحاج عبد الكهابو كلكف لـ يصرح النص بما كق معه أك

عف كيفية اصتفائهو يرد هذا االسترجاع ليكمؿ حمقة ناقصة ف حدث اصتفائهو إذ يتكلى
استرجاعه حمداف كهك مف قاـ بفعمتهو يت مف الفصؿ الثانف إذان أكثر حدث ال ت ف الركاية

يفصؿ كقت كقكعه بؿ تـ تفصيمه بشكؿ استرجاعف (تكميمف) ذهنف كبالتالف تفسير
كالذم لـ ٌ
اقيراد المرتف كالمزدحـ ل سترجاع التكميمف ف الفصؿ الثانف كالثالث عمى التكالف.
كبالنظر إلى االسترجاع الداصمف الصارج حكائف إف تكاجدا يبدأ مف الفصؿ الثالث مرة

كاحدة بسعة  37سط انرو كالراب مرتيف بسعة  35سط انرو كالسادس بسعة  31سط انر هذا يعنف
تركيزا ف النصؼ الثانف مف الركاية كانعداـ كجكدا ف النصؼ األكؿو كمف هذا االسترجاعات

غيرية القصة استرجاع الشي حسف كيؼ أف حمداف أنقذا -" :طبعان حيف يسجف حمداف لـ ييسجف
بسبب تهمة سياسية كاف ليفقت له كاحدة ك ف الحقيقة كاف ينتمف إلى جبهة صصيرة تيدعى جبهة
الثكرة العربية ..لـ اسم بها كلـ أق أر عنها إال ف د تر حمداف ..ككاف قد كتب أسرار ع قته
بهذا الجماعة كتفصي ت عف اجتماعاته بقائدها كحكايات كثيرة ..أحرقت الد تر حتى ال يق

ف

يد أ حد ..كلكف بقيت الحكايات عمى كؿ األبكاب ..لـ يمتفت لف أحد ..أردت العكدة لبمدم
عمف ذلؾ.)2("..
كاستحاؿ ٌ

سطر إذ يسرد الشي حسف إنقاذ د تر حمداف له مف
تبمغ سعة هذا االسترجاع 37
ان

الحصكؿ عمى جكاز سفر ليصادر األردف لمقاهرةو يركم حكاية كصكله إلى القاهرة أماـ كليد

الذم صاد ه.

إف حكاية الشي حسف كترحيمه كانقاذ حمداف ككليد له كقعت منذ عدة شهكر مف المحظة

الحا رةو أم أنها تنتمف لدائرة الحكاية األكلى كلكف مف ناحية الم مكف إنها غيرٌية القصة
تط أر عمى الركاية كلـ ت ار قها منذ بدايتها كهذا األمر يفسر كيؼ أف االسترجاع الداصمف الصارج
حكائف كرد ف جز مف الركاية (نصفها الثانف) دكف أف يصطيهاو كلقد صنؼ الجدكؿ

االسترجاعات الداصمية الصارج حكائية كالتف تثبت كتحاكف الزعـ السابؽ كال تنكرا.

إف االسترجاع الثالث كاألصير ف االسترجاعات الداصمية الكاردة ف "المندؿ" هك

"االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف الجزئف"و كاف كانت سعته قميمة بالمقارنة م ما سبؽ عر ه
( )1ركاية المندؿو ص.54
( )2المصدر السابؽو ص.123
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كعمى مدل المتف النصف ال يرد إال ث ث مراتو ف األكلى يستعيد الشي حسف كيؼ تـ ترحيمه

مف غزة للردف كهك استرجاع جزئف

منف إذ تست نؼ الحكاية المحظة الحا رة دكف اقع ف

عف ذلؾ بصراحة هف عكدة مبطنة ال صريحة:
" بعد انتها ندكة األمس التف أقامكها ف االتحادو ككانت حاشدةو الحظ كجكد اثنيف منهـ
بيف الح كرو لـ يهتـ كثي انرو أدار الندكة بحماس كنشكةو بعثهما يه ذلؾ المحا ر الذم لـ تزدا

الصطكب إال تماسكان كحيكيةو غادر الح كر المكاف ككؿ منهـ يحمؿ ربطة مف الكتب هديةو
كاألمؿ كالثقة تعمر نفكسهـ كالتفاؤؿ يمل قمكبهـو كانت زكجته منتشيه كتسا لت بدهشة أهناؾ

مف يعترض عمى دعكة مثؿ هذا الرجؿ!"(.)1

نميػػز بالتحديػػد السػػطر الػػذم تػػـ اسػػتئناؼ
حػػيف تمعػػف النظػػر ػػف النمػػكذج السػػابؽ بالكػػاد ٌ
الحكاية األكلى يهو هك استرجاع جزئف منف.
كمنه الجزئف الصريا إذ تست نؼ الحكاية األكلى بعد انتها حيز االسترجاع يككف معمف

بك كح ف النص ككما ف المثاؿ اآلتف:

"يدكر أكالن عمى مكاتب المنظمة يمقف صطبان عصما مف الكطف كالكفاح كالحرب

د

الصهاينة العنان المكظفيف الذيف ي كمكف الفراغ كي كمهـ الفراغ ك ار المكاتب ..معمنان أف المدف
مفسدة كالبتركؿ مفسدة ..كالر اهية مفسدة ..كبعد أف يفرغ ما ف جعبته يعبر الشكارع سي انر عمى

قدميه إلى مقهى ريشف أكبار باستي

ف كسط المدينة ليدكر عمى مقاهف العاصمة يشرب القهكة

كالككال كيهذم بك ـ غير مفهكـ حتى يحؿ المسا و يحمؿ نفسه كيذهب ليمارس ن اله ف مقر

اتحاد الكتاب أك االتيميه حتى يحيف مكعد نكمه يعكد إلى ندقه مهدكدان مف التعب ليقكـ ف
الصباح كيعيد جكلته مف جديد ..هذا هك حمدانؾ ..أتريديف أكثر جنكنان مف هذا الجنكف ..إف
مكانه الطبيعف هك مستشفى المجانيف م أمثاله"(.)2

يركم زكج بسمة ما يفعمه حمداف بيكمه بعد إصبار نهمة باعتقاله كالزج به ف مشفى

المجانيف كلفظه "هذا هك حمدانؾ "..تيعمف عف انتها سعة االسترجاع كاستئناؼ المحظة الحا رة
بعدد األصبار عف أحكاؿ حمداف.
ك ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" كالتف تق

ف المرتبة الصامسة بتكاجد االسترجاع

الداصمف يها بنسبة  %18.8كسعة  249سط انرو يفصؿ جدكؿ نسبة كسعة االسترجاع ف ركاية
بيت لمرجـ بيت لمص ةو كؿ نكع ل سترجاع الداصمف كؿ عمى حدة كتكزيعه عمى الفصكؿ كذلؾ

( )1ركاية المندؿو ص.161
( )2المصدر السابؽو ص.198
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ي حظ أف الفصؿ األكؿ يحتكم قط عمى استرجاع داصمف صارج حكائف بسعة  53سط انرو

كنسبة  %8.5إلى عدد سطكر الفصؿ األكؿ االسترجاعية كالبالصة  617سط انرو كيتكاجد كذلؾ
ف الفصؿ الراب كاألصير "العنقا ككحيد القرف ف ممعب النمكر" بسعة  16سط انرو كيتركز كجكد

االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف ف الفصؿ الثانف "ليمة الذكرل لمشي

أبك العينيف كنكبة

صحياف" بالشكؿ اآلتف:
 االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف بسعة  167سط انر كنسبة .%54.2 االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف التكرارم بسعة  3أسطر كنسبة .%1 االسترجاع الداصمف الداصؿ حكائف الجزئف بسعة  10أسطر كنسبة .%3م العمـ أف النسب المذككرة إلى عدد السطكر االسترجاعية لمفصؿ الثانف كالبالصة 308
سط انر .كيتجاكز (التكميمف) الفصؿ الثانف مرة كاحدة قط كبسعة سطر كاحد ف الفصؿ الثالث.
كي حظ ب ف االسترجاع الداصمف األعمى كجكدان ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" هك

االسترجاع الداصؿ حكائف التكميمف بسعة  168سط انرو كالمرة األكلى التف يرد يها بسعة 167

سط انر ف الفصؿ الثانف عند استرجاع "أحمد" لحادثة مقتؿ صاله بمدل يبعد مف المحظة الحا رة
ث ثة أعكاـ كيمتد شاغ ن حيز ثمانف صفحات مف الركاية كمنه:

"أطمقت النار عمى كالدهاو صالف إبراهيـو منذ ث ث سنكات أثنا حرب بيركتو كاف ف

الصيدلية ف ترة بعد الظهر ككنت ف البيت أستريا قمي ن بعد الصدا و ألنزؿ ف الساعة
الصامسة ألحؿ محمه ف الفترة المسائيةو دؽ جرس التميفكف ليصبرنف أحد العامميف ف الصيدلية

بالصبر"(.)1

كلقد ت صر هذا الحدث عف المحظة الحا رة التف كاف باقمكاف سرا ص لها تـ إلحاقه
كاسترجاع يسد هذا الثصرة السردية كهك بالتالف تكميميان دكف شؾ.
كيق االسترجاع الداصمف الصارج حكائف بالمرتبة الثانية بسعة تكاجدا ف ركاية "بيت

لمرجـ بيت لمص ة" بعدد سطكر  69سط انر كمنه استعادة "أحمد" لعممية تهريب األسمحة مف

الداصؿ إلى غزة" :تمكنكا مف سرقة بعض المسدسات كرشاشيف عمى ترات متباعدةو كحينما ألقف

القبض عمى عدد مف الجنكد أثنا سرقتهـ لمس ح مف مصازف الجيشو عشت أيامان ف قمؽ

مفزع"(.)2

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.42
( )2المصدر السابؽو ص .32
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كهذا الحادثة ال تصرج عف نطاؽ الحكاية األكلى ف مداها "ب عة أشهر" كلكنها تنفصؿ

عف المحظة الحا رة التف تسبقها بمك كعها المصاير.

كيمف االسترجاع السابؽ ف المرتبة؛ االسترجاعاف الداصؿ حكائف الجزئف كالداصؿ حكائف

التكرارم بنسبة

ئيمة جدان هذا األصير كرد لمرة كاحدة بسعة  3أسطر يستعيد يه "أحمد" كالدة

النص مصطفى إذا أعيد ذكر هذا الحدث لممرة الثانية هنا" :لـ تكف زكجته قد حممت أك كلدتو

كاف مقد انر لها أف تمد بعد عشر سنيف مف ذلؾ التاري لتنجب له شيطاف اقنس ابنه مصطفى

الشهير بالنص"(.)1

لقد كرد ذكر االسترجاع السابؽ ف الفصؿ األكؿ بتفصيؿ أكثر كسعة  15سط انرو

كالداعف هنا لتك اررا سبباف :األكؿ ك اة كالد مصطفىو هذا متعمؽ بم مكف الركايةو كالثانف
متعمؽ بتكنيؾ االسترجاع التكرارمو إذ يقكـ بإ ا ة معمكمة لهذا الم مكف كهك المدل المرتبط
بتكرار كالدة النص كذكر صراحة "بعد عشر سنيف مف ذلؾ التاري كيقصد بذلؾ التاري "الهجرة"

كالتسمؿ لمعكدة لمديارو كالنص ف المحظة الحا رة يجعمه شابان كهذا يعنف أف مدل االسترجاع

السابؽ ث ثكف سنة بشكؿ تقريبفو كهك يقكـ باق ا ة لما سبؽ بكظيفة تذكيرية كألنه تكرارم مـ
تبمغ سعته إال ث ثة أسطر.

كمف االسترجاع الجزئفو الذم بمصت سعته ( )10أسطر قط ف الركاية بمرة كاحدةو

استرجاع مصطفى لحادثة الصرابة (قبؿ سنة) -كما يعمف االسترجاع صراحة عف المدل -هك

نقؿ لحدث بصكرة هامشية بطبيعة الحاؿ ف االسترجاع (الجزئف):
"مرت بذهنه حادثة العاـ الما ف عمى شاط

البحرو حيف تركت سيدة يهكدية كمبها

المكلف يجرم بيف المصطا يف يزعجهـ كيثير الفزع بيف الصصارو كاف يجمس م مصطفى كم

صقرا الذم يتنقؿ بيف كتفه كالشمسية كذراعهو ناظ انر إلى الكمب بالعيف اليمنى تارة كباليسرل تارة

أصرلو محنيان رأسه ذات اليميف كذات الشماؿو منتظ انر إشارة مف صاحبهو كحينما غمز لهو رد

جناحيه كطار محمقان كؽ الكمب الذم بدأ بالعكا بصكت غريب غميظو كلما بدأ الصقر يدحرجه
بمصالبه تبكؿ الكمب كتبرزو كأصبا كالكرة بيف قدمف الصقر يصيا صياحان عاليان ليس له ع قة

بالنباح أك العكا و

حؾ الح كر كتجمهركا ليتفرجكا بينما صاحبة الكمب تصرخ كتكلكؿ صك ان

عمى كمبهاو نادل مصطفى عمى الصقر هامسان :سي تف يكـ نفعؿ بكـ هكذا"(.)2

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.57
( )2المصدر السابؽو ص.55
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يقط هذا االسترجاع المحظة الحا رةو إذ ال يتعمؽ يها يبدك استرجاعان غازيانو كهف

أثنا ع از كالد مصطفى مستعيدان حادثة صقرا.

تعد ركاية "كنزؿ القرية غريب" ذات طاب ارتهانف يندر يها تكاجد االسترجاع كمما ساعد

عمى ذلؾ طبيعة البنا التشكيمف الذم تتصذاو إذ إنه بنا متسمسؿ تصاعدم إلى بمكغ النهايةو
كلقد بمصت سعة السطكر االسترجاعية ث ثمائة كأربعيف سط انر ()340و ما نسبته  %12.8ما
يؤكد ندرة الح كر االسترجاعف ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" كما أف معظـ ما كرد منه كاف
ف مقدمة الركاية حيف استعاد "الصريب" الدكا

التف جعمته يقدـ عمى نزكؿ القرية إذ يعمف النص

بد االستذكار:
"بدأ يسترج ما مر به مف أحداث حتى أصبا ف هذا المكافو كاف معه بعػض أصػدقائه
 ..تح ػػدثكا ع ػػف التم ػػرد كالث ػػكرة عم ػػى ال ػػكرؽ الت ػػف يقكم ػػكف به ػػا ك ػػؿ ي ػػكـ  ..ع ػػف زيفه ػػـ كتش ػػدقهـ
بالكممات الكبيرة ثـ  ..ال شف بعد ذلؾ  ..عف تحديه لهـ بعد اتهػامهـ لػه ب نػه كالطبػؿ األجػكؼ

يردد الكممات الفصمة أف يفعؿ شيئان  ..يرددها كهك مستمؽ عمى سػريرا يسػتم إلػى أغنيػة حمػكة أك

برنامج مسؿ .)1("...

يستعيد الصريب حادة استرجاعية تتس

لكاحد كصمسيف سط انر ()51و ص صة ما دار بينه

كبيف أصدقائه مف حكار نصه لتحدم كتفسير حالته التف هك عميها اآلف هك استرجاع تفسيرم

مف ناحية كظيفيةو المحظة السابقة ل سترجاع تنطمؽ مف نزكؿ القرية؛ يعنف ذلؾ أف االسترجاع
السابؽ صارج نطاؽ الحكاية األكلى؛ هك بالتالف استرجاع صارجفو كمف الطبيعف أف يق

ف

اتحة الركاية استرجاع صارج زمف حكايتها.
كقد طصى االسترجاع الصارجف عمى معظـ ما يسرد مف استرجاع يمتد أبعدها إلى ما قبؿ
سنكات مف المحظة الحا رة كهك استذكار الصريب لصديقته نبيمة التف أحبها بشدة:
" ف طريؽ عكدتهما ك ف منتصؼ أحد الشكارع كقفت ج ة كقالت له :أشكرؾ  ..أيه

صدمة أستطي أف أكديها لؾ اآلف؟ إنف ذاهبة إلى الصياطة"(.)1

ك كاف هذا آصر لقا بينهماو كالمحظة الحا رة هف الدا

مقاربة لممكقؼ.

الستعادة هذا الذكرل باعتبارها

كأقرب استرجاع صارجف بالنسبة لمحكاية األكلى هك استعادة الصريب لما د

ليعمؿ يها مدرسة كهك ما يت منه النمكذج األكؿ الذم يسبؽ هذا األصير.
( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص.95
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به إلى القرية

كقد اتصذ االسترجاع ف ركاية "اآلصركف" طابعان صاصان إذ بدأت الحكاية بنهاية مستبقة

باستثنا جز النهاية األصيرة ب نه ينتهف بانتها الركاية المذككرة آنفانو كلقد بمصت نسبة االسترجاع
يها  %64.7ما سعتها كمها استرجاع كامؿ .كلعؿ بنا ركاية اآلصركف كلما كانت مدة (جز

مف يكـ) يعنف أف الجنكح ل سترجاع سيككف طاغيا عمى السرد؛ كيتحقؽ ذلؾ بالفعؿ عبر
استرجاع كامؿو تك ا الصطاطة اآلتية صط سير الراكم عمى سمـ الزمف:
استئناؼ المحظة الحا رة

المحظة الحا رة

استرجاع

الساعة الثانية

مقتطفات مف الما ف

الساعة الثالثة

استرجاع قبؿ عشر سنيف

استئناؼ المحظة الحا رة

استرجاع ممتد متدرج باتجاا الحا ر

باتجاا الحا ر

الساعة الرابعة

(األسابي األصيرة السابقة لمحا ر)

استئناؼ المحظة الحا رة
الساعة السابعة إال ربعا

عمى الرغـ استئناؼ المحظة الحا رة ث ث مرات إف سعتها ال تكاد تذكرو ككانت
بصرض إيراد المؤشر الزمنف الذم يثبت أف الحكادث التف يسردها الراكم هف

كامؿ قاـ باستعادتها

مف استرجاع

صنفت
مف ترة انتظار "محمد" قنجاز المهمةو المهمة كانتظارها ٌ

زمف القصة (حا انر) كأما ما سبقها مف حكادث هك

مف

مف زمف الصطاب (مسترجعان)و كي حظ

أف االهتماـ بالما ف عمى حساب الحا ر كالبد له مف تفسير لذلؾ يمكف استقائه مف النماذج

كقت االسترجاع الكامؿ الذم شصؿ حي انز كبي انر مف ركاية "اآلصركف".

"كلكحة المتشرد" لمارسيؿ جركمير بعثت إلى مصيمتف بصكر مف غر تهـ مف بنف كطنف

يسرحكف إلى أعمالهـ كالبؤس كالتكهافو يحممكف صرة صصيرة يها صبز كزيتكف كزعترو حرمكا

مف كؿ شف حتى سعادة الذهاب إلى العمؿ بنفس هادئة مطمئنةو مثمف تماماو ال رؽ ف

القرب أك البعد عف الكطف ما دمنا ب كطف"(.)1

هذا مقتطؼ مف االسترجاع الكامؿ الممتد ف النص كهك يتقاط

م

االسترجاع

المرجعف التناصفو إذ إف لكحة المتشرد كانت دا عا ألمريف كهما استذكار لكحة لعماؿ الكطف

عمى صعيد بنائف تشكيمفو مما ر

بالتالف ث ار النص بفعؿ مركنة تقنية االسترجاع نظ ار

التساع مداها عمى جص ار يا نص "اآلصركف".
( )1ركاية اآلصركفو ص.95
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االسترجاع المرجعي:
ينتشر هذا النكع مف االسترجاع ف المتف الحكائف ف ركايات أحمد عمر شاهيف بصكرة

ئيمة إذ ال حاجة لمقياـ بإحصائه لطالما أثبت المسا السري ندرتهو كلكف ال يمكف إهماؿ أثرا
العميؽ كالصنف لمحكاية بصكرة تناصية كيرد عمى شكميف أحدهما شعكرم كاآلصر ال شعكرمو إذ
ال يعمف النص صراحة عف إيراداو كمف هذا األصير جا عمى النحك اآلتف:

"قفز مصطفى ناه انو كمف أكراؽ شجرة الصركب صن إكمي ن عمقه عمى أحد الفركعو ثـ

بدأ يصم م بسه كربط اقكميؿ حكؿ كسطه كالحزاـو كك

إكمي ن مف الزهكر التف ك عت عمى

القبر حكؿ رأسهو دار حكؿ القبر عدة دكرات ثـ بدأ يرقص عاريان كالعرؽ يتصبب مف كؿ جسمه
كهك يردد :تقترب منه عنات العذ ار ككما يهفك قمب البقرة إلى عجمهاو كقمب الشاة إلى حممهاو

كذلؾ يهفك قمب عنات إلى بعؿو كتمسؾ بمكت آؿ كبالسيؼ تشقهو كبالمذراة تذركاو كبالنار

تحرقهو كبالرحى تطحنهو ك ف الحقؿ تبذراو ت كؿ قطعه كتصنف أجزائه العصا ير جز ان جز انو
كهكذا يعكد بعؿ إلى األرض كتعكد منه الصصكبة كالك رة.
ف البيت قاؿ له :ما هذا الذم عمته؟
()1

قاؿ :رقصة االنبعاث .أتيمف بها".

إف مرجعية االسترجاع السابؽ أسطكرية كهف مف األساطير الكنعانية كالعربية يستعيدها

مصطفى كتمتزج أسطكرة بعؿ كعنات ب سطكرة عشتار ف رقصة االنبعاث لترقى إلى التجدد بعد

االندثار كالمكت(.)2

كمػف االسػترجاع المرجعػف الشػعكرم كالػذم تجػػد الػذاكرة انػد عت باسػترجاعها بػدا

مكقػػؼ

أك حادثة أمامها كما ف هذا المثاؿ" :
اقترب مف ال تة "شارع هرتزؿ"و ر الفرشاة ك رب أكؿ

ربةو ظؿ االسـ كا ػحان ػف

ك المصابيا الكهربية القكيةو هرتزؿ الذم قاؿ "كاف األمر أسهؿ عمى مكسى"(.)3
كاف اسـ الشارع كالحالة الشعكرية التف تعترم أحمد هما الدا

كهك استرجاع ذك مرجعية تاريصية.

السترجاعه مقكلة هرتزؿ

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.56-55
( )2ينظر :أحمد جبر شعتو األسطكرة ف الشعر الفمسطينف المعاصرو ط1و دار القادسيةو غزةو 2002و
ص83و ك ا ؿ عبد الكاحدو عشتار كم ساة تمكزو بصدادو ك ازرة الثقا ةو 1986و ص.29-28

( )3ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.118
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ك ف ركاية "المندؿ" يستعيد حمداف قكالن لعمر بف الصطاب" :قالت ال تر صكتؾ ..ال

تصرخ .صاح :لماذا؟ ألسنا عمى حؽ؟ كانكا يؤذنكف ف الجرة حيف قاؿ عمر ألسنا عمى حؽ يا
رسكؿ اهلل ..مماذا ال نر صكتنا؟
قالت كهف تسندا لئ يق  :أم جرة يا حمداف؟ تعاؿ.)1("..
يدعف تشابهه م
إثر نكبة الجنكف التف تظهر ف حمداف كتصبك يتذكر حمداف مكقفان ٌ
المكقؼ الذم يمر به ف المحظة الحا رةو كهك استرجاع ذك مرجعية دينية مف سيرة رسكؿ اهلل

(صمٌى اهلل عميه كسمـ) كصحابته (ر كاف اهلل عميهـ).

كمف ناحية أصرل يكثر إيراد االسترجاع المرجعف ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" إلى حد ماو

كمنه هذا المثاؿ:

" فتا عينيه ببط و كالتقتا بعينف أصيهو قشعر بدنه مف نظراتهو طكاؿ عمرا يصاؼ نظرات

أصيهو مـ يحاكؿ أف ينظر ف عينيهو يذكرا بالحكايات التف قرأها عف راسبكتيفو ربما تقمصت

ركح ذلؾ الركسف أصااو هك غير مقتن ب ف هذا األخ ازهد يعتزؿ الحياة كاف بدا كذلؾو فف

داصمه كحش رهيب لك انطمؽ مف عقاله قد يدمر نفسه كاآلصريف"(.)2

يسػػتعيد "الفتػػى" بعػػد رؤيتػػه ألصيػػه حكايػػات ارسػػبكتيف لتقػػارب الشػػبه بينهمػػاو كيصػػرح نػػص
االسػػترجاع ببػػد ا عنػػد لفظػػه "يػػذكرا"و كيمكػػف اعتبػػار مرجعيػػة هػػذا االسػػترجاع كريػػة أيدلكجيػػةو

كيرتط االسترجاع المرجعف بالمحظة الحا رة فيها الػدا

معيف.

المػؤدم لتػذكر متنػاص صػاحب مرجػ

ك ف استرجاع آصر سبقه تيار كعف "لمفتى" ف صراعه بش ف تكرطه م "هنا " باالحتياؿ

عمى "العجكز":

"باألمس حيف انتهى مف الق ار ةو س ؿ العجكز عف معنى الجممة التف قالها الشاعر "أنا

كساندرس" المكت أجدر بؾ قبؿ أف ت تف أ عاالن تجعمه أجدر بؾ" قاؿ الرجؿ كهك يربت عمى يديه

الجدارة األكلى تعنف المياقةو كالثانية استحقاؽ العقكبة"(.)3

االسترجاع السابؽ ذك مرجعية أدبيةو كمدل هذا االسترجاع يكـ كاحد إذ يستذكرا الفتى ف غمرة

صراعه م نفسه بش ف ما تجرا امرأة إليه مف زكاب جنكنها كطمعها.
( )1ركاية المندؿو ص.189

( )2ركاية رجؿ ف الظؿو ص.15
( )3المصدر السابؽو ص.59
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كمػػف ناحيػػة أصػػرل تعيػػد ذاكػرة "الفتػػى" عميػػه جممػػة مػػف ركايػػة أكسػػكار كايمػػد "صػػكرة دكريػػاف

جرام" قرأها كت ثر بها:

"بعد دقائؽو أقفؿ الكتاب كك عه عمى المكتػب كقػد عػ ا التػكترو هػؿ كػاف بسػبب الجممػة

التف مػرت بػه أك لقمقػه كحالتػه النفسػيةو لمػاذا يبػدأ الصػكؼ يشػؽ طريقػه إلػى صػدراو كانػت الجممػة
"الجبف كال مير اسماف لمدلكؿ كاحدو ككؿ ما هنالؾ أف ال مير هك االسـ الرسمف"(.)1

مدل هذا االسترجاع ال يتعدل الدقائؽ المعدكدةو كهك ذك مرجعية أدبية أي انو أنتجته

الحالة الشعكرية التف يمر بها الفتى باق ا ة لق ار ته لمركاية المذككرة ما زادا تكت انر كانفعاالن.
كباالنتقاؿ لركاية "حمداف طميقان" يستعيد حمداف مث ن شعبيان لطالما رددته له كالدته:

"طكؿ عمرا يمعب كحداو ككانت أمه تقكؿ :العب كحدؾ ترج ار ف ..هنا يكمف

صطؤاو أكؿ مصالفة لنصيحة أمه"(.)2

االسػػترجاع المرجعػػف مسػػتمد مػػف األدب الشػػعبف كهػػك مسػػترج عمػػى لسػػاف كالدتػػه كيبعػػد

مداا عف المحظة الحا رة  -بحسب المؤشرات الزمنية عشرات السنيف "منذ الطفكلة".

ك ف حديث جرل بيف حمداف ككليد أثار حمداف ليستعيد اعتقاد بعض الصب ار كاف قد

سم به:

عمف كؿ شف ..
"ينقصؾ شف مهـ ..نت مثمهـ ..ال تريد أف تفتا قمبؾ لف كتسرد ٌ
حتى أ هـ ..أنا ال أ هـ ..ف رأسف راغ كبير ..هؿ سمعت بالرأم الذم يقكؿ ب ف الصطاط

العربف يمد بعض الحركؼ لتصطية الفراغ بيف األسطر ..إلى درجة جعمت ببعض الصب ار

يعتقدكف أف لدينا صك ان مف الفراغ ..ف عقمنا راغ.)3("..

إف هذا االسترجاع ذك مرجعية إيديكلكجية ثقا ية تصمب عميه كرة (الفراغ) كثيمة د عت
حمداف الستذكارا.
ك مف المحادثة ذاتها بيف كليد كحمداف يذكر عمى حمداف حكمة قرأها مف قبؿ:

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.80-79
( )2ركاية حمداف طميقانو ص.68
( )3المصدر السابؽو ص.193
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"تػػذكرنف كمماتػػؾ ..بحكمػػة قالهػػا كاتػػب أحبػػه ..ربمػػا هػػك الػػذم قػػاؿ كمماتػػؾ ..ألػػيس مػػف

األكػػرـ كاألليػػؽ ػػف ظػػركؼ ح ػػارية معينػػةو أف يصػػاب المػػر با ػػطراب عقمػػفو بػػدؿ أف يكيػػؼ
نفسه م األك اع القائمة عمى حساب مثمه كمها"(.)1

ال يصرح االسترجاع بمصدراو كلكف يمكف التماس تصنيفه إلى مرجعية أيديكلكجية تنحك
باتجاا اعتقاد أنتجته التجربة.
إف ت قا البنا الزمنف كاالسترجاعف عمى كجه التحديد بتقنية التناصو أدل إلى إغنا

الصطاب الحكائف بمرجعية ثقا ية

مف أنساقه البنائية مما ير مف درجة تميز صطابه كثرائه

كانفتاحه المتقف المبمكر لمعماريته ذات التشكيؿ الجمالف المميز.

االستباق:
بالرجكع إلى جدكؿ المفارقة الصاص بكؿ ركايةو تجد ب ف االستباؽ هك األقؿ تكاردان مف

نقي ه االسترجاع كي تف ترتيب الركايات بالبد باألعمى كثا ة لمسطكر االستباقية إلى األقؿ
كاآلتف:
 -1ركاية "المندؿ" بسعة  176سط انر.
 -2ركاية "حمداف طميقان" بسعة  115سط انر.
 -3ركاية "بيت لمرجـ بيت الص ة" بسعة  82سط انر.
 -4ركاية "رجؿ ف الظؿ" بسعة  105سط انر.
 -5ركاية "كاف طاؿ السفر" بسعة  81سط انر.
 -6ركاية "االصتناؽ" بسعة  48سط انر.
كانت المرتبة األكلى مف نصيب ركاية "المندؿ" كقد تمتها ركاية "حمداف طميقان" المتاف

شكمتا معان ثنائية بجز أكؿ كآصر ثانفو كسيتـ تفصيؿ أنكاع االستباؽ كتكاردها حسب الترتيب

السابؽ لمركايات لمعالجة كؿ نكع استباقف عمى حدةو كقد تـ سبرها كتصنيفها كاحصائها ف
الجداكؿ اآلتية الصاصة بكؿ ركاية.
ف ركاية المندؿ يتفكؽ االستباؽ الداصمف بسعته عمى االستباؽ الصارجف تبمغ سعة هذا
سطر مكزعة عمى أرب مراتو بينما االستباؽ الداصمف يرد أحد عشر مرة بسعة
األصير 30
ان

سطرو
سطر تتكزع عمى نكعيهو يناؿ االستباؽ الداصمف الصارج حكائف ما سعته 102
146
ان
ان

( )1ركاية حمداف طميقانو ص.197
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سطر هف مف نصيب االستباؽ الداصؿ حكائف التكميمف دكف
كأما الداصؿ حكائف حظه 44
ان
التكرارم الذم ال كجكد له ف نطاؽ ركاية "المندؿ"و كبما أف االستباؽ الداصمف ف المقدمة ف

تكاجدا مه األكلكية ف مقاربة النماذج الكاردة عميهو مف االستباؽ الداصمف الصارج حكائف
تصطيط عبد البصير عمى "الساكف" المهدد باالعتقاؿ أك النفف التصفف بالدجؿ إلى كقت تتسهؿ
يه األمكر:
 "أصبرنف بما تنكم أف تفعمه؟ لف تككف كحدؾ هناو ستصدمؾ امرأة عجكز اسمها هيمةو ال تعرؼ عنؾ سكل أنؾ شيتكتب األحجبة كترل الطال و كهف تعرؼ كؿ صصيرة ككبيرة ف الحف كمه كاألحيا

المجاكرة ..تعيش كحدها كال عائؿ لهاو إحدل قريباتف ستطمب منها العمؿ عندؾو ستجد
نفسؾ مف ص ؿ حديثها ك نؾ تعيش م الناس ف بيكتهـ ..باق ا ة إلى كلد أصرس سيقكـ

بق ا حاجاتؾ مف السكؽ ..هيمة تستطي التفاهـ معه جيدان ..كيمكنؾ أف تستصمه ف تا

يعف لؾ مف ك ـ"(.)1
المندؿ كتؤلؼ مف إشاراته ما ٌ

تبمغ سعة هذا االستباؽ  97سط انر كيشصؿ قدر صمس صفحاتو ك يه يشرح عبد البصير

ما عمى الساكف عمه قمكانية نجاح مك كع تصفيه بهذا الطريقة كهك ما يق

ع ن ف الفصكؿ

القادمة مف الركايةو كهذا يعنف ب نه استباؽ داصؿ نطاؽ الحكاية األكلىو مـ يكف سابقان لبدئها
كقد تحقؽ قبؿ انتهائها إال أنه ف م مكنه يبعد عف سير األحداث كك نما هف حكاية متداصمة

بشكؿ ما م الحكاية األكلى

تجد لها ذك انر ممتدان ف النسؽ الركائفو كهذا يؤكد ككنه استباؽ

غيرم القصة كيفسر كذلؾ اتساع سعته ف مرة كاحدة لهذا الحد المذككر.

كمف االستباقات الداصؿ حكائية التكميمية تكق "الشي بصيت" ب ف م ايقة المباحث لكليد
لف تتكقؼ كينبهه لصطكرة األمر - :ال أقصد أف يصتالكؾ ذلؾ ال يصطر ببالهـو لكف سيحاكلكف

إبعادؾ بشتى الطرؽو هز كليد رأسه ك ف داصمه ثقة كاممة أف الشي يبالغ كثي انر ف تصكراته"(.)2

يرد هذا االستباؽ بسعة  13سط انر كهك عبارة عف تكقعات لمستقبؿ كليد كبما أف ركاية

"المندؿ" تركل ب مير الصائب عمى عكس ما ي ئـ كركد االستباؽو إال أف الراكم تصمص بحنكة

مف االصطداـ بعقبة كهذا عف طريؽ إيراد االستباقات مف حكار كهك ع ن ما يي حظو إذ
يتحدث عبد البصير ف النمكذج السابؽ مدي انر االستباؽ (ب مير المتكمـ)و كالشي بصيت ف هذا
النمكذج أي ان.

( )1ركاية المندؿو ص.72
( )2المصدر السابؽو ص.166
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كباالنتقاؿ إلى االستباقات الصارجية ف "المندؿ" إنها تؤكد صحة هذا الرأم إذ ترد ف

حكار قائـ ب مير المتكمـ أحدها يحادث حمداف به نفسه "مكنكلكج داصمف" كالباقف حكار م
آصرو كمف هذا األصير حديثان دار بيف عبد البصير ككليد يصططاف يه ال تتاح مطبعة:
" -اسم يا كليد :هناؾ مشركع كبير أ كر يه ..صمتت قمي ن قبؿ أف ي يؼ كقد د

جذعه

إلى األماـ:

 مطبعة تطب كؿ الكتب التف نريدها ..هنا ف مصر ..نك ر الكثير مف نفقات النقؿ كعدـتك ر الكتاب.

قاؿ كليد :كهؿ يسمحكف لنا بإقامة مطبعة هنا؟
 القانكف يمن إذ ال بد أف تككف باسـ شصص يحمؿ الجنسية المصرية ..صناعة الكتبكصناعة الس ح إذا عرؼ المر كيؼ يستفيد منها ..لدينا مطبعة كاممة هدية مف ألمانيا

الشرقية أ كر ف نقمها إلى هنا"(.)1

يطكؿ هذا االستباؽ ليحقؽ سعة  15سط انرو كتنتهف الركاية كهذا التطم الذم تـ التصطيط

له لـ يتحقؽ بعد هك استباؽ صارج نطاؽ المحكف األكؿ.

كباالنتقاؿ إلى متممة "المندؿ" كجز و
ثاف لها  -دكف اقع ف عف ذلؾ إال

منينان -

هف تالية لها ف نسبة تكاجد االستباؽ يهاو كيناؿ االستباؽ الداصمف الصارج حكائف المرتبة

سطر بكاق صمس مرات ف الصطاب الركائف كمنه قرار حمداف االلتقا
األكلى بسعة 50
ان

بالشي :

"اند

نحكا قائ ن :اسم يا محمد ..أريد مقابمة الشي اآلفو كاال س حمؿ حقيبتف كأرحؿ.

تطم إليه ف دهشة كتسا ؿ :كلـ العجمة؟ أينقصؾ شف ؟
قاؿ بعصبية :ينقصنف كؿ شف  ..إما اآلف أك أرحؿ..
اتجه محمد إلى التميفكف كقد تحكلت الدهشة المرتسمة عمى كجهه إلى صكؼ أك استنكار.
كق ػػاؿ مح ػػاكالن رس ػػـ ابتس ػػامة عم ػػى ش ػػفتيه :س ػػيككف ػػف انتظ ػػارؾ ػػف العاشػ ػرة م ػػف مس ػػا

اليكـ"(.)2

( )1ركاية المندؿو ص.88
( )2ركاية حمداف طميقانو ص.49
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كاألمر سياف بالنسبة "لحمداف طميقان"و إذ إنها ركاية ب مير الصائب غير المتكا ؽ

كاالستباؽو لذا لج الراكم قيراد االستباقات

مف الحكار ل ماف إقامة نسؽ استباقف عمى قدر

مف التكازف كالت ئـ.
كأما االستباؽ الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف إنه ف المرتبة الثانية بسعة السطكر
سطر مكزعة عمى سب مرات ف المتف الحكائف لمركايةو كي حظ تركيزها
االستباقية البالصة 46
ان
ف الثمث األصير مف الركاية كانعدامها ف الثمثيف األكؿ كالثانفو كلعؿ ذلؾ الرتباطها بحدث قائـ

عمى التصطيط الجيد لـ يرد سكل تفاصيؿ بسيطة عنه ف أكؿ ثمثيف قد كاف يهما استجماع
لمعمكمات كتحركات لرسـ الصطة بالطريؽ القكيـ كهف انتقاـ حمداف لنفسه مف سارقيهو يتـ

رسمها ف هذا الثمث مما يعنف استباقان لما سيحدث الحقانو كمنها تصطيط كتكق المحامف لسير

األمكر م حمداف ك قان لتكقعه كتصطيطه عمى نحك هذا المثاؿ:
"رد عميه المحامف قائ ن :أيف أنت؟ سيد

بنفسؾو كتكتب له إيصاالن باالست ـ.

لؾ الرجؿ النقكدو لكنه اشترط أف تتسممها

قاؿ :هؿ ت مف أف ال يقكـ بمعبة ما؟
 ال أعتقد. لكنف مت كد أف يت عبو ا رض أنه ألقف القبض عمف كزج بف ف السجف؟ س ستمر ف الق ية آنذاؾ.. كما الفائدة؟ ال أنا محامف كعارؼ شصمف ..اطمئف مف هذا الناحية ..ال يستطي أف يقبض عميؾ هكدارس لمقانكف كيعرؼ عكاقب ذلؾ.)1("..

يؤكد هذا االستباؽ صحة الزعـ السابؽ حكؿ تركيزا ف الثمث األصير مف الركاية ككنه

يحمؿ تصطيطان مثؿ الذم أصبر به المحامف لحمداف حسب ما يكشؼ الم مكف.

سطر مكزعة عمى أرب مرات داصؿ المتف الحكائف
كي تف االستباؽ الصارجف بسعة 19
ان

لركاية حمداف طميقان كهك بذلؾ ف المرتبة الثالثة كاألصيرة لتكارد االستباؽ ف بنيتها الزمنية.

كتق ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" مف حيث نسبة كجكد االسترجاع الصارجف ف
المرتبة الثالثة بسعة  123سط انر مكزعة عمى متنها الحكائفو بحيث يناؿ االستباؽ الداصمف
( )1ركاية حمداف طميقانو ص88
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الداصؿ حكائف التكميمف ما سعته  67سط انر كهك أعمى نصيب ف أنكاع االستباؽ كيتكزع بشكؿ
مقت ب بسطر أك سطريف عمى مدار الحكاية كمنه " :كرت ماذا لك لـ يبؽ عربف كاحد ف

المدينة سكام؟ سيقتمنف اليهكدو كحتى لك ترككنف أعيش ماذا س عؿ؟ هؿ أعمؿ أصي انر عندهـ؟
أيسمحكف لف بفتا دكاف أبف؟ دكاف أبف! ربما نهبكا هك اآلصرو كيؼ سيككف طعـ الحياة

معهـ؟"(.)1

يكمض النص بط ئ ما يتكق "أحمد" حدكثه كلكنه كاستباؽ ينتمف داصؿ حمقة الحكاية

األكلى إنه لـ يق كتصكر أحمد كانما بصكرة مصايرةو ك ف مرحمة متقدمة مف الركاية المذككرة
ف االستباقات الداصمية التكميمية يقرر أحمد القياـ بزيارة ألهمه ف غزة بعد مدة عشريف عامان مف

عدـ القدرة عمى المقا مف بعد هجرتهـ" :هؿ أتمكف مف زيارة قطاع غزة؟ هناؾ بعض األ كاج

السياحية التف ذهبت تتفرج عمى األ ار ف المحتمة حديثانو أريد أف أزكر أهمف الذيف لـ أرهـ منذ
عشريف سنةو آنذاؾ أستطي

أهدرتها".

()2

تدبر األمر معهـو إنها رصة س ظؿ نادمان العمر كمه لك

إف الشصصية الساردة "أحمد" تعقد العزـ عمى زيارة األهؿ ف غزة ف حكار بينها كبيف

نفسها إذ إف ما ي ئـ كركد االستباؽ به

مير المتكمـ كرغـ أنه الركاية قائمة ب مير الصائب إال

أف االستباؽ كرد كمنكلكج داصمف ألحمد.
كمف االستباقات الداصمية الصارج حكائية تصطيط اليهكدم شمكمك قيصاؿ شحنة مف

المصدرات لصزة م أحد تجارها العرب:

"قاؿ الرجؿ :لك لـ أكف مطمئنان لما ح رت بنفسف .المهـ أف أصؿ غزة دكف مشاكؿ.
 سيكصمؾ أحد رجالنا كلف يعترض سبيمكما أك يفتشكما أحد"(.)3هكذا يرد االستباؽ

مف حكار أي ان لتحاشف إيرادا ب مير الصائب الذم تقكـ الركاية

عميهو كهذا االستباؽ ال ينتمف ف م مكنه لسياؽ الحكاية بؿ يقتصر عمى انتما ا لنطاقها مف

ناحية زمنية.

ك ف استباؽ آصر مكمؿ لهو يصطط شمكمك قتماـ صفقة مصدرات ف مصر ص ؿ حديثه ألحمد:
 "عميؾ أف تسا ر إلى مصر الميمة لتمتقف بالرجاؿ هناؾ.( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.21
( )2المصدر السابؽو ص.79
( )3المصدر نفسهو ص.93
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قاؿ بدهشة :أسا ر إلى مصر؟
 مف غيرؾ أعتمد عميه ف هذا العممية .إنها نقكدنا. -لـ أسا ر مف قبؿ كأنت تعرؼ ذلؾ.

 هناؾ دائمان أكؿ مرة .ستنزؿ ف ندؽ هيمتكف رمسيسو هناؾ سيقابمؾ عم ؤنا لتتفقا عمىكيفية تحكيؿ النقكد كتسمـ الب اعة .العممية م مكنة مائة بالمائة .لك كاف صالؾ حيان ما
تردد لحظة .هؿ تعمـ أف اثنيف مف ال باط الذيف كانكا يعممكف عمى حدكد لبناف منذ سنتيف

يشر اف عمى منطقة عبكر جيدة ف سينا  .الب اعة ستمر مف لبناف عبر اسرائيؿ إلى
مصر .ترانزيت .لف تككف هناؾ مشاكؿ بالنسبة لنا ف التسمـ كاالست ـ كالتصزيف"(.)1

يسرد شمكمك تفاصيؿ سير عممية تهريب المصدرات ألحمد كتبمغ سعة هذا االستباؽ 17

سطرو كلكنه لـ يتحقؽ بالصكرة المصطط لها إذ ينتقـ أحمد مف شمكمك لقتمه صاله كبالتالف هك
ان
استباؽ غير متحقؽ داصؿ المنظكمة الحكائية.

سطر
يرد االستباؽ الصارجف ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" بسعة قميمة جدان 15
ان

قطو كهذا يعنف أف الطاب االستباقف لها ال يجنا لممستقبؿ البعيد إال ما ندرو كمف هذا المرات

النادرة استبعاد أحمد عكدة األمكر لمجراها ف الكقت الراهف أك ص ؿ مدة قريبة:

"كبعد لحظات صمت أصرلو س لنف :ما رأيؾ يا أستاذ كيؼ ترل الحؿ بعد ما جرل؟

لـ أرد عمى سؤاله بشكؿ مباشر بؿ س لته :ما اسمؾ يا أصف؟ قاؿ سعيد الحمامف .قمت

بعد لحظة :ال أدرم يا سعيد .كنت أظف أف األمكر ستعكد إلى ك عها الطبيعف حيف أعمنت
الحرب كاذ بنا نت صر عشريف سنة أصرل.

صاح :ياا .اؿ اهلل كال الؾ يا أستاذ .عشريف سنة أصرل؟
 -ال أجزـ .كلكف اهلل أعمـ األمكر ال تبشر بصير"(.)2

كرد استباؽ األمكر كيؼ تبدك ف المستقبؿ البعيد كاف بدا

سؤاؿ تـ تكجيهه ألحمد.

يرد االستباؽ التكرارم ث ث مرات ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" بسعة 6أسطرو

كمنه تكق أحمد بقا ا سبعة أياـ قط كحيدان ثـ يرج األهؿ:

"س ظؿ عمى هذا الحالة سبعة أياـ حتى يعكدكفو لقد م ى يكـ أك جز منه عمى األقؿو

لماذا رحمكا؟ ماذا سيحدث لك بقكا؟ ه نا ذا أبقى كال يحدث شف "(.)3

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص.112
( )2المصدر السابؽو ص.83
( )3المصدر نفسهو ص.16
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لقد ذكر نب عكدتهـ بعد أسبكع لممرة لثانية ف المكنكلكج السابؽ إذ سبؽ كأف أصبرت أـ

أحمد له بعكدتهـ بعد انق ائها .هك استباؽ تكرارمو كألف البنا العاـ لمركاية المذككرة آنفان
تصاعدمو رغـ التداصؿ الزمنف استرجاعان كاستباقانو إف التطم لما سيتقدـ مف أحداث ال حاجة
لتك اررا بكثرة طالما أنه سيحدث أك سينفى حسب السياؽ الركائف لمستقبؿ األحداث ف المتف

الركائفو كهذا يفسر الدالة اقحصائية التف أشارت لندرته.
تتصذ ركاية "رجؿ ف الظؿ" حصة مساكية لمتف قبمها مف حيث تكاجد االستباؽ ف متنهاو

سطرو يتكزع ب نكاعه بصكرة غير عادلة عمى مساحتها إذ يتركز االستباؽ ف
تبمغ سعته 123
ان

القسـ األكؿ "منتصؼ التسعينات يركيه الفتى" كينعدـ ف القسـ الثانف "منتصؼ التسعينات يركيه
العجكز" ك ف عنكنته االثنيف نجد التفسيرو م العمـ ب ف العنكنة الزمنية هنا هف استرجاع
صارجف ذك طاب كمي فو كمف ص ؿ هذا العنكنة يت ا ب ف القسـ األكؿ هك حا ر الركايةو

كالقسـ الثانف ما يها عمى شكؿ "استباؽ كامؿ"و كبالتالف

كجكد ل ستباؽ ف هذا األصير

سطرو كمنه تكق "الفتى"
سيككف التركيز عمى النصؼ األعمى بتكاردا ص ؿ الحكاية بسعة 85
ان

كنيته بإنجاز ركاية قرر الشركع بكتابتها:

" قاؿ الفتى عمى استحيا  :س جمس ألكتب ..منذ زمف تناكشنف كرة الكتابة ..كقد بدأت
كتابة ركاية.
جمس العجكز ثانية كقاؿ ..ركاية! عمى كؿ حاؿ كؿ إنساف يستطي كتابة ركاية كاحدة

عمى األقؿ ..قصة حياته.)1("..

يرد هذا التطم المستقبمف دكف أف يتحقؽ داصؿ نطاؽ الركاية إذ تنقمب اآلية بالفتى حيت

تطم قق ار ركايته لمعجكز ينتهف األمر كهك الذم يق أر ركاية العجكز كالتف تمثؿ القسـ الثانف مف
النص الركائف.
كمف االستباقات الصارجية ف هذا السياؽو تصطيط المكظفة "هنا " لنهب العجكز عف

طريؽ حيمة قانكنيةو كتصطيط قشراؾ "الفتى" لإليقاع به
"سرحت بنظراتها :سنبيعها كنقكـ بمشركع
أف..

حية أطماعها:

صـ ير عنا إلى مرتبة األغنيا مرة كاحدة.

قاؿ ساص انر :تصيمف لك أننا نممؾ ندؽ سمير أمػيس ..آنػذاؾ سػيككف دصمنػا كبيػ انر كنسػتطي

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.45
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قاطعته بحدة :أتظف أنف أصرؼو أنا أتكمـ جادةو بإمكاننا أف نممؾ هذا الفي

المحيطة بها ببساطة.

كاألرض

قاؿ :كيؼ؟ هؿ نجبر العجكز أف يتنازؿ لنا عنها بالقكة! قالت بهدك كهف تستند عمى

الطاكلة بينهما :لدم تككيؿ رسمف مف الشهر العقارم بالتصرؼ ف أم ؾ العجكزو أبيعؾ الفي
()1

كاألرض بمكجب هذا التككيؿو كبعد ك اة الرجؿ نستطي أف نبي لمف نشا "
هنا

تبمغ سعة هذا االستباؽ  72سط انر كجمه عبارة عف محادثة دارت بيف الفتف كالمكظفة

يما تتطم إليه هذا األصيرةو كقد ت ئـ كركد االستباؽ ف قائمة حكارية لتجنب إيرادا

مير الصائب الذم يتكلى عمميه السرد ف الركايةو كهك استباؽ صارجف غير متحقؽ كما تـ

تصكرا كمف ناحية بنائية مك كعية إنه يقكـ عمى ثنائية (الطم و كالصكؼ)و كيند
ف صراع منكلكجف بيف االستس ـ قغكا

كاقص ص.

بعدا النص

الماؿ كالمرأةو كبيف التصدم لهما بال مير

سطر مكزعة عمى
كباالنتقاؿ ل ستباؽ ف ركاية "كاف طاؿ السفر" قد كرد بسعة 92
ان

سطر يتكزع تقريبان بشكؿ
أنكاعه ك ف مقدمتهـ االستباؽ الداصمف الصارج حكائف بسعة 48
ان

سطر متفكقان عمى األكؿو
سطرو كالثانف 31
م اعؼ عمى قسمف الركاية حظ القسـ األكؿ 17
ان
ان

كيتقارب االستباقيف ف القسميف مف ناحية مك كعيةو لكؿ تكقعان لعمر – كما الناس ف

المصيـ  -باقتراب العكدة كالتجهز لمحرب كما يركم السارد:
"الناس تتكق

الحرب تنتظرهاو تمتؼ حكؿ المذياع تتشكؿ ف جماعاتو تتناقش

كتتكق  ....أحاديثنا تدكر حكاؿ المكقؼ كاحتماالته كتصمينات كآ ار و قمت يكـ العكدة أ حى

قريبان.

قاؿ كليد :آف أف نستريا مف لفظة الجئيف..
كرد محمد :ربنا يستر.
قالها كلـ يسمـ مف ألسنة الكثيريفو كادكا يتشاجركف معهو قاؿ إبراهيـ بصكت مرتف :
إف النصر أكيد"(.)2
إف السياؽ يك ا االستعداد لحرب ما يعنف بك كح طرح التكقعات ك هؿ مف كجهة نظر

الشصصيات كتحميميها للحداث ك ؽ منطؽ معيفو ما يعنف الجنكح لممستقبؿ الذم يظنه بع هـ
( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.56-55
( )2ركاية كاف طاؿ السفرو ص.72
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قريبانو ك ف القسـ الثانف كأثنا الحرب يتنب "سمطاف" بعكس الجمي

ف النمكذج السابؽ مف

الفصؿ األكؿ  -كقبؿ بد الحرب -بصعكبة تحقؽ أمر العكدة ف الكقت الراهف:

" لقد دهشت زكجتف حيف ناقشتنف ف األمر كعممت أننف استبعد تمامان مف احتماالت

استرجاع مسطيفو قمت لها أف هذا غير كارد ف الحساب.
قالت :هؿ أنت متشائـ لهذا الدرجةو
قمت :ال ..لكننف كاقعف لدرجة كبيرة"(.)1

لقد أنتج هذا االستباؽ كاآلصر الذم يسبقه ثنائية مت ادة عمى صػعيد البنػا المك ػكعفو
إذ يقػػكـ االسػػتباؽ األكؿ عمػػى "التفػػاؤؿ" كأمػػا الثػػانف عمػػى العكػػس تمام ػان "التشػػاؤـ" أك كمػػا

الشصصية "سمطاف" كاقعف كهما متراد اف ف هذا السياؽ.

ػػمت

سطر عمى صفحات الركاية كمنه تصطيط "سمطاف"
كيتكزع االستباؽ (التكميمف) بسعة 33
ان

لعممية سيتـ تنفيذها بعد ساعات مف المحظة الحا رة يذكر تفاصيمها لسعاد:

"أشعر بقمؽ عممية الميمةو ستحاكؿ مجمكعة نسؼ مصزف الذصيرة لمعدكو بينما مجمكعة
أصرل تنصب كمينان لسيارات النجدة التف ت تف لممكاف .شهر كامؿ كنحف نراقب المصزف كدكريات

الحراسة كن

الميمة"(.)2

حمكالن لكؿ االحتماالتو كأجمنا العممية مرتيف حتى استقر الرأم عمى تنفيذها

سطر كهك قريب مف المحظة الحا رة يتحقؽ
يستصرؽ هذا االستباؽ ما سعته 16
ان

حا انر يما يتقدـ مف الركاية كلكف دكف ذكر أم تفصيؿ يتكلى هذا االستباؽ بسد الثصرة ال حقة
ف سرد هذا العممية يصنف عف إعادة ذكرها ف المحظات الحا رة القادمة مف الركاية المذككرة.

يرد االستباؽ الداصمف الداصؿ حكائف التكرارم مرتيف قط ف المتف الحكائف إذ يتكرر
تكق اقتراب الحرب كالتنبؤ بعكدة ال جئيف إثرها كهذا طبيعف إذا تـ اقمعاف ف م مكف

االستباؽ إذ تجد ك هؿ يتطم ك قان لما يرتئيه:

" – هؿ تظف ذلؾ؟ ما رأيؾ؟ هؿ تتكق الحرب..؟
 ال بد ..البمد تحكلت إلى ثكنة عسكرية ..متاريس كصنادؽ كأسمحة كممنكع تحرؾ السيارتلي ن إال بترصيص  ..قريبان بإذف اهلل سنككف هناؾ.

 -همى ترل ذلؾ؟

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.107
( )2المصدر السابؽو ص.117
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 همس لف :بينف كبينؾ هذا المرة الحكاية جد ..غدان سترل البمدة ف النهار ..األعماؿتعطمت يا أستاذ  ..الناس تحمؿ الس ح كتنتظر المعركة".

()1

لقد كرد هذا االستباؽ مف قبؿو كاف كاف بظركؼ كشصصيات مصايرة هك لذات األمر

المستطم مستقب نو كال يكشؼ النص عف صدؽ هذا االستباؽ إذ تبرز منه بنية (التفاؤؿ) بشكؿ
أحادمو كتنتهف الحكاية كالحرب ال زالت قائمة ف سطكرها األصيرة.

كي تف االستباؽ الصارجف بسعة ال تكاد تذكر كعمى شكميف األكؿ ف عنكنة الركاية "كاف

طاؿ السفر" تكمض العنكنة بتحقؽ شف ما رغـ ابتعادا ف الكقت الراهفو هذا الشف يتكلى
النص اقبانة عنه كينتهف كهك غير متحقؽو كهك مف ناحية مك كعية يقكـ عمى بنية تفاؤلية

متعمقة بالزمف المهيمف عمى هذا البنية يقؼ حائ ن دكف تحققها.

كأما الشكؿ الثانف هك داصؿ المتف الحكائف كال يكاد يذكرو إذ تـ اشصاؿ النص بالمحظة

الحا رة كاالستباقات الداصمية عمى حساب الصارجية ف ركاية "كاف طاؿ السفر" ك يما يتعمؽ

بركاية "االصتناؽ"و مف حظها أقؿ سعة ل ستباؽ كالتف تبمغ  56سط انرو يناؿ االستباؽ الداصمف

الداصؿ حكائف التكميمف النصيب األكبر منها بالصان ما نسبته  33سط انرو كمنه تحذير أحد رجاؿ
المعمـ لمدحت بتكريط نفسه:

" -ال أعرؼ أنؾ صحفف  ..ربما تقؼ كرائؾ جهة ما ..كلكنؾ لف تستطي أف تقكؿ أك تكتب إال
ما نريدا نحف ..صير لؾ أف ال تدس أنفؾ أكثر مما عمت.

قمت متمالكان نفسف :سنرل.
 -لف يقؼ أحدان معؾ ..حتى حسيف نفسه  ..سيعكد ألنه لف يستطي

ستجدا مسبحان بحمد المعمـ ك

مه ..كلف تناؿ إال سكاد كجهؾ"(.)2

عؿ شف كحدا..كأنذاؾ

يظهر االستباؽ ف الث ث أسطر األصيرة مف هذا النمكذج كقد تـ ذكر التف تسبقها

لتكتمؿ الصكرة أكثر يهاو كهك الحقان يتحقؽ كاف بفرؽ بسيط ف ك

إكماله لجز الحؽ ف النص.

التصكريفو مما يعنف

ي تف االستباؽ الصارجف بسعة قميمة جدان تبمغ  15سط انر يكمض بتنبؤات ذات مدل بعيد

يها يتكق "العـ حسيف" لػ "مدحت" م قاة المصير الذم يعانيه:
"– كالى أيف يقكدؾ طمكحؾ هذا؟
( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.91
( )2ركاية االصتناؽو ص.56
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 ليس إلى المقهى عمى كؿ حاؿ. -بؿ إلى المقهى.

 لست نسصة كربكنية منؾ. -ستصبا.

 مف الذم أرغمؾ أف تترؾ الدنيا كتعيش كالشحاذيف! -أنت"(.)1

يطرح هذا االستباؽ كرة تصص المستقبؿ البعيد "لمدحت" كالقائـ عمى بينة ال ياع الذم
يمؼ "العـ حسيف" كمستقبؿ مدحت إذ إنه ينسج عمى منكاله حسب ما يرل هذا األصير.
كيرد االستباؽ الداصمف الداصؿ حكائف التكرارم لمرة كاحدة قط بسعة ثمانية أسطر يتكق
يه مدحت سير األمكر معه ف مكقؼ كالذم يه "العـ حسيف:
 " قاؿ بعد ترة :لـ تجبنف ..إذا لـ تستط تصيير شف يهمؾ تصييرا ..ماذا تفعؿ؟ أقبؿ به حتى أستطي تصييرا. -ك ف عممؾ تفعؿ ذلؾ أي ان

 أعرض المشكمة ..ا ترض الحمكؿ ..أحاكؿ تنفيذ ما أستطيعه منها ..ماذا يمكننف أف أ عؿأكثر مف ذلؾ..

 -كهؿ تحس أنذاؾ ب نؾ تعيش بطريقة تر ى عنها..

 يهمنف بالدرجة األكلى أف أككف مقتنعان بما أ عؿ ..أف يككف هناؾ تكا ؽ ف حياتف م نفسفكم األصريف كأف يظؿ طمكحف إلى األحسف ماث ن أمامف"(.)2

يت ا مف تصكر مدحت لمستقبمه أنه متبايف عف العـ حسيف كهذا األصير يرل عمى
العكس منه إذ يستشؼ مف منطقه كأ ارئه كتجاربه عمى كجه الصصكص أف المستقبؿ ذاته

لكميهماو كهذا التصكر هك األقرب لمصكاب حسب ما ي حظ مف سير األمكر الحقان.
كص صة تكرار هذا االستباؽ نتيجة يقكـ عميها بنا ا المك كعف كهك كاآلتف:
(الضياع)

العم حسين (تشاؤم) ,مدحت (تفاؤل)

يرد االستباؽ كطرؼ مف أطراؼ المفارقة ب قؿ نصيب مف بينها مقد بمصت سعة االستباؽ

ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" مئة كث ثة كعشريف سط انر ( )123ما نسبته  %4.6إلى عدد
( )1ركاية االصتناؽو ص.31-30
( )2المصدر السابؽو ص.31-30
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سطكر الركاية إذ تبمغ ألفيف كستمائة كأربعيف سط انر ( )2640ما يشير إلى ندرته يها؛ كمنه تكق
"المرأة" ما سيحؿ ب "الصريب" إذا لـ يرحؿ عف القرية:

"سي عكنؾ ف السجف  ..ثـ سيحاكؿ القزـ أف يقتمؾ  ..لست الصنؼ الذم يريدكنه

تقؼ ف كجكههـ"(.)1
كرغـ أنه تكق

ف محمه إال أنه ال يق ؛ هك بالتالف استباؽ صارجف (غير محقؽ) دار

ف مؾ ما يحتمؿ كقكعه.

كمف االستباقات ذات الطاب البنائف الصاص ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" استباؽ بهيئة
استفهامية تصص التساؤؿ حكؿ القادـ ك قان لمعطيات الحا رو كي حظ أف االستفهاـ ظاهرة

أسمكبية ف الركاية المذككرة آنفانو كيمكف الربط بيف االستباؽ الكارد بهيئة استفهامية كجانبه

المك كعف إذ إف الراكم يقيـ تساؤالن حكؿ الكجكد إذ ما كاف السياؽ ينتمف لمحا رو كحكؿ أثر
الما ف إذ ما كاف السياؽ استرجاعيانو كحكؿ المجهكؿ إذ ما كاف السياؽ استش ار يان كيشمؿ
النمكذج اآلتف هذا التساؤالت الث ثة" :أم امرأة هذا؟ لـ يفهـ طبيعة هذا المجتم و لماذا يقابمكف

الصربا بجفا ثـ يقتمكنهـ أك يسجنكنهـ أك يد عكف بهـ إلى الهرب؟ كما أهمية كؿ هذا األسئمة
التف تتصارع ف ذهنه إذا لـ يرد المككث هنا؟ لك لـ يهرب سيقتؿو لكف لماذا يقتؿ؟ إنهـ لـ

يحكمكا عميه بالسجف أك القتؿ بعدو ميحاكؿ أف يتفاهـ معهـو يناقشهـو يتفهـ كجهة نظرهـ
بفهمهـ كجهة نظرا كليقتمكا بعد ذلؾو ال يهـ"(.)2

لقد اشتمؿ التساؤؿ إلى الحاالت الث ثة السابقة ذكرها م اتباع كؿ حالة منهف بجدكلها
مف تساؤؿ أي ان كتحميمها كاآلتف:
( أم امرأة هذا لـ يفهـ طبيعة هذا المجتم
(لماذا يقابمكف الصربا بجفا
(ما أهمية

(ما ف) استرجاع)

جدكل التساؤؿ)

(لك لـ يهرب سيقتؿ
(لكف لماذا يقتؿ

(حا ر ) ارتهاف)

مستقبؿ (استشراؼ)
جدكل التساؤؿ)

كيمكف إرجا التساؤؿ الكارد كمه تحت ثيمة (الكجكد) الذم عبر عنه عدة مفردات كهف:
(المرأةو الطبيعةو المجتم و القتؿو السجفو الصريبو الهربو المككثو التفاهـو النقاش).
( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص.87
( )2المصدر السابؽو ص.90
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لقد كاف تحميؿ االستباؽ بشكؿ متكامؿ دا عان الصطحاب طر ف المفارقة اآلصريف

(االرتهافو االسترجاع) لطبيعة االنسجاـ المتحقؽ بيف بنية التساؤالت الكاردة ف النمكذجو كلعؿ
ككنها كذلؾو أم تسا ؿو أدل إلى تقكية الترابط بيف أنساؽ المفارقة الزمنية ف ركاية "كنزؿ

القرية غريب".

نمحظ ندرة تكاجد االستباؽ ف ركاية "اآلصركف"و كذلؾ العتمادها بالدرجة األكلى عمى
بمصت ًسعةي االستباؽ اثنيف كث ثيف سط انر قط ما نسبته  %1كرغـ ندرته
االسترجاع الكامؿو مقد
ٍ

إال أف تكاجدا كاف مفصميان ف النص تجمى ف المنطقة األكثر حساسية كهك المسعى الكحيد
الذم ي حقه "محمد" تنفيذ عممية اغتياؿ رئيس المكساد قد استبؽ تنفيذ ما صطط له كتحقؽ

االستباؽ الحقا كاالرتهاف ككما جا عمى النحك اآلتف:

"كتسا ر بالقطار لمدريد ..يمكنؾ أف تعبر بالس ح بسهكلة ..مسدس كاتـ صكت ف

جيب الحقيبة السرم ..ها هف تذكرة السفر ..ستكصمؾ عربة اآلف ..ت كد أننا سنمتقف لقبف "أبك

الكليد" بالس مة كالتك يؽ"(.)1

هذا الجز األصير مف المصطط المتفؽ عميهو كهك استباؽ داصمفو منتمف لدائرة الحكاية

األكلى تنبثؽ أهميته مف مك عه بصكرة أحادية إلى جانب ارتباطه بالحدث ألكثر مركزية كالذم

ال يصمك سياؽ بنائف مف الصب ف مجراا إلى بمكغ منتهى الركاية كتحققهو كهذا ينعكس عمى

أهمية النسؽ االستباقف رغـ ندرته إال أف ح كرا جكهرم يصدـ البؤرة المك كعية ف نطؽ

"اآلصركف".

كص ص ػػة الق ػػكؿ ػػف االس ػػتباؽ ػػف ركاي ػػات "أحم ػػد عم ػػر ش ػػاهيف" أن ػػه كرد بنس ػػبة قميم ػػة

بالمقارنػػة م ػ الحا ػػر كالما ػػف (االسػػترجاع)و كلق ػػد كرد بع ػػه بسػػعة مرك ػزة ػػف منطق ػػة دكف
أصػػرل حسػػبما أبانػػت الدالػػة اقحصػػائية كتػػـ تفسػػير كػػؿ ظػػاهرة تقنيػػة ػػف البنيػػة الزمنيػػةو كلقػػد لجػ
الػراكم لمػػتصمص مػػف إيػراد االسػػتباؽ ػػف الركايػػات المسػػركدة ب ػػمير الصائػػب – كالػػذم يتكا ػػؽ مػ

االسػػتباؽ -إلػػى المكنكلػػكج ككػػاف عمػػى شػػكميف :اسػػتباؽ بمكنكلػػكج داصمػػف كأصػػر بمكنكلػػكج صػػارجف
(حكار)و كهذا يفسر أف أغمب النماذج ذات سياؽ حكارم.

كيرد االستباؽ الداصمف بصكرة أكبر مف الصارجف بالمجمؿ ف ركايات شاهيف ك ف مقدمة

االستباقات الداصمية (الداصمف الداصؿ حكائف التكميمف) كالذم قاـ بسد ثصرات الحقة ف السرد ف

الحكاية نفسهاو كقد كاف تكزيعه ف بعض الركايات ذا صصكصية تـ إبرازها ك قان لسياقهاو

كاالستباؽ األقؿ كركدان هك التكرارم ألف األمر متعمؽ بإعادة تطمعات كتكقعات مستقبمية لـ يبنى

النسؽ الزمنف عمى أساس الحاجة لذكرها م ار انر ف متكف ركايات أحمد عمر شاهيف.
( )1ركاية اآلصركفو ص.131
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الفصل الثالث
اإليقاع الزمني
 أوالً :السرعة السردية.
 ثانياً :اإليقاع الزمني.
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لقد تـ الكشؼ عف أحد مفاصػؿ الزمنيػة الكبػرل ػف الفصػؿ السػابؽ مػف جهػة الع قػة بػيف

ترتيػػب عنصػػر الػػزمف ػػف القصػػة كالصطػػابو كمػػدل المفارقػػة الكاقعػػة بينهمػػا عمػػى حسػػاب السػػير
التراتبف الصطف لمزمف محدثان بذلؾ انكسارات زمنية ب حد طر ف المفارقػة (االسػترجاعو كاالسػتباؽ)
تـ مقاربتهما ف النص الركائف بعامة كتحديد أمثمة كنماذج ف الدراسةو ك ف هػذا الفصػؿ
كالمذيف َّ
يػػتـ تنػػاكؿ البنيػػة الزمانيػػة بع قتهػػا الجديػػدة المتمثمػػة ػػف كتيػرة السػػرعة السػػردية كالتػػف تتمظهػػر ػػف

النص بشكميف كأرب تقنيات كهف:

 -1تسري السرد كتقنياته (الحذؼ كالص صة).
 -2تبطئة السرد (الحكار كالكقفة).
كما ينبصف اقشارة إليهو أف تسمية هذا الحركة السردية بتقنياتها المذككرة بػ "اقيقاع
الزمنف" نظ انر لككنه أكثر ت ئمان باآللية التف يتـ
رصدهاو كتتب هذا اقيقاعات الكبرل ك قان
ي
لمقاييس المدة  -كما اصطما النقاد هذا التسمية-؛ يعنف قياس مدة االستصراؽ الزمنف كالتف مف

الصعب أك شبه المستحيؿ قياسها كذلؾ النعداـ "كجكد نقطة مرجعية تككف بمثابة الدرجة
صفر"( .)1كالمقصكد بالقكؿ انعداـ النقطة صفر؛ أم تعذر كجكد تطابؽ بيف المدة الحقيقية
المستصرقة كالمدة المتصيمةو بالرغـ مف إمكانية التماس المدة ف المنطقة الحكارية(المشهد)و إال

أنها تظؿ نسبيةو كال يمكف تحديدها بشكؿ مطمؽ ف النص الركائف؛ بسبب أف الحكار القائـ ف

المتف النصف ال يق بالسرعة ذاتها التف تقاؿ أك تكتب يهاو يتعذر تحديدها إذا ما ارتبط األمر

بمدة الق ار ةو كأي ان سقكط المشاهد أك المحظات التف يتكقؼ يها الحديث إلى كقت استئنا ه ف

الحكار ذاتهو ما ييبقف عمى نسبية المدة لنسبية الفركؽ "بيف زمف األحداث ف الحكاية كالمساحة
التف تترب عميها هذا األحداث ف القصة(الصطاب)"(.)2
أما اقيقاع إنه يتب التباطؤ كالتسارع السردييف ف منطقة كؿ منهما مما يجعؿ النص

إيقاعان بيف أكتار سريعة كأصرل بطيئة يمكف رصد الظاهرة كاحصاؤها بدقة أكبر كأكثر ك كحان
مف (المدة)و كبالتالف يف ؿ البحث استصداـ (اقيقاع الزمنف) لإلشارة إلى الحركة السردية ف

تباطئها كتسارعها ف النصو نظ انر ل نطباؽ ف الداللة أكثرو كما يدعـ هذا التكجه ف تف يؿ

مصطما عمى آصر أف جيرار جنيت كاف قد استصدـ مصطما(الديمكمة) أك(المدة) ف كتابه
"صطاب الحكاية" ثـ عدؿ عف هذا االصط ح بػ(سرعة السرد)و إال أف اقيقاع الزمنف يكحف

باشتماؿ السرعة كالتباطؤ عمى جمالية المراكحة بينهما بشكؿ متناغـ ك قان لما يرت يه الصطاب

( )1جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.151

( )2كهيبة بكطصناف :البنية الزمنية ف ركاية عابر سرير ألح ـ مستصانمفو رسالة ماجستيرو جامعة المسيمةو
2009و ص.127
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مف لحف؛ لتكارد هذا التقنيات بما ي مف جاذبية معماريته اقيقاعية الشاممة للحداث
كالشصصيات كأمكنة النص أي انو إذ يرصد "ع قات االستمرار المتصير لهذا األحداث...كما
يستصرقه مف مدة"()1كما يرد د .ص ح

ؿ.

كيع ػػرؼ جني ػػت الم ػػدة (الديمكم ػػة) ب نه ػػا" :م ػػدة حكاي ػػة م ػػا بم ػػدة القص ػػة الت ػػف تركيه ػػا ه ػػذ
الحكايػػة"

()2

المػػدة هػػف مػػدل الػػزمف المسػػتصرؽ النػػاتج مػػف مقارنػػة تسػػارع كتبػػاطؤ زمنػػف القص ػػة

كالصطاب لمتمكف مف التماس طكؿ المدة ف النص.

إف مقاربة النص بالكشؼ عف الػكتيرة اقيقاعيػة لمػزمف الركائػف يمػنا لممتمقػف الكيفيػة التػف
تعامػػؿ بهػػا الػػنص م ػ عنصػػر الػػزمف " ػػف أعقػػد مظػػاهرا كأكس ػ امتداداتػػه كألطػػؼ دالالتػػه ..مػػف

صػ ػ ؿ تق ػػديـ أدكات زمني ػػة ذات دالالت زمني ػػة ال ت ػػدرؾ إال بالم طف ػػة كالت ػػدبير"()3و كيعن ػػف ذل ػػؾ
تمظهػػر القػرائف الزمنيػػة ػػف الػػنص كتقصػػف كتيرتهػػا بصػػكرة تقريبيػػة ال جازمػػةو كبالتػػالف تتبػ هػػذا

اقيقاع كابراز صصكصية صطابه.

إف األمػر ال يقتصػػر عمػػى إمكانيػة

ػػبط كتمثػػؿ (المػدة) ػػف الػػنص الركائػف؛ بػػؿ أي ػان ال

يمكف بنا هذا النص بكتيرة سردية ثابتةو مهما بمغ الػنص مػف مسػتكل الدقػة كاقتقػاف ػف بمكرتػهو

كبالتػػالف ػػإف ال تكا ػػؽ الزمنػػف – كمػػا يص ػفه جنيػػت قاصػػدان السػػرعة السػػردية  -هػػك

ػػركرة مػػف

ػػركرات قيػ ػػاـ أم نس ػػؽ زمنػ ػػف ػ ػف الػػػنص؛ ليرتس ػػـ بحركاتػ ػػه كس ػػكناته محػ ػػدثان إيقاعػ ػان تقػ ػػاـ بػ ػػه

صصكصيته السردية.

إف معيار جنيت ف م حظته ألشكاؿ السرعة السردية هك درجة هذا السرعةو حيف تبمغ
أقصاها يككف النص قد تعرض لمحذؼ

()()4

الذم يتـ يه إسقاط مرحمة زمنية ب كممها مف زمف

الحكف كبالتالف إسقاطها مف زمف القصةو كيمكف تمثيمها بهذا الصيصة الرمزية :
)زح= زس) زؽ = صفر

( )1ص ح

زؽ  زح.)**(

ؿ :ب غة الصطاب كعمـ النصو دار الكتاب المصرمو القاهرةو ط1و 2009و ص.358

( )2جيرار جنيت :صطاب الركايةو ص.101
حماؿ بصدادو ديكاف المطبكعات
( )3عبد الممؾ مرتاض :ألؼ ليمة كليمةو تحميؿ سيميائف تفكيكف حكاية ٌ
الجامعيةو الجزائروط1و د.تو ص.157
( )لقد استصدـ مصطما "الحذؼ" بعدة مسميات هك :اقسقاط عند حسـ بحراكمو كالقفز عف يمنى العيدو
كاق مار عند سمير المرزكقف كجميؿ شاكرو كالحذؼ عند أحمد شعتو كهك إحدل تقنيات تسري السرد.

(**) (زح) زمف الحكفو (زس) زمف السردو (زؽ) زمف القص.
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كحيف تبمغ السرعة السردية أدنف درجاتها يككف النسؽ النصف قد تعرض لمكقفة()و كهف

إحدل تقنيات تبطئة السرد كالتف يتجمد عندها زمف الحكف ف حيف يستمر زمف القصة؛ ذلؾ أنه
مرت بط ف الصالب بالمقاط الكصفية حتى أف البعض أطمؽ عميها الكقفة الكصفية لشدة ارتباطها
بالكصؼ أك ألنه غرض مف أغ ار ها إف صا التعبيرو كمثٌمها جنيت بالع قة اآلتية:
)زؽ= زس) زح = صفرو زؽ  زح
كما بيف أقصى درجة لمسرعة (الحذؼ) كأدنى درجة لها (الكقفة) تمتثؿ الص صة

(**)

كالتف ي ما جنيت لمنسؽ الزمنف ال تكا قف (تسري السرد)و كتقكـ تقنية الص صة عمى اتساع
زمف الحكاية كانحصار زمف القصةو إذ يمثمها جنيت بالع قة اآلتية( :زؽ زح).
كبالنسية إلى لحظة التطابؽ بيف زمنف القصة كالحكف إنها تتمثؿ ف تقنية المشهد
(الحكار)؛ حيث إف (زؽ= زح)و كجكدهما ف النسؽ النصف يككف ف المحظة نفسهاو ما يعنف
التكا ؽ الزمنف بينهما.

كثمة نكع صامس لتقنيات اقيقاع الزمنف ف النص كاف قد أشار إليه جيرار جنيت
صؿ األحداث اقترب مف
كيسمى(السرد المفصؿ) كهك ال يفصؿ عف المشهدو بحجة أنه إذ ٌ
التكا ؽ بيف زمف القصة كزمف الحكايةو كبالتالف ال حاجة ليككف قائمان بذاتهو هك بشكؿ أك ب صر

ال يصرج مف دائرة المشهد؛ ألنه امتداد تفصيمف لهو كيصتمؼ سادكالم م جنيت ف تصكرا له إذ
يفصمه عف المشهد باعتبارا ذك طبيعة تفصيمية.
كيحاكؿ البحث استج

المدة الزمنيةو قدر اقمكافو عبر تتب كتيرة السرعة السردية ف

المد المكانف لمدة الحكفو كاآلصر
الركايات القائمة إنمكذجان مف ص ؿ أمريف اثنيف هما :قياس ٌ
زمنف هك يمهمة كقكع هذا الحدثو عبر القرائف الزمنية الكاشفة عف هذا المدة ثـ بعد ذلؾ دراسة

اقيقاع الزمنف عبر أشكاله األربعة المذككرة آنفان كمقاربتها ف النص لإلبانة عف كيفية اشتصالها.

أوالً :السرعة السردية:
إف مقاربة السرعة السردية ف صكرتها الحقيقية أك مدتها بتعبيػر أدؽو لهػك أمػر غايػة ػف

الصػػعكبة؛ لتعػػذر ذلػػؾ حػػيف ال يػػذكر الػػنص تفص ػي ن لهػػاو أك الرتكػػازا عمػػى جممػػة مػػف التقنيػػات
تيماهف تتبعها بدقةو كلمحاكلة تقديرها ال بد مف تقصف القرائف الزمنية المتاحة كالمساعدة ػف هػذا
التقديرو كسيككف هذا التقصف إجابة عمى عدة تساؤالت قمكانية استج المدة المقتربة مف تمػؾ

( )تسمى استراحة عند يمنى العيدو كتكقؼ عند جميؿ شاكر كسمير المرزكقفو ككقفة عند سعيد يقطيف.

( **) يسميها سعيد يقطيفو كسمير المرزكقفو كجميؿ شاكرو كحسف بحراكمو(المجمؿ)و كعند سي از قاسـ
(تمصيص)و كعند أحمد شعت (الممصص).
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الحقيقيػػةو قػػدر المسػػتطاعو ثػػـ الحكػػـ عمػى تسػػارع أك تبػػاطؤ كػػؿ ركايػػة عمػػى حػػدة لمكصػػكؿ لمحكػػـ
كهػػف :هػػؿ ثمػػة تناسػػب بػػيف الكميػػة النصػػية (عػػدد الصػػفحات كالسػػطكر) كالػػزمف المسػػتصرؽ ػػف

الركاية؟ كهؿ العنكنة تشير إلى مدة ف ركايات أحمد عمر شاهيف؟ ككيؼ تـ طػرح كتيػرة السػرعة

السردية يها (بطيئةو أـ سريعة) كلماذا؟ كلإلجابة عمى هذا التساؤالت ال بد مف البد بكػؿ صػؿ
مػػف صػػكؿ أك أقسػػاـ كػػؿ ركايػػة عمػػى حػػدة لمكصػػكؿ لمحك ػـ عمػػى مجمػػؿ الػػكتيرة السػػردية كالمػػدة
الصاصة بها كمقاربة أثر ذلؾ ف صصكصية بنائها الزمنفو كلقد اصتار البحث البداية م ركاية "

المندؿ" ألنها أكثر ركاية تستطي تتب القرائف الزمنية يها لتكا رها كتجميها ف السرد الركائفو ف
السعف الستج

مدتهاو بصكرة تقريبيةو ككتيرتها.

نجد أف امتداد "المندؿ" محصكر بيف صريؼ  1969كعاـ1977؛ أم تس سنكات كما
تثبت العنكنة الفصمية يهاو (الفصؿ األكؿ صريؼ 1969ـ يكـ صركج حمداف مف السجفو

كالفصؿ األصير صريؼ 1977ـ يكـ زارت نهمة حمداف)و كتترب عمى جص ار يا  199صفحة

كبالطب ال يمكف تفصيؿ ما كق ص ؿ هذا السنكاتو الفصؿ األكؿ ينحصر ف ب

ساعات

قط كهك يكـ صركج حمداف مف السجف إذ إنه عمى طكله هك يكـ يبدأ منذ الصباح كحتى اقتراب

المسا بحديث الحاج عبد الكهاب لكليد كصابر ب ركرة استقباؿ حمداف عند صركجه مف السجف
يفصؿ إال ساعات معدكدة تترب عمى مساحة  38صفحة هف

كعكدتهـ إلى الفندؽ معانو

جممة الفصؿ األكؿ كهذا يعنف أنه تـ استص ؿ هذا الفصؿ ف أمريف هما :االرتداد إلى الما فو
باعتبارا العتبة األكلى لمركايةو كأما الثانف لجك الراكم إلى الحذؼ كالتمصيص يككف طابعه

اصتزالف كمكثؼ بشكؿ كبير كقد تحقؽ هذيف األمريف ع ن بالعكدة إلى الفصؿ الثانف مف هذا

الدراسة تجد أف نصيب الفصؿ األكؿ مف ركاية "المندؿ" هك األعمى استرجاعان بيف باقف
صكلهاو كذلؾ األمر ف الحذكؼو المدة الفاصمة بيف الفصؿ األكؿ كالثانف هف ث ث سنكات

كهف محذك ة لـ يطمعنا النص عمى تفاصيمها (مف عاـ  1969إلى عاـ  )1972إال عبر
استرجاع هنا كآصر هناؾ عمى مدل الركاية كحتى ال يمكف ت كيد هذا الزعـ ف الصالبو تبدأ
الركاية بتقديـ ممصص ما دار بيف الحاج عبد الكهاب ككلديه ثـ إف ثانف تمصيص هك ذك طاب

استرجاعف – أم أنه كاق

مف استرجاع كليد عف حمداف كقد كاف الدا

صركج هذا األصير

مف السجف اليكـ و إذ يطمعنا الراكم الشصصية "كليد" عمى ممصص حياة "حمداف" مف طفكلته
كحتى شبابه كبالتدقيؽ ف هذا الممصص تجد أنه ت مف حذك ان متعددة منها " بعد سنتيف أراح

المكت أمه إثر ع ه مف كمب

اؿ"()1و كمنها أي ان "قاؿ حمداف :أرب سنكات سجنان ..لـ ىأر

( )1ركاية المندؿو ص.10
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سكل عربة القطار كزنزانة السجف كالسجاف)1("..و المدة المحذك ة ذكرها النص بصريا العبارة
كهف سنتيف كبالرغـ مف االعتماد عمى تقنيتف الحذؼ كالص صة المتيف تر عاف كتيرة السرعة

السردية ف الفصؿ األكؿو كالمفاج ة أف هذا لـ يحدث أك بتعبير أكثر دقة رغـ كجكدهما إال أف
ت ثيرهما

عيؼ كالسبب راج الستص ؿ هذا الفصؿ ف االرتداد لمما ف عبر تقنية االسترجاع

التف تتكالها شصصية "كليد"و كأي ان تكاجد الكقفات الكصفية كالت ممية كالمشاهد الحكارية بك رة ف
هذا الفصؿ العتبة.

إذان معادلة السرعة السردية لهذا الفصؿ يمكف تمثيمها بهذا الشكؿ:
(يوم خروج حمدان من السجن)
السحور
الظييرة

(حديث الحاج عبد الكهاب لكلديه ص)6

(انتظار كليد أماـ السجف كتكليه االسترجاع ص -7ص)32

بعد الظييرة
مساء
ً

(لقا كليد بحمداف كاصطحابه لمفندؽ)

(االحتفاؿ بحمداف ص – 38ص.)42

كعند الصفحة ( )42ينتهف الفص األكؿ معمنان عف انتها اليكـو كالنتيجة (يكـ) تمتد

قدرها مائةه كستكف سط انر ()160
تفاصيمه عمى جص ار يا ( )36ست كث ثيف صفحة بسعة سطكر ي
كهذا يعنف أف اقيقاع السردم لهذا الفصؿ بطف إلى درجة كبيرة باالعتماد عمى المدة "يكـ" مف

جهة؛ كألف الحذكؼ كالص صات الكثيرة المتكا رة هف

مف استرجاعات متتابعة كال تنتمف لنقطة

االرتهاف (اليكـ المذككر) إال ما ندر كالذم زاد بطئها أف هذا االسترجاعات جا ت بك رة كما

سبؽ التك ياو باق ا ة إلى أف نسبة المشاهد الحكارية ف هذا الفصؿ تبمغ  %18.4إلى عدد
سطكر الفصؿو كتق

مف صمسة عشر حكا انر يتس لمئتيف كصمسة كتسعيف سط انر حكاريان

()295و كهذا نسبة متكسطة.

( )1ركاية المندؿو ص.42
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أما الكقفات الكصفية تبمغ نسبتها  %13.6إلى عدد سطكر الفصؿو كهك ما يتس إلى

مئتيف ككاحد كثمانيف سط انر ()281و أقؿ بقميؿ مف السطكر الحكاريةو كمجمكع المشاهد كالكقفات
تبمغ سعته صمسمائة كسبعان كأربعيف سط انر ( )574بنسبة  %35.8كهذا ي يؼ دلي ن آصر ف

سبيؿ اكتشاؼ كتيرة الفصؿ األكؿ كتميزا ف هذا الجانب كهك ما أثبت ف الدالة اقحصائية.

ك يما يصص الفصؿ الثانف كهك معنكف بػ"صريؼ  1972يكـ اصتفا الحاج عبد الكهاب"

الم حظ أكالن أنه تـ إسقاط مدة ث ث سنكات كهك حذؼ انتقالف (أثنا االنتقاؿ مف صؿ آلصر)

كثانيان أنه أشار ف م مكنه إلى المدة كهف "يكـ" كاحد قط مف عاـ (.)1972

يجب التحقؽ هاهنا مف هؿ تكا قت العنكنة م الم مكف أـ صالفتها؟ أم :أف الفصؿ

الثانف كالممتد عمى جص ار يا ث ثة كث ثيف صفحة ( )33مدته قط يكـ كاحدو كالحاؿ ف الفصؿ
تعد هذا المدة كألهمية أحد األياـ المت منة ٌ ؿ الراكم إب ارزا عف طريؽ عنكنته؟
األكؿو لـ ي ٌ
كمف ص ؿ تتب الم مكف ات ا أف الفر ية الثانية ف التساؤؿ السابؽ هف الصحيحة مصالفان
بذلؾ الفصؿ األكؿ إذ يبدأ الفصؿ ب كؿ يكـ كلعمه اليكـ المقصكد ف العنكنة "اصتفا الحاج عبد

الكهاب" كالذم يشص يؿ مساحة ممتدة مف صفحة ( )43إلى صفحة ( )65بسعة ث ثمائة كاثنيف
سطرو كمعادلة سرعة هذا اليكـ يمكف تمثمها عمى هذا الصيصة:
كثمانيف ()382
ان
صباحاً (اصتفا الحاج عبد الكهاب)
الوقت التالي لساعات الصباح األولى (تجم عامميف الفندؽ كالجمي كتكجيه صابر األسئمة
لهـ)
إلى الظييرة (حمداف يستعيد عمته ف الصباح)
في المساء (اعتقاؿ حمداف مجددان)
كليمة هذا اليكـ ممصصه ف سطر كاحد قط" :بدأت نهمة تبكف كراف الحزف عمى الجمي /

كلـ يزرهـ النكـ تمؾ الميمة إال قرب الفجر"( .)1كأما اليكـ الذم يميه هك مقدـ كتمصيص كاذ به
نتيجة لما كق

الصرب
ا
ف اليكـ الذم قبمه كالسابؽ تفصيمهو "ك ف صباح اليكـ التالف كاف

( )1ركاية المندؿو ص.65
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كبي انر .)1("/كسعة سطكر هذا اليكـ تبمغ تسعة عشر سط انر ( )19كهف سعة قميمة جدان بالمقارنة م

اليكـ األكؿو كيمصص مساعف صابر لمحيمكلة دكف قداف الفندؽ يقدـ اليكـ الثانف بصكرة
ص صة ككنتيجة مرتكزة عمى اليكـ األكؿ.
يفصؿ
كأما اليكـ الثالث يبتعد إلى حكاية مت منة كفاتحة جديدةو سعته كذلؾ قميمة كال ٌ

إال لساعة أك أقؿو بشكؿ تقريبفو هف كقت كصكؿ الساكف الجديد بر قة محمكد عبد العميـ
مساعدا إلى شقته الجديدةو هذا اليكـ ال يشير إلى ما هك ال ت هك ذك طاب تعريفف يكشؼ عف

شصصيتيف جديدتيف التحقتا مؤص انر لمسردو متمكان ب ياـ ث ثة محذك ة يعمف عنها النص ":لـ يصرج

الساكف الجديد مف شقته لث ثة أياـ"(.)2
كأما اليكـ الساب

قد تـ تفصيؿ ب

ساعات منه الصالب أنها ف أكؿ النهارو هف

الحديث الجارم بيف عبد البصير كالساكف الجديد كالذم يترب عمى مساحة ممتدة مف صفحة

( )67إلى صفحة ( )76التف ينتهف عندها الفصؿ الثانفو بسعة سطكر مئة ككاحد كثمانيف
سط انر ()181و كهك ف جممته عبارة عف حكاريف األكؿ بيف عبد البصير كالساكف الجديدو كأما

الثانف بيف الساكف الجديد كمحمكد عبد العميـ كتكقيته ف المسا و إذ يتصمؿ هذيف المشهديف
الكقفات الكصفيةو مما يعنف بط الكتيرة السردية لإليقاع بصكرة كبيرة.

إذان جممة الفصؿ الثانف سبعة أياـ ث ثة أياـ محذك ةو كث ثة أياـ أصرل ممصصة بسعة

تتفاكت ف ص صة يكـ عف آصرو اليكـ الراب أكثر اتساعان مف اليكميف الباقييفو كأما اليكـ
األكؿ الكاق عمى امتداد الفصؿ األكؿ هك األكثر أث انر كاألكثر تفصي نو كمعادلة كتيرة السرعة

السردية ف هذا الفصؿ ك قان لمشكؿ اآلتف:

( )1ركاية المندؿو ص.66
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اليوم األول (اصتفا الحاج عبد الكهاب)
اليوم الثاني (ص صة لنتائج اليكـ األكؿ)
اليوم الثالث(عرض لشصصيتيف جديدتيف بمدة ال تتعدل الساعة)

أيام ثالثة محذوفة

اليوم السابع (ب

ساعات قط (حكاريف +كقفات كصفية)

كباستثنا األياـ المحذك ة يعنف أف مدة الفصؿ الثانف هف أربعة أياـ كالعنكنة -كما سبؽ
القكؿ -حددت بالحدث ب نه يكـ؛ ألنه يحمؿ الحدث األكبر كاألبرز إذ يعد عمكدان تقاـ عميه
األياـ الث ثة السابؽ ذكرهماو كلمحكـ بتسارع الكتيرة السردية أـ تباطئها أـ التراكح بينهما بصكرة

شبه معتدلة ال بد أكالن مف االستناد إلى الدالة اقحصائية إذ تبمغ نسبة المشاهد الصمسة الكاردة
سطرو إلى عدد سطكر الفصؿ الثانف التف تبمغ
يه  %40.9ما يتس لمئتيف كسبع وة كتسعيف
ان
سطرو كبالنظر إلى الكقفات الكصفية سعتها مئة ككاحد
سبعمائة كصمسةن كعشريف ()725
ان

سطر ما نسبته  %26.3كبإ ا ة سعة الحكار إلى الكقفات الستج
كتسعكف ()191
ان

السرعة

السردية بشكؿ دقيؽو ينتج أربعمائةه كثمانيةه كثمانكف سط انر ()488و كنسبتها إلى عدد سطكر

الفصؿ الثانف تبمغ ( )%67.3مما يعنف كتيرة بطيئة كثر مف نصؼ الفصؿ ال يمثؿ سردان بؿ
كقفان كحكا انرو كبالتالف تحقؽ إيقاعان بطيئان كلكف ثى َّمةى ما أ اؼ تكازنان كلك بشكؿ بسيط إثر حذؼ

المفصؿ بشكؿ
أياـ ث ثة كهك ما أثار سرعة الكتيرة السردية بعد تباطئها ف اليكـ األكؿ المطكؿ ك ٌ
متكس كهك يكـ اصتفا الحاج عبد الكهاب كالمتمك أي ان بيكـ ممصص ر درجة السرعة

السرديةو ثـ يتبعه يكـ آصر ممصص ما بعث تكازنان نكعان ف البنا اقيقاعف لمسرعة السردية ف

الفصؿ الثانف بمراكحة الحذؼ كالص صة بعد الكقفات كالمشاهد الحكارية ف أكؿ يكـ مما أدل

إلى تسري الكتيرة إال أنه ال يمكف القكؿ ب ف طابعه كتيرة سردية سريعة هف بطيئة بقدر معتدؿ
ال مبالصة يهو كلقد جا المجك لتقنيات اقيقاع السردم بصكرة متراكحة كما سبؽ التك يا.

كباالنتقاؿ لمفصؿ الثالث ف ركاية "المندؿ" المعنكف بػ "صيؼ  1976يكـ بدأ كليد بحثه
و
قدرها أرب ي سنيف بحذؼ انتقالف إ ٍذ يبدأ الفصؿ مف
عف حمداف" الم حظ أنه َّ
تـ إسقاطي مدة ي
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منتصؼ النهار "بعد القيمكلة"()1و كلعمه ليس اليكـ المقصكد ف عنكنة الفصؿ كما سيت ا

الحقانو باق ا ة إلى كجكد حذؼ كلكنه
هك

مف مدة سابقة لهذا اليكـ إذ ال ينتمف لمحظة الحا رة

مف استرجاعو مدته ":انتهت الشهكر الث ثة كلـ تعد)2("...و كهذا يعنف أف التكقيت ما زاؿ

استرجاعيا لك عه بعد سفر نهمة
تمصيصا
عند ما بعد القيمكلةو تقدـ الشصصية الساردة "كليد"
ن
ن
زكجتهو ثـ حاله ف اتحاد الكتابو كمف ص ؿ تتب اقشارات كالقرائف الزمنية الدالة عمى المدة

يت ا أف الكقت مف بعد القيمكلة إلى الساعة الصامسة محذكؼ إذ ال تفصيؿ أك حتى تمصيص
عما حصؿ يه ف إشارة لعبثية عر هو كعند الساعة الصامسة تمامان يفكر كليد بالذهاب إلى

عبد البصير إلى أف يحيف مكعدا م "الصاحب":

"اعتذر ب ف لديه مكعدان ف العاشرةو ككاف بينه كبيف العاشرة ساعتاف طكيمتاف"()3و " الميمة

مكعدا م الصاحب الذم يزكر القاهرةو كهناؾ صمس ساعات حتى يحيف المكعد"()4و مف ص ؿ

هذيف النمكذجيف يمكف استنتاج أنه مف الساعة الصامسة تقريبان بدأت جمسته م عبد البصير

كامتدت إلى ما قبؿ العاشرة بساعتيف؛ أم :أنها انتهت عند الثامنة تقريبان كهذا يعنف أف جمسة
كليد كعبد البصير امتدت ث ث ساعات متكاصمةو كيستنتج أي ان أنه تـ حذؼ مدة الساعتيف

التاليتيف (مف الثامنة إلى العاشرة) كهما مدة الساعتيف المذككرتيف ف النمكذج السابؽ

ذكر

لتفاصيؿ كقعت يهماو كمف بعد العاشرة أي ان يكجد حذؼ جديد" :امتدت جمسته م الصاحب
ألكثر مف ساعة"()5و كهذا هك المكعد المنتظر المقصكد بعد لقا عبد البصير الذم أصبر به كليد

ب ف مكعدا العاشرة؛ يعنف أف الكقت اآلف يقترب مف الثانية عشرة لي ن هذا إذا لـ يتممهاو الساعة

هذا لـ تذكر تفاصيمها إنما تممت بحكار م الصاحب يكمؿ الكقت إلى الثانية عشرة لي نو المدة

مف بداية الفصؿ الثالث صفحة ()77و إلى صفحة ( )90هف كما يك حها المصطط اآلتف:

( )1ركاية المندؿو ص.77
( )2المصدر السابؽو ص.87
( )3المصدر السابؽو ص.80

( )4المصدر السابؽ نفسهو ص.88
( )5المصدر السابؽو ص.105
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بعد القيمكلة حذؼ إلى الساعة الصامسة

مف الصامسة إلى الثامنة حكار عبد البصير ككليد

مف الثامنة إلى العاشرة (مدة محذك ة)
مف العاشرة إلى الثانية عشر تقريبان لقا كليد م الصاحب
مف عند "كليد" تككف المدة كا حة كما يك ا المصطط السابؽ كباالنتقاؿ "لحمداف" إنها
تكاد تذكب كتت شى

تعثر عمى ما تتبعه مف مؤشرات كقرائف زمنية تطمعؾ عمى االمتداد

الحقيقف لممدة الصاصة بالسرد المتتاب لحمدافو كلعؿ هذا يعكد لطبيعة شصصية كؿ منهما كليد

شصصية كا حة إلى حد ما كاذا ما قكرنت م حمداف كحالته المتصبطة دائمان هك يعانف مف

اصت ط الزمف عميه هك يمارس عمه كال حساب لمتكقيت كالمدة لديهو كقمما يمر كقتان تجد يه
حمداف يستمر بطبيعته كإنساف متزفو
ال م قاتهاو

تمبث إال كتجد همكسات تثبت

ياع المدة بمؤشراتها

يمكنؾ ف المدة الصاصة بحمداف أف تمسؾ بطرؼ صيط تتمكف مف اتباعه حتى

أف التشكيؿ الكتابف تعاكف م

كرة الت شف هذا كما يك ا النمكذج التالف:

"رأسف يدكر/ما الذم أسمعه؟ /تنجيد قطف/آدميكف ينف كف عنهـ غبار األ كار /يظنكف
األ كار كالصبار تصرج بال رب /بالعصى بالسياط بالرصاص /كالسرطاف ال يمكف الق ا كال

حتى بالمكت /لكنف غير مصاب بالسرطاف /كحتى لك كنت العمـ تقدـ /صرير باب آصر.)1("/

إف ق ار ة السطكر السابقة يشعرؾ أنؾ بداصؿ عقؿ حمداف كعالمهو كيثبت درجة التصبط

التف يعانيها تبعان لمظركؼ التف أنتجت هذا العقمية ما يجعؿ مف المنطؽ أف تنزاح عف االتزاف

المعهكد ف اقنساف الطبيعفو كلكف ما يمكف الجزـ به إثر التتب الدقيؽ أف لفظة "يكـ" المذككرة
ف العنكاف تعدت هذا المدلكؿ إلى ترة ف إشارة إلى الفترة التف سعى كليد يها قيجاد حمداف

بعد إصبار عبد البصير له باق راج عنهو كهذا الفترة أي ان ال تتعدل األسابي كال تصؿ إلى

شهرو كلقياس كتيرة السرعة السردية لهذا الفصؿو إذ ت شت المدة ف منتصفه عند حمدافو
يمكف االعتماد عميها لمحكـ بسرعة أك بط كتيرتهو

( )1ركاية المندؿو ص.105
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بد مف االرتكاز إلى الدالة اقحصائية

لتقنيات هذا الكتيرة اقيقاعية؛ قد بمصت نسبة المشاهد السبعة الكاردة يه  %43.8ما يتس

ألربعمائة كثمانية عشريف سط انر ()428و أما الكقفات الكصفية بمصت نسبتها  %20.8بعدد

سطكر مئتيف كسبعة كأربعيف سط انر ()247و كنسبة الكقفات الكصفية كالمشاهد الحكارية بمصت

 %56.9بعدد ستمائة كصمسة كسبعيف سط انرو كهك يعنف أف أكثر مف نصؼ الفصؿ مساحة

كتيرتها السردية بطيئةو كقد تكاجد الحذؼ كالص صة ف المتف السردم أي ان محدثان تكازنان ف

السرعة السردية كلكف باعتبارها تعدت النصؼ .إذان الفصؿ ف حالة إيقاع بطف إلى حد معتدؿ

بالنسبة لمسرد كالص صة كالحذؼ.

ك ف الفصؿ الراب كالمعنكف ب "ربي  1997يكـ عثر كليد عمى حمداف" يبدأ الفصؿ مف

مسا لحظة كصكؿ ب غ مف أمف الدكلة لكليد يستدعكنه ف العاشرة مف صباح اليكـ التالف إذ
يذهب كتذكر المدة المحددة المستصرقة تحديدان" :ساعة كنصؼ الساعة ف األمفو منها نصؼ
ساعة انتظار " كالساعة هف حكار دار بيف رجؿ المباحث ككليدو ثـ ساعة ممصصة عف اتحاد

الكتاب كأصرل عند إدارة الحاكـ حيث يصادؼ محمد كيصبرا بمكاف حمدافو كيكتمؿ هذا اليكـ
بر قة محمد إلى بيته كحكار ث ثتهـ كليد زكجته كمحمدو إذان المدة إلى اآلف ليمة كساعة أك أقؿ
منهاو كيكـ بكاممهو كاليكـ التالف له حيث إنه اليكـ المقصكد مف العنكنةو ذهب كليد لمقا

حمدافو كقبؿ دصكؿ كليد عند حمدافو يدصمنا الراكم مجددان ف عقؿ حمداف يما يقارب الساعة

أك أكثر يشصؿي مساحة اثنتف عشرة صفحة يعمك حمداف كيهبط ب كارا كهمكساته كمعاناته كيرتف
كيعيد الكرةو كيحادثه كليد ثـ لـ يجد ردان:

"أحادثؾ منذ ساعة يا كال تردو هؿ أنت مري ان؟"(.)1
مدة لقا حمداف ككليد معان ساعة ال أكثر كينتهف الفصؿ بحدث عكدة كليد لبيته

كمحادثة نهمة بما كافو مدة هذا الفصؿ هف:

{ساعة (لي ن)  +نهار (عند األمف ساعة كنصؼ ك ف اتحاد الكتاب ك ف إدارة الحاكـ

كم محمد كزكجته (الحكار)  +نهار اليكـ التالف (اليكـ األكؿ) ( ف الفندؽ م حمداف (ساعة)
 +حكار م (نهمة)}

تـ استثنا باقف الميمة األكلى كليمة اليكـ الثانف باق ا ة لتمصيص جز مف ساعات
نهارا مثؿ(تكاجد كليد ف اتحاد الكتاب)و كاليكـ الثانف تـ تفصيؿ حكار حمداف م نفسه كما
يجرم ف عقمهو كاستثنا جز كبير مف هذا النهار ص صة الفصؿ الثالث ساعة (مف ليمة) +

جز مف اليكـ األكؿ باق ا ة إلى جز أقؿ مف اليكـ الثانفو لقد انتشر الحكار يه بنسبة
( )1ركاية المندؿو ص.156
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 %34.2بعدد حكارات ( )4قطو كيتس ألربعمائة كثمانية كأربعيف سط انرو كاما الكقفات هف
بنسبة  %33.5كعدد سطكرا مئتاف كاثناف كستكف سط انر كسعة الكقفات كالمشاهد ف هذا الفصؿ

كرو كأما نسبتها تبمغ ( )%90.7كهف نسبة تشير إلى قدر
تبمغ ( )710سبعمائة كعشرة سط ان

كبير جدان مف التباطؤ ف كتيرة السردو الحذؼ ف اليكميف كالجز مف الميمة قميؿ بالنسبة
لممشاهد كالكقفة المطكلة عند حمداف الممتدة اثنتف عشرة صفحة.

ك ف الفصؿ الصامس "صريؼ 1977ـ كيكـ زارت نهمة حمداف "مشترؾ م الفصؿ

"السابؽ له بالعاـ نفسهو كلكف ال دليؿ أف الفترة بينهما متقاربة أـ متباعدة كيبدأ ببعض
التمصيصات األكلى منذ يكميف عند استدعا األمف مجددانو كالثانية باألمس ف ندكة اتحاد الكتاب
(تمصيص ما جرل يها) كاليكـ يبدأ مف الصباح عند صركج نهمة لعممها كصركج كليد لممشفو

كق اررا بالذهاب لمشي بصيت المتصفف ب نه اتا لممندؿ هركبان مف االعتقاؿو كيدكر بينهما حكار
مطكؿ تبمغ سعته ( )83ث ثة كثمانيف سط انرو اليكـ إلى هذا المحظة لـ َّ
ساعات
يتعد ب
كالباقف منه مدة محذك ة غير معمف عف حذ هاو كتصيـ بعدها المدة

تكاد تعثر عمى ما يكصمنا

بها مف مؤشرات زمنية ف حادثة كصكؿ السادات لمقدسو كحديثه م عبد البصير بهذا الش ف

كيميه تمصيص لميمة هذا اليكـ الذم لـ ينـ يها كليد كال نهمة مف زعهـ بهذا الحادثةو كاليكـ التالف

هك العيدو كتحديدان الساعة العاشرة" :سم الساعة تدؽ العاشرة ف مذياع الجيراف"( )1كهك صباح
العيدو يميه اعتقاله ف ذات المحظة كنفيه إلى بصداد كيستصرؽ هذا ما مدته ب

ساعات ثـ مدة

محذك ة هف مف الميؿو يتبعه ممصص ليفهـ عند الفجر ك ف اليكـ الذم يميه تسعى نهمة لطريقة
تجد بها طريؽ زكجهاو إلى أف تذهب لمقا حمداف أم ن ف أف يجد ح ن لهاو كهك اليكـ المقصكد
ف العنكنةو يبدأ هذا المقا مف صفحة  177كيمتد لصفحة  191كعندها ينتهف الفصؿ

الصامس
كهكذا يككف له النصيب األكبر مف الفصؿو مف بداية اليكـ كحتى مسائهو إذان مدة هذا

الفصؿ يكـ لقا كليد كالشي بصيتو كيكـ كصكؿ السادات لمقدسو كيكـ اعتقاؿ كنفف كليدو

كأصي انر يكـ زيارة نهمة لحمداف جممته بشكؿ تقريبف أربعة أياـ األصير له النصيب األكبر يكاد
يفصؿ بكاممهو أما الث ثة األكلى قد اقتط جز مف اليكـ ك ف الصالب ال مؤشر يدؿ عمى تكقيته

تمامان جممة الفصؿ الصامس أنه يق

مف مدة قدرها %37و بعدد سطكر ( )267مئتيف كسبعة

كستيف سط انر بعدد حكارات يبمغ ستة حكاراتو كأما الكقفات تبم نسبتها  %17.5بعدد سطكر

( )126مئة كستةه كعشريف سط انرو كتبمغ عدد سطكر الكقفة م المشاهد ف سياؽ تباطؤ السرعة
السردية بعدد ( )393ث ثمائة كث ثة كتسعيف سط انرو بنسبة  %54.5كهذا يعنف تباطؤ كتيرة
( (1ركاية المندؿو ص159
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السرعة السردية إلى حد معتدؿ كما تك ا الدالة اقحصائيةو ك ف الفصؿ السادس كاألصير نجد

العنكنة ال تحمؿ عامان بعينه كتشير القرائف إلى أف الراكم ال زاؿ ف العاـ نفسه المكجكد ف
الفصؿ الصامس 1977و "يكـ تفشى الدا كعز الدكا " كيبدأ الفصؿ باقع ف عف مدة محذك ة
لعمها تق بيف الفصؿ الصامس كالسادسو كهف" :كمرت أشهر ث ثة"()1و سعت يها نهمة لطرؽ
كؿ األبكاب التف قد تكصمها لمعر ة طريؽ زكجها كليد دكف جدكلو ثـ يبدأ هذا اليكـ المكصكؼ

هد انر لمكقت كتكمؿ يكمها
بالعنكنةو بمحاكلة أصيرة تقكـ بها كهف الذهاب لعبد البصير كتككف ٍ
بالذهاب عند أصتها بسمة كسرعاف ما تندـ عمى ذلؾ كيدكر بينها كيبف زكج أصتها حكار سعته

( )85صمسة كثمانكف سط انرو ك ف طريؽ العكدة التف تقررها إلى ب دها المحتمة ف اليكـ التالف
صباحة تمتقف بمحمكد عبد العميـ الذم عمـ بمكاف زكجها ك

ؿ الصمت عمى أف يصبرها كقد

كاف زكجها عائدان بالتهريب لمصر كمتصفيان بانتحاله لشصصية دجاؿ يفتا المندؿو كتبمغ سعة
الحكار ف هذا الفصؿ  %50بسعة سطكر قدرها ( )138مئة كثمانية كث ثكف سط انرو إلى عدد

سطكر الفصؿو كأما الكقفات تبمغ نسبتها  13.4بعدد سطكر ( )35صمسة كث ثيف سط انرو كتبمغ

سعة المشاهد كالكقفات معان ما سعته ( )173مئة كث ثة كسبعيف سط انر كهذا يعنف أي ان أف
السرعة السردية ف الفصؿ السادس بطيئة إلى حد تكسط البط و كلمحكـ عمى درجة كتيرة اقيقاع

السردم لركاية "المندؿ" ككؿ إف مجمكع مشاهدها تبمغ( )1945ألفان كتسعمائة كصمسان كأربعيف

كمجمكع كقفاتها ( )1142ألفان كمئة كاثنيف كأربعيف سط انرو كمجمكع المشاهد كالكقفات هك

( )3069ث ثة آالؼ كتسعة كستكف سط انر بما نسبته  %59.2كهذا يعنف أف ركاية "المندؿ" ذات
إيقاع بط

إذ تتعدل درجة تباطئها النصؼ بقميؿو كهذا المصطط البيانف يك ا سير إيقاع

السرعة السردية ف ركاية المندؿ:

( )1ركاية المندؿو ص192
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يعد هذا المصطط تمثي ن لمنسب اقحصائية الكاردة ف الجدكؿ التالف كالتف تعبر عف كتيرة بط

السرعة السردية ف ركاية "المندؿ":

جدكؿ بط السرد ف ركاية المندؿ
الفصؿ
الكتيرة

الفصؿ

الفصؿ

الفصؿ

الفصؿ

الفصؿ

األكؿ

الثانف

الثالث

الراب

سعتها

281

488

675

710

393

سرعتها

%35.8

%67.3

%56.9

%90.7

%54.5

البطيئة

الفصؿ

الصامس

السادس
173
%66.5

كبعد تتب كتيرة السرعة السردية ف هذا الركاية قد استنبط البحث بعض الممحكظات بهذا

الصصكص كأهمها سير الراكم بصطى ثابتة تجدا يبدأ الفصؿ األكؿ كيشير إلى أمه "يكـ" كمف
ص ؿ تتبعه كتفحص القرائف الزمنية تتحقؽ العنكنة تمامان ف م مكفو ك ف الفصؿ الثانف أي ا
يشير العنكاف لمفظة "يكـ" مجددان كلكف تجد المدة تعدت اليكـ إلى أياـ معدكدة كلكف المرتكز

األساسف لها هك يكـ قط كهك اصتفا الحاج عبد الكهابو ك ف الفصؿ الثالث المفظة نفسها كلكف
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طالت مدة الفصؿ أكثر بمصت أسابيعان كأقؿ مف شهرو ك ف الفصؿ الراب لفظة يكـ تعكد لمدة

يفصؿ
أياـ معدكدةو كتقؿ هذا األياـ بالكصكؿ إلى الصامس كمدته أربعة أياـو لتجد السادس ٌ
لجز مف يكميف قط كجممة المدة القائمة عميها ركاية "المندؿ" هف تس سنكات محذكؼ منها

سب سنكات محذك ة كهف قط أثنا النقؿ بيف الفصكؿ كما تك ا ك هؿ عمى حدةو كبالجم بيف

المدات التف استصرقها كؿ صؿ باستثنا حذكؼ ما بيف الفصكؿ إنهاو بشكؿ تقريبف تبمغ سبعة

الكمف
قدرا
أياـ عمى مدار الفصكؿ الث ثة والراب كالصامس كالسادسو قط تشصؿ ان
حيز مكانيان ي
ٌ
سطر()5184و كهذا يؤكد بشكؿ كا ا بط الكتيرة السردية
صمسة آالؼ كمئة كأربعة كثمانكف
ان
قيقاع ركاية "المندؿ" كبالرغـ مف أف الفصؿ األكؿ هك أقؿ مدة إال أف درجة تباطئه ليست أعمى

درجة بؿ أقمها كلعؿ هذا يرج لكمية االسترجاع الكبيرة التف ت منها ف متنه باق ا ة لككنه
متف الركاية ما يعنف عدـ اهماؿ السرد عمى حساب الكقؼ كالمشاهد كاف كانت مدته يكـ.
كباالنتقاؿ لركاية "تكائـ الصكؼ"؛ إنه يمكف م حظة صصكصية البنا الزمنف يها إذ يعتمد

عمى التناق ت الزمانية المكانية كبشكؿ ثنائفو هذا الثنائية يمثمها الشكؿ اآلتف:

بصداد

العصر العباسف (352هػ 375 -هػ)

النصؼ الثانف مف تسعينات القرف العشريف ()1981-1950

القاهرة

كيقسمها ال راكم إلى مػدصؿ كسػتة م شػاهد كصات مػةو كال ػت ل نت بػاا اال سػتعانة بتقن يػة
الم سػػرح (الم شػػهد) ب صػػكرة تج عػػؿ ام ت ػ زاج الركا يػػة ال مػػذككرة م ػ ال جػػنس الم سػػرحف ذم

ال ب ع ػػد ال عم ي ػػؽ ق ػػد غم ب ػػت ع م ػػى ه ػػذا الم ش ػػاهد (األكؿو ال ث ػػانف ..إ لػ ػ ) تقن ي ػػة ال ح ػػكار
بنكع يػػه كا ف رج حػػت ك فػػة ال حػػكار ال صػػارجف ب شػػكؿ مم حػػكظو كمػػا ي هػػـ ػػف هػػذا ال سػػياؽ

ق يػػاس درجػػة ال سػػرعة ال سػػردية لركا يػػة " تػػكائـ ال صػػكؼ" كالح كػػـ ع مػػى إيقاع هػػا باالعت مػػاد

ع مػػى تقن يػػات اقي قػػاع الزم نػػفو كك ق ػ ان لمدال لػػة اقح صػػائية لمم شػػاهد الحكاريػػة كالكق فػػات

الكصػػفية ككػػذلؾ مػػف صػ ؿ تت بػ ال مػػدة المحذك ػػة كالممص صػػة لمعر ػػة ال مػػدة الم سػػتصرقة

قػػدر الم سػػتطاع ع بػػر ال ق ػ رائف كالمؤش ػ رات الزمن يػػة بح سػػب تكا رهػػاو كا ف م ح ظػػة غم بػػة

ال طػػاب ال ح ػ كارم ع مػػى الركا يػػة ال مػػذككرة آن ف ػ ان ي شػػير  -ب شػػكؿ ظ نػػف  -إ لػػى بػػط اقي قػػاع
الزمنف لها كالذم يؤكد هذا الفر ية كال ينفيها القياـ بإح صػا سػعة الم شػاهد ػف كػؿ

م ش ػػهد ع م ػػى ح ػػد ة كالكص ػػكؿ إ ل ػػى ن س ػػبتها ػػف ك ػػؿ الركا ي ػػات إذ تب م ػػغ  % 78.3كس ػػعة

ال س ػػطكر الحكاريػ ػػة تب مػ ػػغي (  ) 1739أ ل ػػؼ كسػػػبعمائة كت س ػػع ان كث ث ػػي ف سػ ػػط ران إ لػػػى عػػػدد
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سػػطكر الركا يػػة البال صػػة (  ) 2220أل فػػي ف كمئ تػػي ف كع شػػري ف سػػط ران و كهػػذا يع نػػف أ ف أك ثػػر

مف ثمثف الركاية عبا رة عف مشاهد حكارية كال غ رابة إذ ان ف تقسيـ ال راكم لها لم شػاهد

عدد ها ستة باق ا ة لم مػدصؿ كالصات مػة كب مػا أف تت بػ ال مػدة ه نػا ي صػذ ب عػيف االعت بػار
كثنائ ي ػػة الت ن ػػاق ت الزمن ي ػػة المكان ي ػػة إ ن ػػه ال ب ػػد م ػػف م ح ظ ػػة م ػػدتيف ب ش ػػكؿ منف ص ػػؿ
األكلى صاصة بالمكاف كالزماف األ كؿ كهك (الع صػر العبا سػف  -ب صػداد)و كال مػدة الثان يػة
(النصؼ الثانف مف تسعينيات القرف العشريف  -القاه رة)و كا ف أكؿ صفحة ف الركا يػة

ت ش ػػير إ ل ػػى أف ا ل ػػزمف الرئي س ػػف كالم ك ػػاف ال رئي س ػػف ا ل ػػذم ام ت ػػد ل م ػػزمف كالم ك ػػاف ال ث ػػانف
ال ف ػ ػ ػ رعييف أك المنتم يػ ػ ػػيف لمرئي سػ ػ ػػفو ه مػ ػ ػػا ( :الن صػ ػ ػػؼ ال ثػ ػ ػػانف مػ ػ ػػف ت سػ ػ ػػعينيات ال قػ ػ ػػرف
الع شػػريف  -ال قػػاه رة) هػػف أكراؽ صا ص ػ ة بالم قػػدـ " شػػريؼ" ا لػػذم اعت قػػد أف أ كرا قػػه ال تػػف
ي قػ ػػدمها حػ ػػديث ان ت صػ ػػص  -أي ػ ػ ان " -صم ف ػ ػ ان " مػ ػػف الع صػ ػػر العبا سػ ػػفو ػ ػػف ب صػ ػػدادو كها ت ػ ػ ا ف

الشص ص ػػيت ا ف تمق ي ػػاف الم ص ػػير ذا ت ػػه كه ػػك اق ع ػػداـ و كا ف ي ك ػػف ب ػػدكا

كظ ػػركؼ مصال ف ػػة

هػف تح مػػؿ الم بػػدأ ذا تػػه رغػػـ تبا عػػد الزمػاف كا صػػت ؼ كالم كػػاف ع مػػى يػػد قػػكتيف ت ح مػ ف

العنجهية ذاتها .
كيبدأ شريؼ ػف ال مػدصؿ بت قػديـ نف سػه ل سػرد أكرا قػه كأي ػ ان نف سػه ب شػكؿ غ يػر منف صػؿ ؛

ح يػث ت جػػد حػػدث ان أك حػػكا ران ي صػػص شػػريؼ يم يػػه آ صػػر ي صػػص ص مػػؼو كي را ػػؽ ذ لػػؾ التنا قػػؿ
بيف الزم نيف كالمكانيف المذككريف أن فػ ان و كل هػذا إ نػه مػف ال صػعب جػد ان تت بػ سػير ال مػد ة

الزمنية ف ص ـ ه كػذا حركػة انتقال يػةو كي حػظ أف ك ثػ رة الم شػاهد ال تػف تػبط الحركػة

ال سػػردية إ لػػى جا ن ػػب هػػذا ال ش ػػكؿ الب نػػائف ال س ػػردم "الت نػػاق ت الزمن ي ػػة ا لمكان يػػة" ال ت ػػف
تثير نكع ان مف ال حيكيػة كالحركػةو كا يقا عػ ان مػف نػكع يػؤد م إ لػى معاد لػة اق ي قػاع الب طػف
ػػف ظ ػ ِّ
ػؿ ن ػػد رة تقني ت ػػف ت س ػػري ا ل ػػكتي رة ال س ػػرديةو كا ف ل ػػـ يتص م ػػب عمي ه ػػا رب م ػػا ال ص ػػت ؼ

طبي عػ ػػة الت شػ ػػكيؿ الب نػ ػػائف اقي قػ ػػاعف له مػ ػػا باق ػ ػػا ة ل عػ ػػدـ تػ ػػدصؿ الت شػ ػػكيؿ الت نػ ػػاقمف

ال مػػذككر ػػف ال مػػدة ػ

ي قػػكـ ب حػػذؼ مػػدة معي نػػة أك تم صػػيص أ صػػرلو ك مػػا ي قػػكـ ال طػػرؼ

اآل صػػر بإب طػػا ال سػػرد ع بػػر الم شػػاهد الحكاريػػة ال تػػف يزصػػر ب هػػا نػػص " تػػكائـ ال صػػكؼ"و
كال تػ ػػف ل ػ ػػـ ي ص ػ ػ يؿ ح ت ػ ػػى ال مػ ػػدصؿ من ه ػ ػػا إذ إف سػ ػػعة ال ح ػ ػػكار يػ ػػه تب م ػ ػػغ سػ ػػتة كع ش ػ ػػريف
سػػط ران (  ) 26مػػا ن سػػبته  % 28.2إ لػػى عػػدد سػػطكر ال مػػدصؿ كال تػػف تب مػػغ اث ن ػ ي ف كت سػػع ي ف
سط ران (  ) 92؛ ألنه مدصؿ مه أقؿ ن صػيب مػف الم شػاهدو ح يػث تب مػغ سػعة الم شػهد األكؿ
م ا ئة كتسعة كث ثيف سط ران ( ) 139

مف تسعة حكا رات مػا ن سػبته  % 77.6إ لػى عػدد

سػػطكر الم شػػهد األكؿ البال صػػة م ا ئػػة كت سػػعة كسػػبعيف سػػط ران ( ) 179و هػػذا ن سػػبة عال يػػة
تعنف أف أكثر مف ثمثف المشهد األكؿو ا لذم يبدأ م صمؼ كينتهف م شريؼو ع بػا رة
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ع ػػف ح ػػكار اث نػ ػ ي ف منه م ػػا ي ع ػػد منكلكجػ ػ ان داصم يػ ػ ان كا ح ػػد ي ص ػػص (صم فػ ػ ان ) كاآلصر( ش ػػريف ان )

كاألرب عػػة الباق يػػة ه ػػف حػػكار ص ػػارجفو كهػػذا يع ن ػػف  -أي ػ ان  -أف اق ي ق ػػاع الصا لػػب ع م ػػى

المشهد األكؿ هك البطف و كيكاد يصمك هذا المشهد أي ا مػف التم صػيص هػك كرد مػ رة
كاحدة قط ف بداية المشهد األكؿ .

كأما ال حػذؼ قػد كرد مػرتيف قػط كغ يػر مع مػف ع نػه كمد تػه ت كػاد ال تػذكرو كمػف صػ ؿ

تت بػ ال مػدة ػف هػذا الم شػهد ػإف ال مػػدة األكلػى "الصا صػة ب ص مػؼ كع صػ را كمكا نػه" ػ كؿ

صػػمة ل هػػا هػػف تم صػػيص لي مػ ة " :منت ظػ ران صػ ة الع شػػا لي صػػمف كي نػػاـ"
جد يػػد "كم ػ أذاف الف جػػر ي بػػدأ اال سػػتعداد ل يػػكـ جد يػػد"

"جفا النكـ جفكنف "

() 3

() 2

() 1

ثػػـ تف صػػيؿ يػػكـ

كص ػ كالن إ لػػى ال م يػػؿ كانت هػػا ن بػػه

كأ مػػا ال مػػدة الثان يػػة "الصا صػػة ب شػػريؼ" ت بػػدأ مػػف كقػػت م ت ػ صر مػػف الم يػػؿ "ن ظػػرت ػػف

ال سػػاعةو ق مػػت :س ػ ظؿ م سػػتيقظ ان ؛ أل صػػمف الف جػػر ثػػـ أ نػػاـ"

() 4

إ لػػى قػػرب الف جػػر – ب ػ

س ػػاعات  -مت ػػمنة ح ػػكار ش ػػريؼ مػ ػ نف س ػػه كح ػػكار ش ػػريؼ مػ ػ كا ل ػػداو كب ػػذا ينت ه ػػف
ػكـ كمم صػػص لي مػػة لص مػػؼ كن هػػار م عػػه ػػف ب صػػداد
الم شػػهد األكؿ م ػ م ح ظػػة أف مد تػػه يػ ه
(الع صػػر العبا سػػف)و كلي مػػة م ػ شػػريؼ ػػف ال قػػاه رة ( ػػف ال قػػرف الع شػػريف أكا ص ػ را)و مػػا
أ ػاؼ مزيػػد ان مػػف التكا مػؿ كاالن سػػجاـ بػػيف كػػرتيف ه مػا لمكه مػػة األكلػػى متبا عػػدتيفو إف
م ػػدة ي ػػكـ كمم ص ػػص لي م ػػة ع م ػػى ح يػػػز جص را ػػف ي ش ػػصؿ م ػػا س ػػعته (  ) 179م ا ئ ػػة كت سػػػع ة

كسبعيف سط ران بقدر عشر صفحاتو يعنف  :أف إ يقاع المشهد األكؿ ب طػف ك مػا أ كػدت
مف قبؿ األداة اق حصائية بارتفاع نسبة الحكار يه .

كأ م ػػا الكق ف ػػات ه ػػف متفرق ػػة ع م ػػى س ػػطكر كم ح ػػدد ة ػػف ال ح ػػكار ع م ػػى كا ػػة تقن ي ػػات
الحكار السردم ػف ال بػركزو كهػك إ لػى جا نػب الكق فػات ي شػكؿ مػا ن سػبته  % 92.1ب عػدد

سػػطكر(  ) 165م ا ئ ػػة كصم سػػة كس ػػتيف سػػط ران و كه ػػذا يع نػػف ب ػػط كت ي ػ رة اق ي ق ػػاع ال س ػػردم
لمم ش ػػهد األكؿ بدرج ػػة كب يػ ػ رة ج ػػد ان كص ػػدؽ تق س ػػيـ الركا ي ػػة لم ش ػػاهد طال م ػػا أن ه ػػا التقن ي ػػة
الصالبة.

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص14
( )2المصدر السابؽو ص14
( )3المصدر السابؽو ص19
( )4المصدر نفسهو الصفحة نفسها
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كباالنتقاؿ لممشهد الثانف إنه يبدأ منذ الصباح م "شريؼ" يقدـ يه كصفان لسير عممه يتبعه

حذؼ "لمحت بعد االنتها ع مات الر ا"()1و ثـ سطكر تمصيصه لذهابه عند هنا مصطكبته
يمكف االستدالؿ أف الكقت بعد منتصؼ النهارو يعنف أف مدة ما تـ سدا مف الصباح لبعد

الظهيرةو ف إشارة لسرعة اقيقا ع السردم يما يصص شريؼو كعند صمؼ إذ يميه إف البداية مف
"بعد الظهر بقميؿ"()2و يتاب صمؼ سردان استرجاعيان تمصيصيان يشير إلى مدة محذك ة غير معمنة

سقطت إثر االنتقاؿ مف المشهد األكؿ إلى المشهد الثانف كما يبتدئ ذلؾ يما يمف" :مر أسبكعه
عمى ذلؾ اليكـ"()3و كحيثما انتهى المشهد األكؿ لصمؼ بحمكؿ الميؿو كاليكـ المقصكد ف النمكذج
السابؽ هك اليكـ التالف لهذا الميمة هك أي ان

مف األسبكع المحذكؼ

مف المشهديفو إذان مدة

صمؼ إلى اآلف ليمة كيكـ كأسبكع (محذكؼ) كصكالن إلى هذا الحد الكائف ف الصفحة الرابعة

كالعشريف( )24ف الركاية المذككرة بعد الظهيرةو كيكجد يكـ محذكؼ صباحه أي انو مقد بدأ

المشهد الثانف مف بعد الظهيرة باسترجاع قبؿ أسبكع (استرجاع تمصيصف) يتبعه منكلكج داصمف

لصمؼ سعته ( )11أحد عشر سط انر يميه حكار صارجف محشك بب

سطكر كصفية بشكؿ متفرؽ

تمنا الحكار بعدان تصيميان يكهـ بكاقعيته.

يدكر الحكار بيف الساقف كالد صمؼ كصمؼ كالمعمـ إسحاؽ كيشارؾ بعض الح كر ف المكاف
إلى أف يقتصر الحديث عمى صمؼ كالمعمـ اسحاؽ كيطكؿ هذا الحكار ليشصؿ تس صفحات

بسعة ( )165مائة كصمسة كستيف سط انرو تنتهف إلى هنا المساحة الصاصة "بصمؼ" ف المشهد

الثانف لتككف جممة مدته (مف بعد الظهيرة إلى بعدها بساعتيف أك أقؿ تقريبان)؛ أم إف مدة صمؼ
ال تتعدل نصؼ نهار تبدأ بعدها مدة شريؼ مجددانو كؿ الفصؿ يصصه سرد سعته ستة

كعشركف سط انر ()26و كالكقت عندها صباحان ممصصانو كمنه إلى المسا مدة محذك ة تست نؼ
()4

مف جديد بصباح تمؾ الميمة" :نظرت إلى الساعةو السادسة صباحانو لقد نمت عمى الكنبة"

هذا

يعنف أف الميمة محذك ة كيعنف -أي ان أف المدة الصاصة بشريؼ –كالتف هف عبارة عف حكار م

كالدتهو ثـ م كالدا سعته تسعة كثمانيف سط انر( -)89إلى أف يحيف كقت ذهابه لمعمؿ " لبست

م بسف كصرجت بسرعة"()5و الحكار امتد ساعة أك أقؿ عمى األغمب مف السادسة إلى قبيؿ

السابعة صباحانو كالى هذا الحد ينتهف المشهد الثانف بمدتيف األكؿ صاصة بػ(صمؼ) كقدرها تقريبان
( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص24
( )2المصدر نفسه و الصفحة نفسها
( )3المصدر نفسه الصفحة نفسها
( )4ركاية تكائـ الصكؼو ص33
( )5المصدر السابؽو ص37
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(ساعتاف أك أكثر قمي ن مف بعد الظهر إلى ما بعدا بقميؿ) كمدة صاصة بػ(شريؼ) كقدرها تقريبان
(صباح ممصص كليمة محذك ة كساعة مف صباح مفصؿ حكارم)و كبعد استصراج المدة عبر
المؤشرات الزمنية المتاحةو

بد مف تقصف نسبة المشاهد كالكقفات قثبات بط الكتيرة السردية

قيقاع المشهد الثانف كما أثبتت المدة أع او ذلؾ أنها مدة قميمة ممتدة عمى مساحة إلى حد ما
كبيرة بالنسبة لهذا المدة المذككرة آنفانو كباالرتكاز إلى األداة اقحصائية إف نسبة المشاهد الثانية
تبمغ %84.2و كهك يي َّ
قدر بسعة ( )262مئتيف كاثنيف كستيف سط انر بالنسبة إلى عدد سطكر
المشهد الثانف كالبالصة ( )311ث ثمائة كأحد عشر سط انر بكاق حكارات ستةو ف إشارة الرتفاع

مساحة الحكار الممتدة عمى صفحات المشهد الثانف.

كأما الكقفات التف كانت ف غالبها متصممة الحكارو جا ت بسعة ( )32اثنيف كث ثيف سط انر ما

نسبته %10.2و األمر الذم يشير إلى أف الحكار مازاؿ ف مقدمة تقنيات اقيقاع السردم ف

الظهكر كب منازع كالحكار الصارجف هك الصالب ناد انر ما تكاجد الحكار الداصمف ف ثنايا المشهد
الثانفو كرغـ بداية الفصؿ بمدة ممصصة (الصباح) كليمة كباقف النهار محذكؼ "عند شريؼ" إال
الحذؼ هذا ال يصؿ الحد الذم يجعمه يتصمب أك حتى يقترب مف الت ثير عمى اقيقاع البطف

الصالب عمى المشهد الثانفو الدالة اقحصائية تشير إلى أف الكقفات إلى جانب المشاهد الحكارية
كهف تبمغ ما نسبته %94.5بسعة سطكر ( )294مئتيف كأربعة كتسعيف سط انر ما يقكم حقيقة
بط كتيرة السرد إلى الدرجة القصكل.

بدأ المشهد الثالث م "صمؼ" نها انر باستنكار كا ا لتحديد الزمف" :مف الذم ي تينا ساعة

العصر هذا؟"

()1

كالبد م حكار صمؼ كاسحؽ كين ـ يما بعد الشي منصكر لهماو يذهب

صمؼ بعدها لبيت الصشاب يدكر بينهما حك هارو يعكد إلى معممه اسحؽ يست نؼ حكارهماو كالمدة
إلى هذا الحد إلى ما قبؿ المصرب " :ألصؿ مبك انر قبؿ أذاف المصرب"( .)2هذا ف طريؽ صمؼ
لذهابه إلى أهمه إذ يصؿ بحمكؿ الميؿ إلى بيتهو كالم حظ أف المدة الباقية مف الميمة نفسها إلى
عصر اليكـ التالف هف مدة محذك ة كالدليؿ بالرجكع لمنص " :أت ذف لف بالمبيت ف بيتنا الميمة

()3
صؿ ف حكار صمؼ ككالدته
كغدان ف مثؿ هذا الكقت أككف هنا"
كؿ هذا الميمة كاف قد ٌ
ككالدا .كأما باقف الميمة كمنتصؼ نهار اليكـ التالف مـ ييذكر عنه شف ألف ما كرد بعد حكار

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص42
( )2المصدر السابؽو ص51
( )3المصدر السابؽو ص50
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صمؼ م كالديه ف أكؿ تمؾ الميمة يميه حديث صمؼ كمعممه إسحؽ " :ف المسا كأنا متجه
()1

لفراشف ألناـ"

المدة ف المشهد الثالث هف كاآلتف:

ف العصرية حكار صمؼ كالمعمـ اسحؽ كالشي منصكر
أكؿ الميؿ حديث صمؼ ككالديه

كالمعمـ إسحؽ

إلى قبيؿ المصرب حديث صمؼ

باقف المية كنهار اليكـ التالف

محذكؼ
إذان "مف العصر إلى مسا اليكـ التالف هف جممة المدة المفصمة كالمحذكؼ منهاو هف مدة

المشهد الثالثو كبالمقارنة بيف المدة المحذك ة كاألصرل المفصمة إف (مف العصر إلى المسا

مفصؿو مف الميؿ إلى آصر مسا اليكـ التالف محذكؼ (المسا لميؿ مفصؿ) المدة المحذك ة
ٌ
أكبر مف تمؾ التف تـ تفصيمها ما أ اؼ لكتيرة اقيقاع الزمنف بعض التكازف مف جهة ت يها؛
ألف المدة المفصمة ذات سعة كبيرة عمى الحيز المكانف لممشهد الثالث األداة اقحصائية تشير

إلى ارتفاع سعة الحكار يه إذ تبمغ ( )296مئتيف كستة كتسعيف سط انرو ما نسبته  %87.5إلى

عدد السطكر المشهد الثالث كالبالصة ( )338ث ثمائة كثمانية كث ثيف سط انرو بكاق حكارات سبعة

عمى امتداد الفصؿ الثالث بما يها المنكلكج كاف كاف تكاجدا صجكالن بعض الشف .

كأما الكقفات قد بمصت نسبة تكاجدها يه  %7.1بسعة ( )24أربعة كعشريف سط انرو كيبقى

التقدـ -أي ان -لصالا تقنية الحكار كاف كاف لمحذؼ تكاجد ال ب س به ف هذا المشهدو كلترقب
بعض السرعة السرديةو إف الكقفات كالمشاهد الحكارية تصؿ سعتها إلى ( )320ث ثمائة

كعشريف سط انرو ما نسبته %94.6و كهف نسبة مقاربة جدان لممشهد الثانفو كتشير إلى بط كتيرة

السرد بدرجة قصكل تكاد سعة السرعة السردية تنعدـ أماـ المشاهد الحكارية كالكقفات الكصفية

كال ذكر لشريؼ ف هذا المشهد ما يعنف أحادية الزماف كالمكاف بص ؼ المشهديف السابقيف لهو
البد

يه بص ؼ الثالث م شريؼو ي حظ المتناكب بينهما ف البداية مف

كأما المشهد الراب
و
صؿ آلصر أكله حكار بيف شريؼ كأحد زم

العمؿو غير محددة الفترة الزمنية كلعمها بعد

منتصؼ النهارو كهف مدة ال تتعدل الدقائؽ عبارة عف حكارو كبعدها مباشرة إف أكؿ مؤشر

زمنف هك ":كصمت إلى منزؿ صطيبتف ف الثامنة"( )2الثامنة مسا ن يدكر حكار طكيؿ بيف شريؼ
كهنا كابف صالتهاو تقدر مدته بشكؿ تقريبف بساعتيف أك أقؿو كتقدر سعته ( )92اثنيف كتسعيف
سط انرو يعكد بعدها شريؼ لبيته (يذكر لمدة ممصصه)و يحادث كالدته كأصته سنا بحكار ال يدـ
إال ب

()3

دقائؽ ليصمد بعدها لمنكـو كباقف الميمة محذكؼ " ف التاسعة صباحان "

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص54
( )2المصدر السابؽ و ص56
( )3المصدر السابؽو ص63
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إف االمتداد

لمدة شريؼ مف التاسعة يتمـ إلى ما بعدها بث ث ساعات حيث تككف الساعة الثانية عشرة دكف
تصريا بذلؾو لكف تـ االستنتاج مف هذا اقشارة الزمنية" :ممكف است ذف ث ث أك أرب ساعات

()1
...س ككف هنا ف الثالثة"  .بإنقاص ث ث ساعات مف التاسعة صباحان إلى الثالثة مسا ن
يعنف :أف المحظة الحا رة ف النمكذج السابؽ تككف الساعة الثانية عشرة ظه انرو باستنتاج المدة

مف التاسعة إلى الثانية عشر ظه انر(ث ث ساعات) إلى هنا المدة الصاصة بشريؼ كهف
بالمصتصر كاآلتف:

مف الثامنة مسا ن إلى ما بعدها بساعتيف باقف الميمة
(حكار ألكؿ النهار) مدته دقائؽ
التاسعة صباحان إلى الثانية عشر (مدة ث ث ساعات) أم أف جممة المدة بشكؿ
محذكؼ
تقريبف (صمس ساعات مجزئة عمى يكميف  +ليمة محذك ة).

ممتدة عمى حيز جص ار ف سعته ( )223مئتاف كث ثة كعشركف سط انر تتس قحدل عشرة

صفحةو تميها مدة "صمؼ" التف تبدأ بسرد يتبعه استرجاع تقدر سعتيهما ( )16ستة عشر سط انرو
يبدأ بعدها حكار بيف صمؼ كمعممه إسحاؽ يمتد إلى انتها المدة الصاصة ب"صمؼ" كالتف تقدر
سعته ( )104مائة كأربعة أسطر كما يفاج

ف م مكف هذا الحكار أف مدة سنكات ستة أك
(.)2

أكثر قد مرت عمى بداية عمؿ صمؼ عند المعمـ إسحاؽ "بقيت معؾ أكثر مف ست سنكات"
كقد كاف هذا ف الفصؿ الثانف بتتب المؤشرات الزمنية

تمصيص كال حذؼ لهذا المدة

المسقطةو كهذا يعنف أف الراكم قد ركز نظرا عمى أياـ معينة مف هذا السنكات الستة قطو كليس

هذا حسب كانما أي ن ا اقتط أج از بعينها مف هذا األياـ كقدمها بإسهاب عبر تقنيتف الحكار
يعنف أف الحذؼ لمثؿ هذا المدة كانت ف المشاهد
كالكقفةو كبما أف متكف الفصكؿ مفصمة
(مف المشهد الثانف إلى المشهد ال ارب )و بؿ بينها عمى األرجا كيمكف العكدة لمدة المشهد الثانف
كالثالث كحتى الراب السابؽ تفصيمها لت كيد أنه ال كجكد لحذؼ بهذا القدر ف متكنهاو الحذؼ

لمدة الست سنكات كتر هف بؿ شؾ ما بيف المشاهدو كبالعكدة إلى مدة صمؼ ف المشهد الراب

إنها ال تتعدل الجز مف الساعة نفسها أك أقؿو هف الحكار التف أشرت لسعته آنفان بعدها

تست نؼ مف جديد مدة "شريؼ"و كثمة ت شيرة إلى الكقت الذم تكقفت عندا المدة تتمة لسابؽ
الساعات التف است ذنها شريؼ ذهب يها لممنزؿ كيدكر حكا انر بينه كأبيه كأصتهو سعته ()29

تسعةه كعشركف سط انرو بمدة ال تتعدل الجز مف الساعة (أقؿ مف منتصفها) تنتهف عندها مدة

شريؼ كالفصؿ كذلؾ كجممة مدة صمؼو كمدة شريؼ هف كاآلتف" :صمؼ (جز مف الساعة

( )1ركاية تكائـ الصكؼ و ص66
( )2المصدر السابؽو ص69
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منتصفها أك أقؿ) تقريبان تشصؿ عمى جص ار ية ( )104مائةه كأربعة أسطر "شريؼ" (صمس ساعات

مج أزة عمى يكميف كليمة محذك ة كنصؼ ساعة أك أقؿ) تشصؿ جص ار ية ( )252مائتيف كاثنيف
كصمسيف سط انرو كالمدة إلى المساحة التف تترب عميها تشير إلى بط اقيقاع السردم لدرجة

كبيرةو كمف ناحية إحصائية إف سعة الحكار ف المشهد الراب تبمغ ( )339ث ثمائة كتسعان

كث ثيف سط انر ما نسبته  %86.7مقيسة بعدد سطكر المشهد الراب كالبالغ ( )391ث ثمائة

ككاحد كتسعيف سط انرو مما يؤكد ارتفاع سعة الحكار بصكرة كبيرة ف متنهو كبالتالف بط الكتيرة

السردية.

كأما الكقفات الكصفية سعتها تبمغ ( )16ستة عشر سط انر قطو ما نسبته %4,7و كهف نسبة

قميمة جدانو

زاؿ الحكار ف المقدمة بالنسبة لباقف التقنيات اقيقاعية كلقياس سعة بط الكتيرة

السردية بشكؿ دقيؽ ينبصف الجم بيف سعة الكقفات كالمشاهد الحكارية كالناتج  %90.7هف

نسبة بط الكتيرة السردية بسعة سطكر تبمغ ( )355ث ثمائة كصمسان كصمسيف سط انرو كهذا يؤكد

بمكغ تباطؤ السرد لدرجة قصكل عمى منكاؿ المشاهد الث ثة السابقةو ك ف المشهد الصامس إف
المدة كتت شى كتكاد ت ي المؤشرات الزمنية لكال أف األحداث تنساؽ بدليؿ عميهاو كتكاد تذكب
الفكاصؿ بيف صمؼ كشريؼ

تمبث أف تؤكد أف صمفان بزمانه كمكانه المصتمفيف عف شريؼ

كزمانه كمكانه ما هما إال مشاهد أك تصي ت أك حتى أح ـ تراكد هذا األصيرو ك نما يعانف

كراؽو صاحب مطبعة ف
انفصامان ف الشصصية تبعه انفصاـ زمانف كمكانف" :عينام تصيمافو ٌ
قيةو هنا و شارع جعفر بصداد السيدة القاهرة ..ماذا ألـ بف؟"( )1لقد تحققت التكأمة
السيدة زينبو ر ٌ
عند شريؼ مكانيان كزمانيان عبر انفصاـ الشصصية كبحركة بنائية تشكيمية هف" التناق ت الزمانية

المكانية"و ثـ يرج الراكم لإلمساؾ بزماـ األمكر مجددان بعد البداية الصائمة التف كشفت هذا

التكأمة يرج إلى التناق ت المحطة تقؼ عند صمؼ" :إلى أيف ف أكؿ هذا الميؿ"

()2

التكقيت

ف المحظة الحا رة أكؿ الميؿ كهك الميمة نفسها مف ذلؾ اليكـ  -ف المشهد الراب كالذم انتهى

عندها -التف قصدها المعمـ اسحاؽ ب دا صمؼ المهمة التف أككمها إليه يهاو إذان امتداد المشهد
الراب عند صمؼ ال زاؿ بنفس المدة هذا ينفف كجكد حذؼ ما بيف المشهديف الراب كالصامسو

كأف مدة المشهد الصامس كمها جز مف ليمة هف التف صطط لها إسحاؽ ف المشهد الراب كتـ
األمر كما صطط كهذا الجز يشصؿ مساحة ( )15صمس عشرة صفحةو كجمه حكار بنكعيه يتصممه

كصؼو إذان الجز مف الميمة (بتكقيت ال يتعدل الث ث ساعات بشكؿ تقريبفو كهف أكؿ الميؿ)

هف مدة صاصة بصمؼ كهف أي ان جممة مدة المشهد الصامس البالصة ك تبمغ سعته( )253مئتيف

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص76
( )2المصدر السابؽو ص77
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كث ثة كصمسيف سط انرو كي حظ أف ال كجكد لمحذؼ كال حتى لمتمصيصو ما يعنف أف الكتيرة

السردية ف أكج بطئها إذ تبمغ سعة الحكار ( )231مئتيف ككاحد كث ثيف سط انرو ما نسبته

%91.8و كهف نسبة مرتفعة جدانو كتشكؿ إلى جانب الكقفات التف تبمغ نسبتها  %9بسعة

سطكر ( )23ث ثة كعشريف سط انرو كتيرة سردية ذات إيقاع غاية ف البط بدرجة قدرها
 %93.2بسعة سطكر تبمغ ( )236مئتيف كست كث ثيف سط انر إلى جانب ارتفاع نسبة الكتيرة
السردية البطيئة ف المشهد الصامس إنه و
صاؿ أي ان مف تقنيات تسري الكتيرة السردية هذا
ي يؼ صصكصية لهذا المشهد تميزا عف المشاهد السابقةو ك ف المشهد السادس

إشارة تؤكد

مقدار المدة بينه كبيف المشهد الصامسو إال أنه باالستناد إلى حكاية السرد كمك كعها إنه كانت

مدة محذك ة بيف هذيف المشهديف هف ليست كبيرةو ب قصى تقدير ال تتعدل ث ثة أياـ كب دناا ال
تتعدل اليكـو كالبداية م مدة شريؼ كهف عمى ث ثة أكقات بث ثة حكارات األكؿ شريؼ م

زميؿ له ف العمؿ بمدة ال تتعدل الدقائؽ حكؿ ممؼ ق ية معينةو الثانف شريؼ ف استجكاب

م متهـ بت سيس جماعات إس مية مناه ة لمسمطة كهك حكار مطكؿ يمتد مف صفحة ()92

منتصفها إلى صفحة ()99و يمتد لحكالف ساعة أك أكثر قمي ىو يتصممه بعض الكصؼو كأما
الثالثو عند عكدة شريؼ لممنزؿ بعد التحقيؽ السابؽ ذكراو يبدأ الراكم بكصؼ ال يتعدل

سطريف منتق ن لمحكار الذم يدكر بيف (شريؼو كالداو عمهو كالدته) كمدته ال تتجاكز العشر

دقائؽ أك رب ساعةو كا ٌف ما يفصؿ بيف األكقات الث ثة هذا تشكيؿ كتابف مك ا بيف القكسيفو
(***) كتقكـ بمهمة أصرل غير الفصؿ كهف أنه ينكب عف الحذؼ يشير عمى أف مدة زمنية ال
ركرة لذكرها أك تناكؿ تفاصيمها تـ إسقاطها ف التناقؿ بيف مكقؼ كآصرو ك ف المكاقؼ

الث ث المذككرة آنفان إف الفصؿ بهذا التشكيؿ ال يشير إلى أف مدة كبيرة قد مرت بؿ يمكف

االستدالؿ عمى أنها مدة ليست بالكبيرة مف المكقؼ األكؿ لمثانف قط مسا ة إح ار المتهـ بعد
است ـ الق ية كالتجهيز المسبؽ لها

تتعدل المدة المحذك ة هنا نصؼ الساعة إذا لـ يكف

أ ؿ .كأما ما بيف المكقؼ الثانف كالثالث المدة المحذك ة عبارة عف مسا ة صركج شريؼ مف
العمؿ بعد انتها الدكاـ كذهابه لممنزؿ كهف أي ان مسا ة ال تتعدل النصؼ ساعة أك أقؿو بشكؿ

تقريبفو جممة المدة الصاصة بشريؼ المنقسمة لممكاقؼ الث ثة السابقة كما بينها مف حذكؼ هف

كاآلتف:
(دقائؽ م الزميؿ +دقائؽ محذك ة  +ساعة أك أكثر ف التحقيؽ  +دقائؽ إلى نصؼ ساعة
محذك ة  +حكار األهؿ دقائؽ )و بشكؿ تقريبف.
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كتبدأ مدة صمؼو مف بعد ص ة الجمعة بحكار ك نما بدأ قبؿ النقطة التف عر ها الراكمو" قتؿ
اليكـ قبؿ ص ة الجمعة قبؿ قميؿ"()1و كيمتد هذا الحكار ألقؿ مف نصؼ ساعة بيف "صمؼ"
كصديقه "محمد الص حف"و تحذؼ بعدها مدة ال تتجاكز مصادرة صمؼ مف عند صديقه إلى بيت

معممه تفصؿ بينهما هذا التشكيؿ الكتابف (***)و يدكر حكار بيف صمؼ كمعممه إسحاؽ بعد

أسطر قميمة كصفيةو ال يطكؿ حكارهما كتقدر مدته بدقائؽ معدكدةو يصادر صمؼ بيت معممه إلى

الصاف كمف الصاف لمسجد "صميت العشا

ف مسجد قريب كتكجهت إلى بيت الصشاب ( .)2إذنا

المدة إلى اآلف مف بعد ص ة العشا الجمعة إلى ص ة العشا كمف بعد ص ة العشا يذهب

إلى بيت الصشاب يطكؿ الحكار بينهما كيتصممه الكصؼ مف حيف آلصر ب سطر متفرقةو كعمى
أقؿ تقدير إف الحكار يطكؿ بينهما ألكثر مف ساعةو كمسا ة العكدة لمصاف محذك ة كبعد كصكله

كجمكسه قمي ن يفاج بالمجذكـ يحذرا بالهركب كتتسممه الشرطة ف نفس المحظةو كالنتيجة أف

المدة الصاصة بصمؼ ف المشهد الثالث هف مف بعد ص ة الجمعة إلى أكؿ الميؿ حسب اتباع

المؤشرات الزمنيةو تشصؿ مساحة تمتد مف صفحة ( )103إلى صفحة ( )118بسعة ()342
ث ثمائة كاثنيف كأربعيف سط انرو كبمقارنة المدة كالحيز التف تشصمها إف التفصيؿ كاقسهاب ب

شؾ غمب الحذؼ بفارؽ كبير كهذا يعنف بط كتيرة السرعة السردية ف المدة الصاصة بصمؼو
ك ف المشهد السادس كاألصير إف جممة الحكار تبمغ ما سعته ( )349ث ثمائة كتس كأربعيف

سط انرو بنسبة  %66.8بكاق حكارات تسعةو كهذا يعنف بط إيقاع الكتيرة السردية إلى حد معقكؿ
نكعان ما.

كأما الكقفات تبمغ سعتها ( )32اثنيف كث ثيف سط انرو كما نسبته  %6.1إلى عدد سطكر

المشهد كالبالصة ( )522صمسمائة كاثنيف كعشريف سط انرو كالكقفات إلى جانب المشاهد الحكارية
تبمغ سعتها ( )381ث ثمائة ككاحد كثمانيف سط انرو ما نسبته  %72.9كهف نسبة تشير إلى بط

الكتيرة السردية.

إف ركاية "تكائـ الصكؼ" ذات إيقاع بط

ب

شؾو بعد تتب كتيرة السرعة السردية ف

مشاهدها الستة كحساب مدة كؿ مشهدو بشكؿ تقريبفو كانت النتيجة بط إيقاعه السردمو
باق ا ة إلى أف المشاهد ف الركاية كمها تبمغ ( )1725ألفان كسبعمائة كصمسان كعشريف سط انرو

كنسبتها إلى عدد سطكر الركاية البالصة ( )2220ألفيف كمئتيف كعشريف سط انرو تبمغ %77.7و
كمجمكع المشاهد كالكقفات تبمغ سعتهما (  )1878ألفان كثمانمائة كثمانية كسبعيف سط انرو نسبة

تباطؤ كتيرة السرد تبمغ %84.5و كهذا يؤكد بالداللة اقحصائية أف ركاية "تكائـ الصكؼ" بطيئة
( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص103
( )2المصدر السابؽو ص109
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ف كتيرتها السردية إلى حد كبيرو كيمثؿ المصطط البيانف اآلتف سير الكتيرة السردية (البطف )

لمركاية المذككرة آنفان حسب الداللة اقحصائية الناتجة:
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رسم توضيحي) (2لنسب اإليقاع الزمني في رواية توائم الخوف.

ي حػػظ تقػػارب نسػػب تبػػاطؤ السػػرعة السػػردية عمػػى نحػػك ممحػػكظ إ ػػا ةن إلػػى الرتفاعهػػا بشػػكؿ

متفكؽو إف تقسيـ أج از الركاية إلى مشاهد (أكؿو ثانف ..إل ) إشػارة الرتفػاع سػعة المشػاهدو هػك
لػػيس بتقسػػيـ عبثػػفو ػػف إشػػارة لتفػػكؽ المشػػاهد الحكاريػػة كتقنيػػة سػػردية عمػػى بػػاقف تقنيػػات اقيقػػاع

السػػردمو كبشػػكؿ صػػاص الحػكار الصػػارجف هػػك ػػف صػػدارة التقنيػػات السػردية ػػف هػػذا الركايػػةو إذان
تحقػػؽ الركايػػة تكا قػان بػػيف العنكنػػة كالتقسػػيـ الػػداصمف لهػػا كبػػيف تقنيػػة اقيقػػاع السػػردم التػػف أعانتهػػا
عمى رسـ كتيػرة سػرديةو كبػالرجكع لممػدة ػإف مػدة كػؿ مشػهد عمػى حػدة ليسػت بػالكبيرة كهػف تثبػت

اقيقاع البطف كلكف ما بيف المشاهد ( ف االنتقاؿ مف مشهد آلصر) إف المدة أصذت ف التمددو
كالص صة أف مدة ركاية "تكائـ الصكؼ" تمتد سب سنكاتو كتـ اصتيار كتركيز أياـ معينة مف هػذا

السػػنكات كالػػتصمص مػػف البػػاقف ػػف االنتقػػاؿ بػػيف المشػػاهد كهػػذا يؤكػػد أف الصايػػة هػػف تثبيػػت ك ػرة
معينػػة أكثػػر مػػف انتفػػا ت ػرة كاقتطػػاع سػػردهاو كهػػذا بطبيعػػة الحػػاؿو يصػػدـ التشػػكيؿ البنػػائف الػػذم
قامت عميه هذا الركاية كهك المراكحة الزمانية المكانيةو ما دعـ كأبرز كرة التكأمة التف تمص ت

كثيمة كبرل تص ٌشى النص بت بيبها.
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كالمصطط السابؽ مبنف عمى أساس النسب الكاردة ف جدكؿ السرعة السردية الصاص بركاية

"تكائـ الصكؼ":
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سعتيا
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كباالنتقاؿ لركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" هف مقسمة ألربعة صكؿو كلعمها تق

مف مدة

زمن ية كبيرة يصرح بها ف آصر الركاية "لقد اكتشفت اآلف أنف أصدع نفسف ألكثر مف ث ثيف
()1

سنة"

كبما أف االمتداد الزمنف كبير لمصايةو ث ثكف عامانو هذا يعنف أف المجك لتقنيات تسري

السرد سيككف ذا ح كر بارز ألف تفصيؿ مثؿ هذا المدة عمى مساحة ( )119مئة كتس عشرة

صفحةو أمر مستحيؿو يتـ االستعانة بالحذؼ كالتمصيص قمكانية مكازنة النص كالتركيز عمى
ترة دكف أصرل

بدو كفر ية حسب المعطىو أف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" هك بنا ذك

إيقاع سري م األصذ بالحسباف أف العكس كارد كهذا ف حاؿ أف الركاية تحصر أيامان معدكدة
مف هذا الفترة الممتدة كتقدـ تفصي ن لها كتككف مدة الث ثيف عامان المذككرة ال تنتمف لزمف
كبير منهو كال يمكف الجزـ بهذا الفر ية أك السابقة لها
الحكاية األكلى بؿ تتعداا أك ته ـ جز ان ان

إال باالحتكاـ لنص "بيت لمرجـ بيت لمص ة" كبتتب المؤشرات الزمنية حسب تكا رها.

لقد جا الفصؿ األكؿ غنٌيان باالسترجاع حتى يكاد يككف جمه استرجاعان كالمحظة الحا رة تبدأ

مف أكؿ صفحة ف الركاية "أشعة الشمس الصاربة ت فف عمى المكاف سح انر"()2و الكقت يمتد مف
غركب الشمس كينتهف هذا الفصؿ إلى ما بعد منتصؼ الميؿ " :ألقى نظرة عمى الساعة قبؿ أف

يفتا البابو كانت تقترب مف منتصؼ الميؿ" .كالفترة الكاقعة بيف هذا المدة (مف شركؽ الشمس

إلى منتصؼ الميؿ) محذك ة مف المحظة الحا رة تقريبان قحالة ذاكرة الشصصية الراكية "أحمد"
عمى الما ف مستسممان لد ؽ الذكريات غير المتكقؼ إال بانتشاؿ أصكات صارجية ساعة منتصؼ

الميؿو يصرج لتفحص األمر كيعكد مجددان النهياؿ الما ف بحيث ينتهف الفصؿ دكف استئناؼ

المحظة الحا رة عدا ث ث مرات لعؿ أطكلها األكلى ف أكؿ صفحتيف مف الفصؿ األكؿو إال
أنه يمكف القكؿ ببط حركة السرعة السردية يه؛ ألف َّ
جؿ هذا الفصؿ تقريبان استرجاعف يحيؿ

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص116
( )2المصدر السابؽو ص5
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عمى الما ف مما يعنف االعتماد عمى سيؿ الذاكرة ال عمى حركة المحظة الحا رةو كهذا يعنف

–أي ان -البط الشديد لحركة المحظة الحا رة لتكقفها تقريبان عند لحظة استذكار الما ف.

ك ف محاكلة لرصد تقنيات تبطئة السرد (المشهد -الكقفة) ف الفصؿ األكؿ إف األمر يتداصؿ

هنا م الحكارت االسترجاعية كالكقفة االسترجاعيةو لكف ف نهاية المطاؼ تبقى كتيرة سردية

سكا كاف انتماؤها لمحا ر أك الما فو كلذلؾ إف نسبة المشاهد الحكارية الكاردة ف هذا

الفصؿ تبمغ  %34.2بعدد سطكر ( )253مئتيف كث ثة كصمسيف سط انرو إلى عدد سطكر
الفصؿ األكؿ البالصة ( )739سبعمائة كتسعة كث ثيفو كهف نسبة ال تنـ عف بط الكتيرة السردية
كصصكصان أنها ال تتمف ف معظهما لمحظة الحا رة.

كأما الكقفات تبمغ نسبتها  %21.1بعدد سطكر يبمغ ( )156مئة كستة كصمسيف سط انر إلى

عدد سطكر الفصؿ األكؿو الكقفات أقؿ كركدان مف الحكارو كلرصد درجة تباطؤ السرعة السردية
ف هذا الفصؿ ال بد مف الجم بيف الكقفات كالمشاهد لتككف النتيجة ما نسبته  %55.3بسعة

سطكر تبمغ أربعمائة كتسعة أسطر ()409و تتعدل درجة بط السرعة السردية أكثر قمي ن مف

المنتصؼو كبالمقارنة م المدة التف سبؽ كتـ تتبعها يمكف القكؿ ب ف الفصؿ األكؿ ذك إيقاع
زمنف بطف كاألمر يرج الرتفاع سعة االسترجاع يه.

ك ف الفصؿ الثانف يت ا مف بدايته أف الفترة المحذك ة أثنا االنتقاؿ مف الفصؿ األكؿ إلى

الفصؿ الثانف تكاد تككف صفرو هك يبدأ " ف الصباح"

()1

كال تستمر المحظة الح رة إال قمي ن

ليجنا الراكم ل سترجاع مف جديدو كيست نفها ف كصكؿ "أحمد" لمصيدليةو كي اؼ دليؿ آصر

عمى أف ال ترة مسقطة بيف الفصميف كهف أف أحمد قد التقى مصطفى ف الفصؿ األكؿ ف

منتصؼ الميؿو ك ف الفصؿ الثانف يذكر أحمد المقا بقكله "المفاتيا م مصطفىو لقد رآا ليمة
أمس"

()2

إذان امتداد المدة –م الشصصية الساردة أحمد مف الفصؿ األكؿ كحتى الثانف -مف

غركب الشمس إلى بعد منتصؼ الميؿو ف الصباح ف الصيدلية وال يمكثو إلى مدرسة كلديهو
كما أبمغ السرد بالتحديد" :أبمصا الناظر أنف س ككف عندا ف العاشرة "()3و كمف المدرسة لع از
الشي

أبك العنيف كال إشارة عمى مدة مككث أحمد ف الع از النشصاؿ ذاكرته باالسترجاعو

كالمحظة الحا رة تككف "حيف عاد ف المسا إلى الحف القديـ"()4و كعند هذا الحد ينتهف الفصؿو
كال بد مف تتب المدة بدقة أكبر بعد المعطيات السابقة كهف كاآلتف:
( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص41
( )2المصدر السابؽو ص49
()3المصدر السابؽوو ص42
( )4المصدر السابؽو ص42
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ف الصباح (مف المنزؿ – إلى الصيدلية -الساعة العاشرة صباحان ف مدرسة كلديه (المدة تقارب

ساعتيف) -ثـ إلى الع از (مساحة استرجاعية) تعنف بط الكتيرة السرديةو يتب ذلؾ كجكد مؤشر
زمنف ( ف المسا )
إف المدة ف الفصؿ الثانف تمتد مف الصباح إلى المسا (منتصؼ النهار إلى قبؿ حمكؿ الميؿ)
تقارب نها انر ب كممهو تبمغ سعة المشاهد ف هذا الفصؿ ث ثمائة كأربعة عشر سط انر ( )314ما

نسبته  %20.6إلى عدد سطكر الفصؿ الثانف الذم يبمغ ألفان كصمسمائة كث ثان كعشريف سط انر

( ) 1523م م حظة أف الحكار األطكؿ هك حكار استرجاعف دار بيف الشي أبك العنيف كأحمدو

استرجعه هذا األصير ف ذكر ك اة الشي أبك العنيفو كأما الكقفات تبمغ سعتها مئتيف كستة

أسطر ()206و ما نسبته  %13.5إلى عدد سطكر الفصؿ الثانفو كلتقصف درجة بط كتيرة

السردية يه إف مجمكع المشاهد كالكقفات تبمغ سعته صمسمائة كعشريف سط انر( )520بنسبة

%34.1و أقؿ – بطبيعة الحاؿ -مف الفصؿ األكؿ باعتبار مدة الفصؿ الثانف أطكؿ قمي ن مف
الفصؿ األكؿو كبما أف انتها الفصؿ الثانف يعمف عف انتها نهار إنه باالنتقاؿ لمفصؿ الثالث
و
ً
جديدو و
بداية و
تاؿ لميكـ الذم ترب عمى مساحة الفصؿ الثانفو كبدايته منذ
يكـ
يعمف منيان عف
الصباح ف الصيدلية" :مصطفى لـ يح ر بعدو لـ يعتد الت صرو لكف ظركؼ الك اة تبيا

العذر"

()1

يعنف بدأ الدكاـ ف الصيدلية مف الصباحو يدكر حكار بيف مصطفى كأحمدو يؤكد أف

يكـ الفصؿ الثانف و
تاؿ له اليكـ ف الفصؿ الثالث كمنه كما يفصا السرد عنه ف قكله" :ح ار
()2

أمس لمع از كأصبرانف"
()3

كبانتها مشكمة المدرسة يذهب أحمد إلى ع از المكسا "مكثت ساعة

ف ع از المكسا" كهك مسا ن المدة المحذك ة هنا مف بعد الصباح إلى المسا (قبؿ الثامنة)
كهك مكعد الشمة عند أحمدو كمف الثامنة لما بعد التاسعة (هف مد انتظار الشمة) كص صة؛ "كاف

يهي نفسه لممصادرة حيف جاكزت الساعة التاسعةو حينما سمعهـ يد عكف الباب كيدصمكف"()4و
كتدكـ السهرة لكقت مت صر مف الميؿ (غير محدد) آصرها حديث إنجيؿ كأحمدو يميه كصكؿ أحمد

لمنزله كمراكدة الذكريات مجددان تتـ له ليمتهو إذان ينتهف الفصؿ الثالث بانتها اليكـ الثانف (مدته
يكـ كجز كبير مف ليمة)و كنسبة المشاهد الكاردةو بما يها المشاهد الحكارية كاالسترجاعيةو تبمغ

 %66.3بما يتس ( )398لث ثمائة كثمانية كتسعيف سط انرو بكاق اثنف عشر حكا انر يستكم يه

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةوو ص66
( )2المصدر السابؽو ص68
( )3المصدر السابؽو ص71
( )4المصدر السابؽو ص 71
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الصارجف م المنكلكج الداصمفو إذ إف هذا األصير يتعادؿ أك حتى يكاد يتفكؽ عمى الحكار

الصارجفو كما نسبته .%20.1

أما الكقفات تبمغ سعتها ( )123مائة كث ثان كعشريف سط انرو كاف درجة السرعة السردية

باالعتماد عمى المعطيات السابقة تبمغ سعته ( )521صمسمائة ككاحدان كعشريف سط انرو ما نسبته

 %85.4كهف نسبة مرتفعة تشير إلى بط كتيرة السرعة السردية بشكؿ جمفو باق ا ة إلى

المدة السابقة التف تـ استج ئهاو كلك بشكؿ تقريبفو الفصؿ الثالث الذم يشصؿ حي انز يقدر ()25

بصمس كعشريف صفحةو يمتد لفترة يكـ كاحد قط م العمـ ب ف حذؼ مدة ما بعد الصباح إلى

المسا أثارت تكازنان طفيفان سرعاف ما تبددت آثارا باستص ؿ هذا الفترة ف استذكار الما ف الذم

زاد بط كتيرة السرد ف الفصؿ الثالثو كباالنتقاؿ لفحص كتيرة السرعة السردية كمحاكلة
استج

المدة قدر المستطاع ف الفصؿ الراب كاألصير يمكف تسجيؿ عدة ممحكظات أكلها

ك كح المؤشرات الزمنيةو عمى العكس مف الفصكؿ الث ث السابقة تارةن هف كا حة كتارةن يمكف
استنتاجها تارة هف مبهمة كال بد لذلؾ مف ارتباط بالسياؽ القائـو كالممحكظة الثانية أف الفصؿ
األكؿ يقتط جز ان مف المسا إلى بعد منتصؼ الميؿ كالفصؿ الثانف مدته يكـ كالثالث يكـ ثانف
تاؿ –أي ان -لميكـ السابؽ ف الفصؿ الثانف كدليؿ أنه و
تاؿ لهو كأما الراب يبدأ بيكـ ثالث و
و
تاؿ
له كال كجكد لمدة محذك ة بيف الفصميف المذككريف كقد تحقؽ ذاؾ اليكـ المقصكد "أمس" ف ليمة

اليكـ الثانف ف الفصؿ الثالثو "كنت أسهر معهما أمس كقد اتحنف انجيؿ بمك كع"( .)1كلكف
الفصؿ الراب يتعدل الفصكؿ الث ثة السابقة إلى عدة أياـ أصرل اليكـ األكؿ ف الفصؿ الراب

"العنقا ككحيد القرف ف ممعب النمكر" يبدأ مف الصباح" :الساعة اآلف التاسعة .س كا يؾ ف
الحادية عشر إال رب "

()2

إف المدة الماثمة ف النمكذج السابؽ يمصص مصطفى ما كق

يها ف النمكذج التالف" :كصؿ

شمكمك ف التاسعة كالنصؼ بعربته المرسيدس البي ا  .دصؿ النادم كعادم السائؽ بالعربة بعد

رب ساعة كصؿ صديقاؾ إنجيؿ كعامكس مكثا نصؼ ساعة كغادرا .ثـ جا آصر ال أعر ه يبدك
أنه عربف كما زاؿ ف الداصؿ"

()3

م مكازاة التكقيت نفسه ألحمد كقد كاف ف الصيدليةو ككصؿ

عند الحادية عشرة إال رب إلى النادمو تكقيت اليكـ األكؿ ف الفصؿ الراب يقؼ عنداو كتمتد

جمسة أحمد م شمكمك ف حكار يدكر بينهما كيفما يستصرؽ إج ار مشهد حكارم مقابؿ له ف

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ة و ص94
( )2المصدر السابؽو ص90
( )3المصدر السابؽو ص92
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()1

الكاق و كاف أكؿ مؤشر زمنف بعد هذا الحكار هك" :الثانية مسا ن"

يميها اصطحاب أحمد

لمصطفى إلى منزله لمصدا و كيقتط السرد بتشكيؿ كتابف يعمف عف حذؼ انتقالف (***) كما
هك مك ا بيف األقكاس كلكف المدة المحذك ة ال تتعدل الساعتيفو إذ يصؿ صميؿ كيدكر حكار

بيف ث ثتهـ" :امتدت السهرة حتى التاسعة كالنصؼ"()2و يميه صركج صميؿ م أحمد لمجمكس عمى

المقهى " :ف العاشرة م بعض األصدقا هنا"()3و كيدكر حكار بيف أحمد كصميؿ كبستانينفو كال
تطكؿ جمستهـ ألكثر مف نصؼ ساعة بشكؿ تقريبف تقطعها زكجة أحمد بصبر سف كهك اعتقاؿ

كلديه ليم كا الجز األكؿ مف الميؿ ف الحجزو إلى انتها اليكـ األكؿ عند هذا الحدو يتب مدة
محذك ة كقدرها كما جا

ف النص ث ثة أياـ" :مرت أياـ ث ثةو ثقيمة بطيئة "()4و كهذا يعنف

اقسهاـ ف تسري كتيرة السرد كاقامة بعض التكازف بعدما كانت تعزؼ عمى أكتارها بإيقاع
بطف

ف الفصكؿ الث ثة األكلى مف الركايةو كيبدأ اليكـ الصامس ف الفصؿ بممصص عف نهارا

المفصمة لهذا اليكـ مف الميؿ" :حيف جا ت الساعة الثامنة
ال يتجاكز الث ثة أسطرو كتبدأ المدة
ٌ
"()5و كهف مكعد لقا أحمد م الشمة كال يح ر منهـ إال عامكسو كيدكر حكار بينه كبيف أحمد
ال ينتهف إال بانتها سهرتهـ " :غاد ار البيت ف الحادية عشرة "
كيستكمؿ أحمد ليمته عند مصطفى ال يمكث إال قمي

()6

بحكار ال يتعدل النصؼ ساعة كينتهف

اليكـ الصامس إلى هذا الحدو يميه اليكـ السادس كينتهف ف بيت أحمد صباحان" :استيقظ
مت صرا"()7و كيفاج بزيارة شمكمك يدكر حكار مقت ب بينهماو يمف ذلؾ ذهابه لمصيدلية كحديثه م

مصطفىو كبشكؿ تقريبف التكقيت لهذا الحد ترة ما قبؿ الظهيرةو أم ما مدته مف ث ث ألرب

ساعات عمى أقصى تقديرو يتب ذلؾ تشكيؿ الحذؼ االنتقالف المعتاد (***) كمدة الحذؼ مف

ما قبؿ الظهيرة إلى أف يصؿ المقاـ هذا التكقيت " :ف السابعة مسا "

()8

يسبؽ مكعد أحمد م
()9

شمكمك بساعة حسب اتفاقهـ صباحان" :س نتظرؾ الميمة ف الثامنة مسا بال بط"

كعند المقا

يق ما صطط أحمد لهو كما إف تصؿ الساعة التاسعة حتى يككف أحمد ف منزله " :أصرج الشيؾ

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص97
( )2المصدر السابؽو ص100
( )3المصدر السابؽو ص100
( )4المصدر السابؽو ص 106
( )5المصدر السابؽ نفسهو ص110
( )6المصدر السابؽوو ص109
( )7المصدر السابؽو ص111
( )8المصدر السابؽو ص115
( )9المصدر السابؽو ص112
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الذم كتبه بعد ساعة"()1و كي حظ تكالف ساعات ث ثة مف اليكـ السادس تترب عمى مساحة
أسطر عشرة قط ما يعنف سرعة اقيقاع الزمنف الذم شهدا هذا اليكـ ف الفصؿ الراب كال زاؿ

مستم انر ف الصفحة نفسها بعد أسطر قميمة مؤشر زمنف آصر يدعـ كتيرة السرعة السردية
بزيادتها " :تطم إلى الساعة كانت الحادية عشرة كالنصؼ "
السابعة مسا كحتى الحادية عشرة كالنصؼ تق

()2

جممة التكقيت ممتد مف الساعة

مف ما سعته ثمانية عشر سط انر ( )18يقتؿ

يها أحمد شريكه شمكمك كيتصمص مف عب حياته الثقيمة كأيامه التف ال تكاد تمر ف الفصكؿ

الث ثة األكلى كاف السرد يهـ ذا ايقاع بطف و كحيف زالت الصشاكة عف أعيف أحمد كتصمصه
مف شمكمك زادت سعة السرد بحيث احتكل الفصؿ الراب كاألصير عمى مدة تفكؽ الفصكؿ الث ثة

التف سبقتهو كمدة أصرل تبعت المدة السابقة ب سطر قميمة ك يها إع ف تكقيت جديد" :دقت
الساعة معمنة منتصؼ الميؿ"

()3

كمف هذا الساعة المذككرة يبدأ أحمد حكا انر م كزجته كتنتهف

الركاية بعد صفحتيف تككف المدة قد تيممت إلى الفجر " :كألكؿ مرة منذ سنكات يدؽ ناقكس
()4

الكنيسةو كيعمك صكت مصطفى يؤذف لمفجر مف مسجد الحفو كاتجهكا جميعان لمص ة" و

ي حظ التدرج كا حان ف استصداـ عنصر الزمف "المدة" ف الفصؿ الراب ك ف الركاية بشكؿ
عاـو نصيب الفصؿ األصير " العنقا ككحيد القرف ف ممعب النمكر" مف مدة الركاية ككؿ

متفكقة عمى صكلها الث ث السابقة له م العمـ أف اليكـ الفصكؿ الث ثة مدتها مجتمعة هف
يكميف قطو يبدأ الفصؿ الراب مف اليكـ الثالث ف الركاية كباتباع المؤشرات الزمنية يمكف تقدير

مدته كما يبيف المصطط اآلتف:

"مدة الفصل الرابع"
اليوم الثالث

صباحان (الساعة التاسعة) لقا أحمد م شمكمك

ف النادم (إنجيؿ كعامكس كشمكمك)
لقا أحمد كشمكمك

التاسعة كالنصؼ

الحادية عشرة إال رب لقا مصطفى كأحمد

كقت ص ة الظهر (أحمد)

الساعة الثانية مسا

ف الصيدلية

مسا ن جمسة أحمد كمصطفى كصميؿ تنتهف عند
مف الثانية إلى ما بعدها بقميؿ مدة محذك ة
أحمد كصميؿ ف المقهى عند العاشرة (يجمسكف نصؼ ساعة)
التاسعة كالنصؼ
أكؿ الميؿ ف الحجز

اليوم الرابع والخامس والسادس (محذوفات)

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص115
( )2المصدر السابؽو ص115
( )3المصدر السابؽو ص116
( )4ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص119
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اليوم السابع

عشرة اليوم الثامن

ليمته مف الساعة الثامنة إلى ما بعد الحادية

نهارا مقدـ كص صة

صباحان(لقا شمكمك كأحمد ف البيت)

ف الصيدلية
حذؼ إلى السابعة مسا ن
التاسعة إلى الفجر (انتها الفصؿ الراب بانتها اليكـ الثامف).

حديث أحمد كمصطفى

إلى الثامنة ف بف شمكمك

مف

لقد حذ ت أياـ ث ثةو كطرحت ث ثة أصرل كبالنسبة لممؤشرات األداة اقحصائية ف الفصؿ

الراب

تبمغ سعة المشاهد الحكارية أربعمائة كسبعة كث ثيف سط انر()437و ما نسبته  %62إلى

عدد سطكرا التف تبمغ سبعمائة كأربعة أسطر (.)704

كأما الكقفات الكصفية الكاردة تبمغ سعتها مئة كثمانية أسطر ()108و بنسبة %15.3و كمجكع

سطرو ما نسبته
الكقفات كالمشاهد الحكارية تبمغ سعتها صمسمائة كصمسة كأربعيف ()545
ان
 %77.4كهف سعة مرتفعة تشير إلى ارتفاع تباطؤ الكتيرة السردية إال أف الحذؼ ألياـ ث ث

أثار مكجة سرعة لهذا اقيقاعو كلكف ف المقدمة بالمقارنة م الفصكؿ الث ثة السابقةو كرغـ
ارتفاع نسبة تقنيات تباطؤ السردو إنه يمكف م حظة سير الراكم بكتيرة سريعة -إلى حد ما-
ف هذا الفصؿ بؿ كمنتظمة كمتكا قة م الداللة التف يسعى إليهاو تككف المؤشرات الزمنية ف

اليكـ الثالث(مف الركايةو كاألكؿ مف الفصؿ الراب )و كالساب أقؿ مف اليكـ الثامف التف تزاحمت
يه المؤشرات الزمنية بكثرة إشارة إلى االنتظاـ كالتصطيط الذم يينجا مساعف أحمد كمصطفىو
الفصؿ الراب بصكرة عامة يدعـ بالمؤشرات الزمنية بصكرة أكثر انتظامان بالمقارنة م الفصكؿ
الث ثة األكلى التف يحيد يها "أحمد" عف الصكاب االصت ؿ ار قه كما ار ؽ النسؽ الزمنف عمى

امتداد الركاية كمف ص ؿ األداة اقحصائية يمكف رصد كتيرة اقيقاع الزمنف لركاية "بيت لمرجـ
بيت لمص ة" بعد تتبعها ف صكلها األربعة بمصت سعة المشاهد الحكارية ألفان كأربعمائة

كسطريف ( )1402ما نسبته  %50.3إلى عدد سطكر الركاية البالصة ألفيف كسبعمائة كث ثة
سطر ()2783و كأما سعة الكقفات الكصفية عمى امتداد الركاية المذككرة تبمغ صمسمائة
كثمانيف
ان

كث ثان كسبعيف سط انر( )573ما نسبته %20.5و كنصيب تقنيتف تبطئة السرد ف ركاية "بيت

لمرجـ بيت لمص ة" يبمغ حي انز ييقدر ب لؼ كتسعمائة كصمس كسبعيفو بنسبة  %70.9يعنف أف
الكتيرة السردية لهذا الركاية المذككرة أنفان ذات إيقاع بطف كصاصة أف الفصؿ األكؿ كالثانف
كالثالث قط مدتهما يكميف كجز مف الميؿو كالفصؿ الراب مدته ستة أياـ ث ثة منها محذك ةو

كالصطط البيانف اآلتف يك ا اقيقاع الزمنف بصكرة إحصائية:
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مخطط()3
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هذا التصطيط هك مصداؽ لمنسب اقحصائية الكاردة ف جدكؿ السرعة السردية الصاص بركاية
"بيت لمرجـ بيت لمص ة ":
السرعة السردية ف ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ة
الفصل

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

سعتيا

سطر
 409ان

سطر
 520ان

طر
521س ان

سطر
 545ان

سرعتيا

%55.3

%34.1

%85.4

%77.4

السرعة

كبالكصكؿ إلى ركاية االصتناؽ تجد إنها مقسمة لسبعة صكؿ كمرقمة مف()7-1و ف الفصؿ

رقـ ( )1يبدأ اليكـ األكؿ بمدة غير محددةو يدكر حديث بيف الساقف يتبعه حكار مدحت كالعـ
حسيف كالذم يتصممه بعض الكقفات الكصفية بيف الفنية كاألصرلو كال تكجد إشارات زمنية يمكف

االستدالؿ عف طريقها ب م جز مف النهار كانت البداية كالى أم ساعة امتدت كمقدار المدة
المستصرقةو قط يمكف القكؿ ب نه اليكـ األكؿ لمدحت ف استئناؼ مراقبة العـ حسيف ف زمف

القصةو قد بدأت المراقبة "منذ عشرة أياـ كأنا أراقبه"

( )1ركاية االصتناؽو ص8
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()1

كأما جمكسه عمى المقهى كاف "منذ

()1

شهكر"

كزمف القصة يبدأ مف اليكـ الذم تحدث يه مدحت لمعـ حسيف محاكالن همه كهك مدة

الفصؿ األكؿ لكف متى تحدث كمتى انتهى الحديث كما مقدار المدة المحذك ة مف اليكـ

تفاصيؿ يعمنها النص عف ذلؾ قط يمكف استنتاج أف الفصؿ األكؿ يساكم ف مدته يكمان بالكاد

محذكؼ جز منه .هذا يما يصص المدةو كأما كتيرة اقيقاع الزمنفو عند إحصا المشاهد

كجدناها قد بمصت حي انز ييقدر بمائة كتسعة كث ثيف سط انر ( )139ما نسبته %51.4و كأما
الكقفات تبمغ سعتها ستة كأربعيف سط انر ( )46ما نسبته  %17إلى عدد سطكر الفصؿ األكؿ

البالصة مئتيف كسبعيف سط انر(.)270

أما الكقفات إلى جانب المشاهد لبمكغ درجة بط السرعة السردية هما بنسبة  %68.5كسعته

سطرو كهذا يعنف بط الكتيرة السردية بصكرة متكسطةو إلى
تبمغ مائة كصمسة كثمانيف ()185
ان

حد ما.

ك ف الفصؿ الثانف بداية باقع ف عف مدة محذك ة كما كيعمف قدرها" :لـ أذهب إلى المقهى
()2

ف اليكـ التالف"

كيعمف الراكم أي ان اليكـ الثالث " :ف اليكـ الثالث ذهبت مت ص انر"

()3

الفصؿ

األكؿ عبارة عف اليكـ األكؿو كالفصؿ الثانف عبارة عف اليكـ الثالثو بينهما يكـ محذكؼ.

ارت األكؿ مقت ب بيف مدحت كالساقفو كالحكار الثانف أطكؿ
كيت مف الفصؿ نفسه ث ثة حك ا
المشاهد الكاردة يهو كهك بيف العـ حسيف كمدحتو كأما الثالث

يطكؿ كثي انر بيف مدحت كمعمـ

المقهىو كيمكف م حظة أف الكصؼ يتصمؿ هذيف األصيريفو كي حظ أي ان صمك الفصؿ الثانف
مف المؤشرات الزمنية الدقيقة أك التف يمكف االستدالؿ منها عمى المدة المستصرقةو قط يمكف

القكؿ ب ف مدحت ق ى اليكـ ف المقهىو كال بد إذان مف أكقات معينة قد حذ ت ألف اليكـ ال

ينتهف بسرد الحكارات الث ثة السابقةو كبمحاكلة مقاربة المدة إنها أي ان ال تتعدل اليكـو ف

الفصؿ الثانف كبالنسبة لممشاهد الحكارية قد بمصت سعتها مائة كاثنيف كعشريف سط انر( )122ما
نسبته .%65.9

كأما الكقفات الكصفية بمصت سعتها ثمانية كعشريف سط انر( )28بنسبة  %15.1كتنقص درجة

السرعة السردية ف الفصؿ الثانفو كقد بمغ مجمكع الكقفات كالمشاهد الحكارية مائة كصمسيف

سط انر( )150كهف سعة بنسبة %81و كهذا يعنف أف اقيقاع الزمنف بطف و كالفصؿ الثالث يبدأ

مف كرا بحكار الساقف م مدحت كهك حكار مقت بو تبعه حكار مدحت م العـ حسيف كهك

مشهد مطكؿو يتصذ يه مدحت أبعادان أصرل ف ع قته م العـ حسيف كيعف قدر الصمكض
( )1المصدر نفسهو الصفحة نفسها
( )2ركاية االصتناؽو ص15

( )3المصدر السابؽو الصفحة نفسها
071

كالتعقيد كالتيه الذم يمؼ حياتهو كينتهف الفصؿ الثالث بانتها الحكار ما يعنف أف جز ان بسيطان
مف اليكـ هك المدة المستصرقة مف اليكـ كلكف األكيد أف هذا الجز هك مف يكـ و
تاؿ لميكـ ف
()1

الفصؿ الثانفو كيمكف االستدالؿ بقكؿ الساقف" :غادرتنا مبك انر أمس مـ تر ما جرل"

كغير

هذا اقشارة الزمنية ميس ثمة إشارة أصرل يهو كبالنظر لممشاهد الحكارية تجدها قد بمصت

سعته مئة كستة كصمسيف سط انر ( )156بنسبة  .%57.9كأما الكقفات قد بمصت كاحدان كعشريف

سطر ( )21ما نسبته %11.1و كبمصت الكقفات كالمشاهد الحكارية تبمغ مائة كسبعة كسبعيف

سط انر ( )177ما نسبته  %93.6كهذا يشير لبط الكتيرة السردية لدرجة قصكل ف الفصؿ
الثالث مف الركاية المذككرة كهك مف كجهة نظر ثانية عبارة عف حكاريف يستنز انه كينتهف بإنها

الحكار األصير كهك األطكؿو الحكار ال يمتد ترة طكيمة كلعمه يماثؿ المدة المستصرقة ف أدا

حكار ف الكاق .

كباالنتقاؿ لمفصؿ الراب مف الراكية ذاتها نجدا قد بدأ بتحديد مدة زمنية "الساعة الكاحدة
()2

صباحان"

كال إشارة عمى كـ المدة السقطة أثنا الفصؿ الثالث إلى الفصؿ الراب ك ف الصالب

أنها ليست كبيرة" :تكررت زيارتف لممقهى ف أكاصر الميؿو كمككثف يه حتى الساعات األكلى

مف الصباح"( .)3لعمها المؤشر الثانف الذم يذكر ف هذا الفصؿ كهك يشير ف الصالب إلى تمؾ

المدة االنتقالية المحذك ة بيف الفصميف المذككريف أنفانو كلكف أي ا دكف تحديدهاو الكقت الذم

يبدأ به الفصؿ هك إحدل ساعات الصباح األكلى التف ذكرها النمكذج السابؽ يسرد ف أكله

"مدحت" الك

القائـ أمه ف الصر ة الداصمية التابعة لممقهى كيصؼ ركادهاو كيتحدث عف

محاكالته لفتا باب الحكار م أحدهـ كينجا بفتا حكار م "العـ محمد"و يميه صركج "مدحت"

مف غر ة المقهىو كيتب ذلؾ بإشارة الحذؼ المعتادة المك حة ما بيف األقكاس (***) .كمف

ص ؿ تقفف القرائف الزمنية تجد إشارة أف الحذؼ ال يتعدل بمكغ الصباح كجز ان مف نهار اليكـ

كما ف المؤشر اآلتف" :ترؾ المقهى! لقد كاف هنا باألمس"( .)4ي حظ االهتماـ بإبراز المؤشرات

الزمنية ف هذا الفصؿ عمى ص ؼ ما سبقه مف صكؿو كما أف مدته تتعدل اليكـ يما الفصكؿ

السابقة ال تتعدل الجز مف اليكـ كما سبؽ كتـ تك يا ذلؾو كثمة إشارة إلى أف كصكؿ "مدحت"

لممقهى كمفاج ته بترؾ "العـ حسيف" له ليس ف كقت مبكر مف النهار كلعمها ليست نها انر أص ن:

( )1ركاية االصتناؽو ص25
( )2المصدر السابؽو ص35
( )3المصدر السابؽو ص37
( )4المصدر السابؽو ص40
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()1

"الذيف ينامكف ف المقهى يتكا دكف آصر الميؿ"

كال يمبث مدحت حتى يقابؿ أكلهـ كهف عزيزةو

كهذا يؤكد الفرض السابؽ أف زيارته الثانية ف الميؿ ال النهارو كأما المؤشر الزمنف الثالث" :

نظرت إلى الساعةو كانت تقترب مف الحادية عشرة"

()2

كهك المدة االنتقالية بعد حديث مدحت م

عزيزة يتبعه حديث مدحت إلى الطفؿ محسف كالحديث كمه حكؿ العـ حسيف كما حؿ بهو ثـ

حكار ثالث مدحت م المبصراتف منتهيان بتشكيؿ الحذؼ المعتاد(***)و الذم يشير إلى إسقاط
مدة زمنية كلعمها باقف الميمة إلى نهار اليكـ التالف حيث مدحت ف مبنى الجريدةو يتجاذب

الحديث م صفكتو كينتهف بإشارة الحذؼ االنتقالية المعتادةو كربما ال يمكف تحديد كـ المدة
الفاصمة الكاقعة قبؿ كبعد هذا التشكيؿ الكتابف الذم اعتدنا عميه أنه ذك داللة لفترة محذك ةو
كاالنتقاؿ هنا بمكاف جديد كهك المحاؽ بالدركيش إلى حيث يقطف لمتحقيؽ حكؿ اصتفا العـ

حسيف كثمة إشارة إلى أف الكقت يمتد مف صباح اليكـ إلى عصرا م الدركيشو كباقف اليكـ ف

طريؽ العكدة مف المكاف الذم جرا الدركيش إليه" :كلتعد بعد آذاف العصر إلى المدينة م أخ لف
()3

ذاهب إلى هناؾ"

كالى هذا المحظة ينتهف الفصؿ الراب و كيمكف إجماؿ المدة التف يستصرقها يما ي تف:
مف الساعة الكاحدة صباحان ( ف المقهى كحكار م قاطنف الصر ة الداصمية)

(حكار زكريا م مدحت)

(حديث م الساقف)

مدحت يتجه مف المقهى لمكتبة العـ محمد

الساعة الحادية عشر ( حكار مدحت م محسف)

يبدأ ( ف مبنف الجريدة)و حديث مدحت كصفكت)

مدة محذك ة

اليكـ التالف
ف المسا

يكـ جديد

يكـ جديد

مدحت بر قة الدركيش إلى العصر

كجممة المدة ث ثة أياـ كليمتيف محذكؼ أج از منها بمدة غير محددةو هذا بالنسبة لما هك متعمؽ

بالمدة.

كأما اقيقاع الزمنف لمفصؿ الراب

كاف ذك كتيرة معتدلة السرعة كذلؾ؛ ألف سعة تقنيتف تبطئة

السرد قد بمصت ث ثمائة كثمانية أسطر ()308و ما نسبته  %48.7قياسان إلى عدد سطكر

الفصؿ الراب ستمائة كاثنيف كث ثيف ( )632باعتبار تقنية المشاهد بمصت ما سعتها مئتيف كستة
عشر سط انر ( )216أم ما نسبته  .%34.1كأما الكقفات الكصفية قد بمصت اثنيف كتسعيف
( )1ركاية االصتناؽو ص43

( )2المصدر السابؽو ص44
( )3المصدر السابؽو ص60
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سطر()92بنسبة  %14.5لكف نسبة المشاهد كالكقفات
ان

تتعدل نصؼ هذا نسبةو كبالنظر
ن عف االلتزاـ بإيراد

إلى المدة إنها أي ان تعنف سرعة اقيقاع الزمنف ف الفصؿ الراب و

المؤشرات الزمنية أكثر مف الفصكؿ الث ثة السابقة التف تكاد تنعدـ يهاو كذلؾ ألف التحقيؽ

الذم يقكـ به مدحت قد انجمت بعض حقائقه كاف زاد األمر بعض الصمكض ف جكانب أصرل.

كيبدأ الفصؿ الصامس عند لقا صفكت كمدحت عند الصذا يقدـ كص صة تسردها الشصصية

الساردة مدحتو ك ف محاكلة أصيرة يذهب مدحت لممقهى" :كانت الساعة الصامسة بعد

الظهر"()1و كيق بيف يدم رجاؿ المعمـ يتعرض ل صتطاؼ كالحجز ف غر ة المقهى السرية
يمتقف يها بزكف محمكد كالذم يس له" :كـ الساعة؟ قمت التاسعة "( .)2المدة إلى اآلف مف ساعة

الصدا م صفكت إلى الصامسة ف المقهى إلى التاسعة ف الصر ة المحتجز يهاو يدكر بعدها
حك هار مطك هؿ بيف مدحت كزكف محمكدو يمف ذلؾ حكار بيف رجاؿ المعمـ كمدحتو ف اليكـ ذاتهو
متبكعان بمنكلكج مدحت م ذاته " :الساعة الثانية بعد الظهر"( )3كيدكر مجددان حديث بيف مدحت
كالمعمـ هذا المرةو كينتهف باستئناؼ مدحت حديثه لمنفس إلى أف يمقف بنظرا عمى الساعة التف
()4

تقؼ عند" :الثانية صباحان"

كعند هذا الساعة تطؿ عزيزة التف تعمـ ب مر الصر ة المحتجز

مدحت يهاو كتصرجه كتبقيه معهـ" :حتى الصباح"(.)5

كص ؿ هذا المدة يدكر حديثان بيف قاطنف الصر ة الداصمية لممقهى كمدحت كحينها تنجمف الكثير

مف الحقائؽ أمامهو م م حظة أف الفصؿ الصامس دقيؽ كمنتظـ ف إيراد المؤشرات الزمنية
يمكف استنتاج المدة المستصرقةو بتقفف الساعة السابؽو ار ؽ هذا االنتظاـ عف اقع ف عف

المدة الزمنية انحصار الصطا عما يسعى مدحت لمعر ته ككشفه مف البدايةو كعند بمكغ الصباح
يصرج مدحت مف المقهى إلى منزله " :استيقظت كالمسا يدؽ أبكاب النهار"()6و يذهب إلى
()7

الجريدةو ينتظر تفرغ رئيس التحرير لمدة غير معمنة " :كطاؿ انتظارم"
()8

يمشف ف الشارع " :الكقت مسا "

يميه حكارهماو يصرجو

يدكر منكلكج أك حتى صراع م مدحت كهك متجه إلى

( )1ركاية االصتناؽو ص61

( )2المصدر السابؽو ص65
( )3المصدر السابؽو ص74
( )4المصدر السابؽو ص75
( )5المصدر السابؽو ص76
( )6المصدر السابؽو ص 88
( )7المصدر السابؽو ص89
( )8ركاية االصتناؽو ص90
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بنسيكف يجالس أحد األغراب ف حديث عابر ف صالة الفندؽ كينتهف إلى هنا الفصؿ()5و

كبإجماؿ مدته إنها:
(اليكـ األكؿ

المقهى

زيارة مدحت لممقهى كاحتجازا يه

ليمة هذا اليكـ ب كممها حتى الصباح

اليكـ الثانف كامؿ محتجز ف

اليكـ الثالث(مسا ا) ف مبنى الجريدة

ثـ إلى بنسيكف).
إف المدة التف يستصرقها الفصؿ الصامس تبمغ ث ثة أياـ ف أج از منها كليمة كاممة .كبالنسبة

لكتيرة اقيقاع الزمنف يه إف المشاهد الحكارية ف مقدمة تقنيات اقيقاع كركدت حيث بمصت

سعتها ث ثمائة كأربعة كتسعيف سط انر ()394و ما نسبته %51.1و كن حظ أف المنكلكج الداصمف
لمدحت ذك سعة كبيرة تكاد تشاطر الحكار الصارجف ف هذا الفصؿ كلطبيعة الصراع القائـ

ص لهو كأما الكقفات تبمغ سعتها اثنيف كسبعيف سط انر ()72و ما نسبته  .%9.3كأما تقنيتا بط

كتيرة اقيقاع السردم معان تبمغ سعتهما أربعمائة كستة كستيف سط انر ( )466ما نسبته %60.5

إلى عدد سطكر الفصؿ الصامس كالتف تبمغ ( )770سبعمائة كسبعيف سط انر كبالتالف درجة بط

كتيرة اقيقاع الزمنف معتدلة إلى بطيئة تقريبانو كهف كذلؾ عندما تترب مدة ث ثة أياـ كليمة عمى

ما يتس لسبعمائة كسبعيف سط انرو مما يؤكد اعتداؿ كتيرة اقيقاع السردم ف هذا الفصؿ أك
ميمها قمي ن لمبط .

()1

ك ف الفصؿ السادس بداية إع ف عف الساعة " ف الحادية عشرة"

يككف مدحت ف زيارة

المدرسة التف يعمؿ يها زكف محمكدو يفاج بنب صمه كمنه يتكج لعنكاف العـ حسيف يقابؿ

زكجته كيدكر حكار معهما كيستعير منها تات ما بقف مف مذكراتهو كيباشر ف قرأتها ف منزله
إلى أف تنتهف ك يقكـ الراكم بسردهاو كينتهف الفصؿ السادس بانتهائها ككذلؾ متممة اليكـو م

م حظة أف مذكرات العـ حسيف المبعثرة يمكف اعتبارها حكاية مت منة لمحكاية األكلى كطريقة
تشكيؿ بنائية كالمدة الصاصة بها قائمة بذاتها كهف ال تنتمف لدائرة الحكاية األكلى زمنيان قط هف

منها كما بصدد تقفيه هك مدة ق ار ة هذا المذكرات المبثكثة كتابيان ف ركاية االصتناؽ

كمقتطفاتو يمكف القكؿ يها ب نها ذات بنا زمنف متشظف لعدـ اكتمالها كحكاية بؿ يبترت أج از
كثيرة منهاو كما يهـ هنا هف المدة التف استصرقها مدحت ف ق ار تها كاعادة ق ار تها يعنف بط

كتيرة السرد عندهاو كهف استكماؿ لميكـ الذم بدأ ف الفصؿ السادس مف الساعة بط إيقاع

الكتيرة السرديةو هذا ما يصص المدةو كأما يما يتعمؽ بكتيرة االيقاع الزمنف ف الفصؿ السادس
إنها حسب تقنيات تبطئة السرد ذات إيقاع معتدؿ السرعة إلى حد ما باالستناد للداة اقحصائية

( )1المصدر السابؽو ص95
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ف هذا السياؽ؛ إذ بمصت سعة المشاهد الحكارية مئة ككاحدا كصمسيف سط انر ( )151ما نسبته

 %20.1إلى عدد سطكر الفصؿ البالصة سبعمائة ككاحد كصمسيف سط انر ()751و كأما الكقفات

الكصفية قد بمصت مائة كستة كتسعيف سط انر ( )196ما نسبته %26و كمجمكع الكقفات

كالمشاهد بمغ ث ثمائة كسبعة كأربعيف سط انر ()347و ما نسبته  %46.2كبالطب هذا النسبة
م ا ة إليها مذكرات العـ حسيفو م أف مدة ق ار تها ال تتعدل الساعتيفو كلقد أعاد مدحت

ق ار تها كاف أ ا ت هذا الق ار ة بطئان سعة المذكرات هف ما جعمت سعة الفصؿ تزداد اتساعانو
كاذان عند مقارنة المدة م المساحة التف يترب عميها النص هف معتدلة السرعة.

باالنتقاؿ لمفصؿ الساب كاألصير إنه يبدأ ف اليكـ التالف لميكـ ف الفصؿ السادس كمف

الساعة السابعة بدليؿ االتفاؽ عميه مسبقان ف الفصؿ السادس" :غدان ف السابعة "

ذلؾ بسرد مدحت " :ف المكعد المحدد كنت أدؽ الباب"

()2

()1

كيتحقؽ

أم الساعة التف يبدأ الفصؿ الساب

بتحديدها هف الساعة السابعةو حيث يتجاذب مدحت الحديث م أخ العـ حسيف كزكجتهو يميه
زيارة مدحت لصديؽ العـ حسيف ف مكتبته ثـ أصر محطة زيارة صديقه صفكت له كتمتد
()3

جمستهـ معان إلى الفجر " :الساعة تقترب مف الثالثة مسا ر بعد ساعات"

كتنتهف الركاية عند هذا التكقيتو إجمالف مدة الفصؿ السادس تبمغ مف الساعة السابعة إلى ما

بعد ساعات الفجر قطو كهف مدة قصيرةو تشمؿ عمى ما سعته مئتيف كأربعة كستيف سط انر

()264و نصيب المشاهد الحكارية منها تبمغ مائة كثمانية كسبعيف ( )178ما نسبته.%67.4

سطر()63و بنسبة %23.8و كلتقصف سير
كأما الكقفات الكصفية تبمغ سعتها ث ثة كستيف
ان

كتيرة اقيقاع الزمنف إف الكقفات إلى جانب المشاهد الحكارية تبمغ سعتهما مئتيف ككاحد

كأربعيف( )241سط انرو بنسبة %91.2و كهذا يعنف ارتفاع كتيرة السرعة السرديةو لمفصؿ األصير

الساب .

كتؤكد المدة -مف الساعة السابعة إلى ما بعد الثالثة ج انر -بالمقارنة م المساحة السردية

الكاقعة عميهاو أف اقيقاع الذم عز ت عمى أكتارا ركاية "االصتناؽ" هك إيقاع ذك كتيرة معتدلة إلى

بطيئة باالستناد إلى تقنيات تبطئة السرد إذ بمصت درجة بط السرعة السردية ما نسبته %64.4

بسعة سطكر ألؼ كسبعمائة كأربعة كثمانيف ()1784و كهف ناتجة عف التقنية األكلى كهف

( )1ركاية االصتناؽو ص102

( )2المصدر السابؽو ص129
( )3المصدر السابؽو ص140
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المشاهد الحكارية التف بمصت نسبتها عمى امتداد ركاية االصتناؽ  %48.9كسعته ألفان كث ثمائة

كستة كصمسكف سط انر(.)1356

كأما الثانية هف تقنية الكقفات الكصفية التف تبمغ سعتها الكمية أربعمائة كثمانية كعشريف

سط انر( )428ما سعته %15.4و كيرج ذلؾ لممحذكؼ غير المعمف عنه ف الفصكؿ األكلى كما
أف المدة يهـ ال تكاد تعثر عمى مؤشر زمنف قد ار ؽ الصمكض الذم يحيط تحقيؽ مدحت ف

أكله إبهامان لممؤشرات الزمنية التف بدأت تطفك بصكرة تدريجية كتعمف عف نفسها ف الث ث
صكؿ األصيرة كبشكؿ صاص الفصؿ الصامس الذم كاف انج

لمحقيقة التف يبحث عنها مدحت

ف أكجها قد زصرت المؤشرات الزمنية بدقةو المصطط البيانف يك ا كبدقة اقيقاع الزمنف ف
صكؿ ركاية االصتناؽ جميعان باالستناد إلى النتائج اقحصائية التف سبقت كتـ االع ف عنها:
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(*) المنحى البيانف يمثؿ كتيرة اقيقاع السردم (تبطئة السرد) ف ركاية االصتناؽ.
ي حظ أف المنحنى قد تصاعد بشكؿ تدريجف ف الفصكؿ الث ثة األكلى بحيث بدأت السرعة

تقؿو كهذا يفسرا أف قياـ مدحت بالتحقيؽ لـ يكف منتظمان ف بدايته حتى بدأت تنجمف الحقائؽ

تدريجيان كتقؿ سرعة السرد بصكرة متكا قة إلى أف بمصت أكجها ف الثالث كتتناقص ف الفصكؿ
الث ثة األصيرةو لما كجد التناقض يعترم هذا المك كع كتككف قب ة رجاؿ المعمـ أحكمت عمى

مدحتو الفترة التف يحتجز يها عندهـ تشهد كتيرة سردية متباطئة يككف الصراع بيف مدحت

كنفسه مف جهةو كهك كالمعمـ كرجاله مف جهة أصرل ف أكج انط قهو كما أف حقيقة العـ حسيف

التف يعيها مدحت مت ص انر ب نه يبحث عف شصص هك ق ية لتعاد حساباته مف جديد بانحدار
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المنحنىو مقد ارتبط المنحنى بالت كيد بداللة هذا الكتيرة السرديةو كالتف تيمثؿ نسبها اقحصائية
ف الجدكؿ اآلتف الذم هك نتيجة المنحى ف المصطط (:)4
جدكؿ تبطئة السرد ف ركاية االصتناؽ
الفصل

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

السعة

185

150

177

308

466

347

241

النسبة

%68.5

%81

%93.6

%48.7

%60.5

%46.2

%91.2

تبطئة السرد

كباالنتقاؿ إلى ركاية "رجؿ ف الظؿ" قد قسمت قسميف األكؿ "منتصؼ التسعينات يركيه

الفتى"و كالذم يبدأ بسرد الراكم "الفتى" دكف اقحاطة بمدة محددةو يككف سردان ا تتاحيان تارة
يمصص سنيف الما ف كأصرل يصؼ حالته يهاو كالمحظة التف يشرع عندها بإرسا تكقيت مف

المحظة الحا رةو دكف اق صاح عف مدة محددةو حينما يحادثه صديقه صاحب المكتبة بالبحث
عف عمؿ ف المدينةو ككص صة سردية يتصممها الكقفات الكصفة( :يكدع أسرتهو يسا ر لممدينةو

ينزؿ ف ندؽ لمدة ليمة)و صباحان يذهب لمقابمة عمؿو كعندها يككف السرد مفص ن بحكار يدكر

بيف "الفتى" ك"العجكز"و ينتهف بقبكله ف الكظيفة (قارئ لمعجكز)و ف مكعد الصدا "الساعة
()1

الثالثةو كمف المفركض أف يككف العجكز عمى المائدة .لكنه لـ يظهر"

هذا المدة المعتادة

لمكعدا عند العجكز كما يت ا الحقانو يجمساف سكيانو يرج لمفندؽو كأكؿ مؤشر زمنف بعدها
()2

" ف السادسة صباحان"

يتجه مف الفندؽ إلى الفي

ف أكؿ يكـ ق ار ة لمعجكزو يدكر حكار بينهما

متبكعان بتشكيؿ الحذؼ المعتاد (***) كلعمها مدة بسيطة م البقا
الفتى كتب المكتبةو يجاذب الحديث م المكظفة هنا

ف اليكـ نفسهو يتصفا

ف حكار مقت ب يميها أي ان ع مة

الحذؼ كالتف تـ مشاهدتها أنفانو كالمدة المسقطة قميمة ينتهف مف كصمة الق ار ة – لعمها الثانية-
لمعجكز عند" :الساعة تشير إلى الثامنة "()3و كاجمالف المدة مف السادسة صباحان إلى الثامنة

مسا ن و هف مدة نهار محددو يتبعها مدة كبيرة قد حذ ت كما يبدك ف هذا المساحة السردية
البسيطة" :لـ يفكر الفتى ص ؿ ستة أشهر أف يزكر أهمه أك يدعكهـ لزيارته اكتفى برسالة كؿ
()4

شهر يعممهـ ب حكاله"

تمف هذا المدة المحذك ة كقدرها ستة أشهرو ص صة أغمب الظف أنها

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص102
( )2المصدر السابؽو ص28
( )3المصدر السابؽو ص36
( )4ركاية رجؿ ف الظؿ ص38
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تصص المدة المحذك ة آنفانو متبكعة بحكار م العجكز ثـ بمنكلكج داصمف لمفتى .تبدك المدة يما

سبؽ مبهمة ك تكاد تارة تيذكر كتارة تيحذؼ لذلؾ يصعب إجماؿ مدة معينة كالقكؿ ب ف ما سعته
كذا سعته بهذا القدر أك ذاؾو معركؼ أف يكـ الصميس هك اليكـ الكحيد لصركج العجكز مف
الفي و كلكف حينما يصرج العجكز كيككف يكـ صميس كذلؾ إف المجهكؿ أيف تق األياـ المذككرة

بالنسبة لهذا اليكـ أك اليكـ نفسه أيف مكقعه ف تعداد المدةو ما يثبت ت شيهاو ف يكـ صركج

العجكز يق ف الفتى يكمه ف الفي

كحدا لحيف" :مكعدا م هنا

ف الصامسة"

()1

يتجاذباف

الحديثو يرج لمفي يحادث نفسه ف (منكلكج داصمف)و يعكد العجكز كيجمساف يتحدثاف إلى قبؿ

مكعد النكـ" :قبؿ أف يحيف مكعد نكمف" ()2و هذا هف كقائ يكـ الصميس كلكف اليكـ ذكر ك نما

معمؽ بمدة غير محدكدةو تت شى المدة مجددانو يذهب الفتى لزيارة أهمه (ص صة)وثـ يزكر هنا

ف بيتها "ذات صميس"()3و كيدكر حكار بينه كبيف هنا كيذهباف لمسينما (ص صة) كيعكد لمفي و

لمقر ة منتظ انر عكدة الحاج (مسا ن)و ثـ مدة محذك ة ال يعمف الراكم عف مقدارها:
كيجمس الفتى ا
"ظؿ مترددان لمدة أسبكعيف قبؿ أف يتصؿ"()4و ثـ حديث العجكز كالفتى يميه مكعدا" :تعاؿ الميمة
ف العاشرة"()5و يمتد هذا المكعد لساعات الصباح األكلىو ثمة مدة محذك ة لكنها غير معمنة

قر ته الصباحية
كغير محددة أي انو يبدأ السرد (بص صة) حيث اقيقاع سريعان" :انتهى مف ا
()7

لمعجكز"()6و ثـ يحادث الفتى هنا " :كانت الساعة الثانية عشرة ظه انر" و ثـ يتحدث الفتى إلى
()8

نفسه ف منكلكج تظهر يه إشارة زمنية" :مر عمى صركجها ساعة كنصؼ"

أم :إف الساعة

اآلف الكاحدة كالنصؼو يتب ذلؾ مدة محذك ة (بسيطة) ثـ يتحدث الفتى إلى هنا و يحادث نفسه:
()9

"الساعة الثالثة"

يميه حديثه إلى هنا ثـ العـ شعباف ثـ العجكز عمى التكالفو كينتهف اليكـ

بالقر ة الصباحية كما تك ا ذلؾ سمفان .بعد انتها اليكـ ثمة مدة محذك ة ال إشارة
ا
الذم بدأ

عمى قدرها متبكعة بص صة تت مف (إجازة الفتى ف اقسكندرية" :است جر غر ة لمدة

( )1المصدر السابؽو ص54
( )2المصدر السابؽو ص67
( )3المصدر السابؽو ص69
( )4المصدر السابؽو ص85
( )5المصدر السابؽو ص90
( )6المصدر السابؽو و ص96
( )7المصدر السابؽو ص98

( )8المصدر السابؽو الصفحة نفسها
( )9المصدر السابؽو ص102
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()1

يكميف" و كزيارته ألهمهو كصكله إلى الفي
()2

يستط النكـ ف الميؿ"

مجددان حديثه إلى العـ شعباف بعد كصكله "لـ

حادثة مكت العجكز حديثه إلى العـ شعباف يتب الجنازة ك ف آصر

مقط حديث الفتى الصديؽ لمعجكز كينتهف القسـ األكؿ بهذا الحكار.
كقد اهتـ ال اركم بسرد مت حؽ لكقائ بع ها ب
المؤشرات الزمنية بكثرة أدل إلى

مدة كأصرل قد ألحقت بها كلكف

ياع

ياع المدة تحديدان كبتتب السابؽ يثبت ت شف المدة مف النص

إثر ذكرها تارة كاصفائها أصرلو كمهما يكف مف أمر إنه يمكف االعتماد عمى تناكؿ اقيقاع

الزمنف عف طريؽ اقحصا المعتاد ف نهج هذا الدراسة سابقانو مقد بمصت سعة المشاهد

الحكارية ف هذا القسـ ( )1156ألفان كمئة كستة كصمسيف سط انرو كأما نسبتها %48.3و إلى عدد

سطكر القسـ األكؿ الذم يبمغ ( )2391ألفيف كث ثمائة ككاحدان كتسعيف سط انر.

أما الكقفات الكصفية مقد بمصت سعتها ( )307ث ثمائة كسبعة أسطر ما نسبته %12.8و

كمجمكع تقنيتف تبطئة السرد يبمغ ( )1463ألؼ كأربعمائة كث ثة كستيف سط انرو ما نسبته

%61.1و كيت ا مف ص ؿ االستناد إلى األدلة اقحصائية أف كتيرة اقيقاع لمقسـ األكؿ مف

ركاية "رجؿ ف الظؿ" هف ذات إيقاع معتدؿ إلى بطف  .لقد أقامت الحذكؼ العديدة المحددة

مدتها كغير المحددة تكازنان حاؿ دكف ارتفاع تباطؤ السرد إلى حد أقصى مما أدل إلى االعتداؿ

النسبف كالى التباطؤ ف كتيرة اقيقاع الزمنف ف القسـ األكؿ .كأما القسـ الثانف إف طبيعة
البنا التشكيمف لمزمف كهف "المتشظية" جعمت مف تتب مدة زمنية بحذك ها كص صاتها كمؤشراتها

الزمنية المذككرة كحتى المستنتجة منها أم انر متعذ انر؛ البنا المتشظف يعنف :أف الزمف عنصر
عائـ ف السردو حتى لك ذكرت الساعة أك أم إشارة زمنية أصرل إنه ال يمكف االستناد إليها ف

ظؿ بنا ال تدرؾ مكاق مفاتيحه كصكاتمه كأكساطهو ك ف هذا الحالة تقفف كتيرة اقيقاع الزمنف
ممكف العتمادا عمى تقنيتيف تدص ف جز ان أساسيان ف السرد الركائف أم بنا ركائف أيان كانت
طبيعة التشكيؿ التف يتبناها.

كقد بمصت سعة المشاهد الحكارية ف القسـ الثانف "منتصؼ السبعينيات يركيه العجكز"و

( )453أربعمائة كث ثةن كصمسيف سط انرو أم ما نسبته  .%33.1كأما الكقفات الكصفية بمصت
سعتها ( )367ث ثمائة كسبعةن كستيف سط انرو ما نسبته %26.8و كجممة الكقفات كالمشاهد بمصت
ما سعته ( )820ثمانمائة كعشريف سط انرو ما نسبته %60و كيمكف م حظة التقارب الشديد ف

إيقاع كتيرة الزمف بيف القسـ األكؿ "منتصؼ التسعينات يركيه الفتى" نسبة السرعة %61.1و

( )1ركاية رجؿ ف الظؿ و ص110
( )2المصدر السابؽو ص117
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كالقسـ الثانف "منتصؼ السبعينيات يركيه العجكز" بنسبة%60و كرغـ تباعد المدتيف كاصت هما

كحتى تشكيؿ التيار الزمنف يهما متبايف كالثيمة التف يحاكؿ النص إبرازها منبثقة عف ثنائية
مك حة ف الترسيمة اآلتية:
(الشباب -الكهكلة)
ؽ( )1ؽ()2

ال ياع
تشير هذا الترسيمة إلى كحدة التجربة اقنسانية قد تقاربت أك تطابقت هذا التجربة إلى حد ما
ف القسميف األكؿ كالثانفو كبشكؿ عاـ إف ركاية "رجؿ ف الظؿ" ذات إيقاع بطف إلى معتدؿ

نسبيان؛ بدليؿ أف المشاهد كالكقفات قد بمصت معان كتقنيتف تبطئة سرد تبمغ سعته ألفيف كمئتيف
سطر ( )2283بنسبة  %60.7كبشكؿ أحادم إف المشاهد الحكارية بمصت
كث ثة كثمانيف
ان

سعته ألفان كستمائة كتسعة أسطر ( )1609ما نسبته %42.8و كأما الكقفات الكصفية قد بمصت
سعتها ستمائة كأربعةن كسبعيف سط انر ( )674أم ما نسبته .%17.9

كباالنتقاؿ لركاية "كاف طاؿ السفر" قد قسمت لقسميف اثنيف كؿ قسـ يحتكم عمى صمسة

أصكاتو يبدأ القسـ األكؿ بصكت عصاـ عز الديفو كهك إجمالف المدة الصاصة بصكته هف

(المسا ة مف الشاط إلى بيته ف المعسكر يتبعه حديث مقت ب م أصته سعاد) كتنشصؿ هذا
المسا ة باستحكاذ ذاكرة الشصصية الساردة عميها إذ ال يتكقؼ د ؽ الذكريات مف البداية "سار
()1

عمى الشاط "

كصكالن إلى "المصيـو متجهان نحك بيتهـ"

()2

الطاب االسترجاعف الصالب عمى

صكت عصاـ عز الديف أدل إلى تزايد بط كتيرة السرعة السرديةو كيمتد الصطاب االسترجاعف

ليطاؿ صكت سعاد عز الديف التف تسرد ما يها دكف االتصاؿ بالمحظة الحا رة .كأما صكت
عمر صميؿ يبدأ مف عندا انتظاـ المدة بحيث تككف إمكانية تتب المؤشرات الزمنية متاحة كأكؿ
()3

مؤشر يسرد " :الساعة األف الصامسة"

يمتقف ليمىو يجمس عمى المقهىو كيتـ االنتقاؿ مف مدة

محددة إلى أصرل غير محددة بدقة" :الجك حار الميمة"()4و يمكف استنتاج المدة مف ص ؿ

النمكذجيف السابقيف أنها متراكحة بيف ساعتيف إلى ث ث ساعات بكقكعها مف الساعة الصامسة

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص 7
( )2المصدر السابؽو ص36
( )3المصدر السابؽو ص51
( )4المصدر السابؽ نفسهو ص56
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إلى حمكؿ الميؿو كمف المقهى يتكجه عمر لمبيت يحاكر كالدتهو ثـ كالداو يتب ذلؾ منكلكج

كينتهف آصر النهار كأكؿ الميؿ متبكعان بمدة محذك ة تـ االستدالؿ عميها مف ص ؿ التشكيؿ
الكتابف اآلتف (* * *) ككذلؾ البد مف صباح جديد و
تاؿ له بدليؿ قكله" :مكعدم م ليمى ف
الساعة الصامسة"( .)1كحديثه م ليمى كاالتفاؽ عمى المكعد كاف يما بعد الساعة الصامسة مف
اليكـ السابؽ حيث قالت" :س ح ر ف الصامسة"()2و ف الصباح يمتقف بصديقه كليد كبعدها

يككف ف المدرسة ف اجتماع" :انتهى االجتماع ف الكاحدة كالنصؼ"()3و كهف ص صة أثارت
سرعة ف ظؿ التباطؤ المعهكد ف صكت "عمر صميؿ" متبكعة بص صة أصرل" :بعد الظهر

()4
تـ تقديـ ص صة لهذا اليكـ كالذم يميه كلربما حذ ت أياـ عديدة بدليؿ
تعكدكف لمتصحيا"  .لقد َّ

تقديـ الشصصية الساردة ص صة تنب عف حذؼ عدة أياـ" :الحكادث تتطكر بسرعة"()5و أثارت

الص صة بعض التنكع ف اقيقاع بعدما كاف بطيئان (مف الساعة الصامسة إلى أكؿ الميؿ) ه ـ
مدة أياـ تـ عر ها كص صة كليس كاألمر سياف ف الصكت التالف لهو " تحف محمكد"و جممة

مدته ث ثة أياـ كهذا المدة ذات طابعيف األكؿ منكلكجف كاآلصر استرجاعفو اليكـ األكؿ هك

آصر يكـ لفتحف ف القاهرة يبدأ منذ الصباح حيف تسا ؿ هؿ أق ف الصباح ف الق ار ة"(.)6

كهذا اليكـ ذك إيقاع بطف حيث تمتد سعته مف صفحة ( )73إلى صفحة ( )84ما يعنف سعةن

كبيرة يصمب عميها الطاب المنكلكجف باق ا ة لبعض الكقفات الكصفية كالحكار المقت ب جدان
كاالسترجاعو كأما اليكـ الثانف هك يكـ سفر مف القاهرة إلى القطاع كتصمب عميه الكقفات
الكصفيةو كالمنكلكج الداصمف كتمتد سعته مف صفحة ( )85إلى صفحة ( )89إلى مدل أرب

صفحات كهذا يعنف أف ال بد مف كجكد حذكؼ أك تمصيصات لكف الصمبة لإليقاع البطف  .أما
هذا السعة كقد حددت مدة النهار الذم سا ر يه " تحف محمكد" ف قكله" :تعبت مف السفرو مف

الثامنة صباحا حتى التاسعة مسا ن"

()7

هذا جممة اليكـ الثانف كهك رغـ إيقاعه البطف إال أف

اليكـ األكؿ ذك إيقاع أكثر بطئان بمقارنة المدة التف سبؽ طرحها قبؿ قميؿو كأما اليكـ الثالث
كاألصير ف صكت " تحف محمكد" مف لحظة كصكله إلى شقته إلى أف يزكر بيت صالته ف

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص67
( )2المصدر السابؽو ص55
( )3المصدر السابؽو ص68
( )4المصدر السابؽو ص69
( )5المصدر السابؽو ص69
( )6المصدر السابؽو ص73
( )7المصدر السابؽ نفسهو ص92
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()1

المعسكرو جممة المدة مف الصباح" :ما أحمى الصباح ف بمدم"

كحتى المسا " :الساعة
()2

الثانية بعد الظهرو س تصدل كأناـ قمي نو ثـ أزكر صالف قبؿ أف يح ر عمر"

مف الصباح إلى

الساعة الثامنة سعة كبيرة تمتد مف صفحة ( )92إلى صفحة ( )103بقدر ()11إحدل عشرة

صفحةو كهف سعة كبيرة بالمقارنة م المدة الثف تشصمها هذا الصفحات مما يعنف بط اقيقاع
الزمنف بدرجة قصكل ك ف هذا البقعة السرديةو كالصكت األصير ف القسـ األكؿ هك صكت
"سمطاف عبد الحؽ"و كمدته ال تتكغؿ ف الزمف كثي انر إذ إف القسـ األكؿ صكت عصاـ قد بدأ
بمدة ب

ساعات قميمة كانتهى م سمطاف بمدة مقاربة كربما أقؿو كباالستناد إلى المؤشر

الزمنف الكارد إف سمطاف جالس عمى مقهى منتظ انرو كقت االنتظار هذا هك إجمالف مدة صكت

سمطاف" :سيجدنف ف انتظارا ف العاشرة صباحانو كها هف الساعة تقترب مف الحادية عشر كلـ

ي تف بعد"( .)3ك ف هذا األثنا كتجد بعض الكقفات الكصفية بحيث تصؼ الشصصف الساردة
"سمطاف" صفات ( عمر صميؿو عبد اهللو عصاـو تحف محمكد) كما يحادث نفسه (منكلكج
داصمف) ينب ذلؾ ح كر عصاـ إذ يدكر حديث بينهما حتى يصؿ عبد اهلل ف آصر المطاؼ

كينتهف صكت "سمطاف" بمدة مجممها ساعة كنصؼ عمى ساعتيف تقريبايو كبانتهائه يصتـ الفصؿ

األكؿ بالصكات الصمسة ذات المدات المتباينة كيمكف تمثيمها كما يك ا المصطط اآلتف:
أصوات القسم األول من رواية "وان طال السفر"

عصاـ عز الديف

سعاد عز الديف

ساعتين
تقريبا ً (من
الشاطئ
إلى
المنزل)

سرد
استرجاعي ال
تحديد لمدة
(ال ينتمي
لدائرة
الحكاية
األولى

عمر صمف

(من الساعة
الخامسة ألول
الليل)
خالصات
متالحقة لعدة
أيام (غير
محددة.

تحف محمكد

يوم فيالقاهرة
 (يوم سفرمن الثامنة
صباحا ً وحتى
التاسعة
مساء)
(يوم فيغزة من
الصباح
وحتى الثانية

بعد الظهر.

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.92
( )2المصدر السابؽو ص103

( )3المصدر السابؽ و ص104
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سمطاف عبد الحؽ

(من الساعة
العاشرة
صباحا ً إلى ما
بعد الحادية
عشر).

كبالنظر إلى سعة المشاهد الحكارية الكاردة ف القسـ األكؿ قد بمصت صمسمائة كستة عشر سط انر

( )516ما نسبته  .%32.4كأما الكقفات الكصفية بمصت سعتها يه مئتيف ككاحد كتسعيف سط انر
()291و بنسبة %18.2و كالكقفات إلى جانب المشاهد الستج

كتيرة االيقاع السردمو بمصت

سعتها ثمانمائة كسبعة أسطر ( )807بنسبة  %50.6مما يعنف أف كتيرة االيقاع السردم معتدلة

إلى بطيئة ف القسـ األكؿ مف ركاية "كاف طاؿ الزمف" كتؤكد المدة ذلؾو كالتف تـ كشفها ف كؿ
صكت عمى حدة.

يبدأ القسـ الثانف بما انتهى به القسـ األكؿ ( صكت سمطاف عبد الحؽ) مجمؿ مدته هػف
جمسة م زكجته يناقشاف األك اع األصيرة الكلكج لمتب المدة التػف تسػتحكذها هػذا الجمسػةو ال بػد
مف التنبؤ يها إذ أسقطت مدة ما أثنػا االنتقػاؿ مػف القسػـ األكؿ إلػى القسػـ الثػانف كرغػـ صػعكبة

الجػػزـ بهػػا إال أف أغمػػب الظػػف هػػف هػػذا المػدة التػػف يعمنهػػا النمػػكذج اآلتػػف" :أيػػف كنػػت طػكاؿ هػػذا
األسػػبكع"()1و كمػػف هػػذا التسػػاؤؿ تبػػدأ المػػدة إذ يحػػادث سػػمطاف نفسػػه تػػارة "منكلػػكج" كزكجتػػه تػػارة
أصػػرل؛ كلكػػف الح ػكار الصػػارجف أكثػػر سػػعة مػػف الػػداصمفو كبشػػكؿ تقريبػػف ػػإف مػػدة هػػذا التبػػادؿ
الحكارم ال تتعػدل ب ػ سػاعات قميمػة قػط هػف إجمػالف مػدة صػكت سػمطافو يميػه صػكت تحػف

محمػكد كسػعة صػكته تػرة انتظػار أي ػان يسػتصمها ػف اسػترجاع حػكادث الحػرب كاالعتقػاؿو مجمػؿ
المعمنػػة مػػف
مدتػػه سػػاعة كنصػػؼ تػػـ اسػػتنتاجها مػػف ص ػ ؿ المؤش ػرات الزمنيػػة المحػػددة بالسػػاعة ك ي
انتهائها كاستباؽ " :سنمتقف بمقهى ...مف الثامنة كنصؼو ف التاسعة سننطمؽ"(.)2
تشصؿ مساحة سب كعشريف صفحة ف سرد اسػترجاعف يمػا كقػ

ػف الفتػرة الما ػية مػف

الحرب التف ال زالت قائمةو كبما أنه سرد استرجاعف هذا يعنف زيادة بػط كتيػرة السػردو كيسػت نؼ
المحظة الحا رة كقػد مػرت مػدة سػاعة كاحػدة شػصؿ كقػت تحػف يهػا االنتظػار كذهنػه االسػتذكارو
تكػكف" السػاعة السػابعة كالنصػؼ بقػف نصػؼ سػاعة عمػى المكعػد"(َّ .)3
إف مػدة نصػؼ سػاعة هػذا

يسػػت نؼ تحػػف يهػػا اسػػترجاعه الػػذم يتصيمػػه منكلكجػان داصمي ػانو حتػػى تنتهػػف المػػدة الصاصػػة بفتحػػف

حػػيف تكػػكف السػػاعة" :السػػاعة األف إال صمػػس دقػػائؽ"( )4كتمتػػد مػػف صػػفحة ( )148إلػػى صػػفحة

( )153صمس صفحاتو جممه الساعة كالنصؼ اشصمت مساحته البالصة اثنتيف كث ثػيف صػفحة
ػطر( )528كهػذا يعنػف انصفػاض كتيػرة السػرعة السػردية
بسعة سطكر صمسمئة كثمانيػة كعشػريف س ان

إلى أقصاها مف ص ؿ مقارنة المدة المستصرقة م المساحة التف تربعت عميهاو يميه صكت "عمر
( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص112
( )2المصدر السابؽو ص121
( )3المصدر السابؽو ص148
( )4المصدر السابؽو ص153
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صميػػؿ" الػػذم بمصػػت مدتػػه ثمػػث سػػاعة قػػط كهػػف مػػدة انتظػػار أي ػان" :مكعػػدنا ػػف الثامنػػة كالنصػػؼ
غادرت إلى المعسكر ف السابعة كالنصؼ "( .)1غادرت المعسكر ف السابعة كالنصؼ مما يؤكد

الت ػكازم الزمنػػف ػػف هػػذا البنػػا المتعػػدد الػػركاة فػػف صػػكت " تحػػف محمػػكد" الػػذم سػػبقهو تكقيػػت

المكعد هك نفسه باق ا ة قشارة الم ػمكف لػذلؾو كاف تقمصػت مػدة االنتظػار عنػد "عمػر صميػؿ"
عف تحفو كلقد استصؿ عـ صميؿ مػدة االنتظػار ػف االسػترجاع عمػى منػاؿ تحػفو إلػى أف ينتهػف
صكت عمر صميؿ عند " تحف لـ يح ػر بعػدو بقيػت عشػر دقػائؽ عمػى الثامنػة كالنصػؼ"

()2

مػف

السابعة كالنصؼ المذككرة ف النمكذج األكؿ لصكت "عمر صميؿ" إلى الثامنة كالنصؼ إال عشػر

دقائؽ المذككرة ف النمكذج األصيرو يعنف إجمالف مدته تبمغ ثمث ساعة كقد امتدت عمػى جص ار يػا

ث ث عشرة صفحة بسعة سطكر مئة كسبعة كثمانيف سط انر( )187ما يعنف أي ان انصفاض كتيػرة
السرعة السردية مف ص ؿ مقارنة المدة – ثمث ساعة -م السعة مف جهةو كاستص ؿ هذا السػعة
ف السرد االسترجاعف مف جهة أصرل كهك ما يؤكد بط كتيرة اقيقاع السردم ػف صػكت "عمػر

صميؿ" باالنتقاؿ لصكت عصػاـ عػز الػديف الػذم يميػهو يت ػا يػه أف التػكازم الزمنػف ال زاؿ قائمػا
عند عصاـ أي ان بفارؽ بسيط يهو يبدأ بقكله " :يبدك أننف ح رت قبمهـ"

()3

إف اقع ف عف المدة كاف بشكؿ غير مباشرو مكعدهـ ف الثامنة كالنصؼو كعمى منكاؿ
عمر ك تحف يستمر عصاـ ف سرد كقائ استرجاعية ص ؿ الحرب التف ال زالت قائمة كثمة

إشارة إلى تقمص مدة االنتظار رغـ أف التكازم قائـ كانت أكثر عند تحف محمكد كأقؿ عند
عمر قؿ عند عصاـو م أف صكت هذا األصير لـ يذكر المدة تحديدانو لكف كصكله يشير إلى

أنها هينة كأقؿ مف تحف كعمرو ك ف صكت " سعاد عز الديف"و كهك آصر هذا األصكات ف
الركايةو إف إجمالف المدة ساعتاف تقريبانو كال بد أف مدة غير محددة قد حذ ت كهف انتقالية (مف

صكت عصاـ إلى صكت سعاد) تق

يها حادثة استشهاد عصاـو يرد الصبر كذكرل استرجاعية

ف منكلكج داصمف لسعادو يميه حكار استرجاعف م زكجها سمطافو كرغـ أنها لـ تذكر تكقيت

بدايته إال أنه التكقيت النهائف المذككر" :الساعة تقترب مف التاسعة إال رب  ...كاأللؼ الرابعة
()4

تقترب مف نهايتها"

السرية"

()5

ك ف البداية تذكر أنها" :طبعت ث ثة آالؼ نسصة مف جريدة المقاكمة

المدة تقديرية بمدل ما انتهت مف طباعة ألؼ نسصة مف الجريدة المذككرة كينتهف إلى

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص154
( )2المصدر السابؽ و ص166
( )3المصدر السابؽو ص167
( )4المصدر السابؽو ص186
( )5المصدر السابؽو ص182
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هذا الحد القسـ الثانف الذم غمب عمى أصكاته الكتيرة البطيئةو كبالنظر إلى المشاهد الحكارية
قؿ بمصت سعتها ف القسـ الثانف صمسمائة ككاحد كث ثيف سط انر ( )531ما نسبته  %46.2إلى

عدد سطكر القسـ الثانف التف تبمغ ألفان كمائة كسبعة كأربعيف سط انر ()1147و كأما الكقفات

الكصفية بمصت سعتها ث ثمائة كستة كسبعيف سطر( )376ما نسبته  .%32.7ف حيف بمصت

الكقفات م المشاهد لبمكغ درجة بط كتيرة السرد سعتهما تسعمائة كسبعة أسطر ( )907أم :ما

نسبته %79و تشير النسبة النصفاض كتيرة السرعة السردية إلى حد كبير ما يعنف إيقاع زمنف

بطف ازد بطئه أف معظـ مدة االنتظار التف شممتها األصكات الث ثة "عمرو تحفو عصاـ" تـ
استص لها ف االسترجاع كهك استرجاع داصؿ إطار الحكاية األكلى .كأغمب الظف أنه ف الفسحة

االنتقالية غير المعمنة مف القسـ األكؿ إلى القسـ الثانف؛ ألنه لـ تكف الحرب قد بدأت ف القسـ
األكؿ يما تستعيد أصكات القسـ الثانف كقائعها كما حؿ بهـ ص لها كهف ما زالت قائمة.

إف اقيقاع الذم تسير عميه ركاية "كاف طاؿ السفر" هك إيقاع بطف باالستناد إلى بحث المدة

ف القسميف كما تحتكيه مف أصكاتو كبرغـ الحذكؼ االنتقالية غير المعمنة ف السرد التف تثير
تكازنان ف كتيرة اقيقاع إال أف الطاب اقيقاعف البطف لمزمف هك الصالبو كباالعتماد عمى األداة

اقحصائية؛ إف المشاهد الحكرية ف الركاية المذككرة بمصت ما نسبة  %38.2بعدد سطكر

بمصت سعتها ألؼ كصمسمائة كاثنيف كتسعيف سط انر ( .)1592كأما الكقفات الكصفية سعتها عمى

مدل الركاية بمصت ستمائة كسبعيف سط انر( )670ما نسبته  %24.3إلى عدد سطكر الركاية
كالبالصة ألفيف كسبعمائة كتسعة كث ثيف سط انر ()2739و كجممة الكقفات الكصفية كالمشاهد
الحكارية الستج

الكتيرة اقيقاعية لزمف ركاية "كاف طاؿ السفر" بمصت سعتها ألفيف كمئتيف

كاثنيف كستيف سط انر()2262و ما نسبته  %82.5هف كتيرة بطيئة ب شؾو برغـ تكاجد الحذكؼ

االنتقالية غير المعمنة ف السردو كلكف أثرها لـ يصؿ مستكل التكازف اقيقاعف لزمف الركاية

المذككرة أنفان ألف طبيعة البنا الذم اعتمدته هذا الركاية "بنا المتكازيات الزمنية" يعنف أف الزمف
ف األصكات المتعددة هك نفسه ف الصالبو إف التصاعد الزمنف مف صكت آلصر كاف ف القسـ

األكؿ أكثر مف القسـ الثانف؛ صكرة التكازم الزمنف ف القسـ الثانف أكثر ك كحان حتى إف نسبة
تبطئة الكتيرة السردية يه أعمى مف األكؿ كهذا ما يؤكد الفكرة السابقةو إذان المتكازيات الزمنية
ف ركاية " كاف طاؿ السفر" دعامة لبنائها اقيقاعف ذك الكتيرة السردية البطيئة مما حقؽ التكا ؽ

كاالنسجاـ بيف البنا التشكيمف (لمتكازم) كاقيقاع الزمنف البطف .
تسرد ركاية "كنزؿ القرية غريب"

مف مدة معينة يمكف مقاربتها كاستج ئها مف ص ؿ تتب

القرائف الزمنية قمكانية لمكشؼ عف مدل سرعة أك بط كتيرة السرد يهاو كأكؿ مؤشر زمنف يرد

محدد تحديد عامان مف ص ؿ م حظة الدالئؿ الككنية" :لكقت منتصؼ النهار تقريبان مف الشمس
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حامية"( .)1يق هذا
لمصريب ف القرية

مف الفصؿ األكؿ المعنكف ب "كنزؿ القرية غريب" كيشمؿ اليكـ األكؿ
ذكر لساعة معينة عمى كجه الدقةو كلكف المؤشر الزمنف يسير عمى
()2

المنكاؿ نفسه" :الشمس عمى كشؾ الصركب"

ك ف الفصؿ الثانف المعنكف ب "مقابر القرية" يميه عمى الكتيرة ذاتها مؤشر مقارب لممدة المذككرة
ف النمكذج:
"الشمس ترسؿ آصر شعاع لها ف الصرب كتسقط ك ار الرماؿ الصف ار "( .)3كلعؿ كجكد (الصريب)
ف القرية مدعاة لتككف المؤشرات المذككرة باالستناد إلى الطبيعة الككنية ف إشارة لبدائية المكاف

المذككر .كالفصؿ الثالث المعنكف ب "انتهكا مف الطعاـو كشربكا القهكة السادة" يتمـ الباقف مف
اليكـ بحديث العجكز األعمى م

الصريب" :حينما تركف العصا تتحرؾ ف

ك القمر

()4
الحد امتدت مف كقت الظهيرة إلى حمكؿ الميؿ بسعة
تح ركف" يعنف هذا أف المدة إلى هذا ٌ
سطكر صمسمائة كتسعيف سط انر ( )590كهف سعة كبيرة تشير إلى بط كتيرة السرد ف الفصكؿ

الث ثة األكلى.

ك ف الفصؿ الراب

إف اليكـ التالف مف بدايته يككف " :ف الصباح"( )5كال كجكد لمؤشر زمنف آصر

مف الفصؿ المذككر أنفان سكاها كيشمؿ حكار القزـ م الصريب متصم ن بعض الكصؼ قطو

أثنا السير مف القرية لممصارة كمف المصارة لبيت الحاكـ.

كأما الفصؿ الصامس المعنكف ب "القمعة تقؼ كسط الصصرة كنبت شيطانف" هف الكصكؿ لبيت

الحاكـ مما يعنف أف الزمف ف الفصؿ المذككر امتداد لمفصؿ السابؽ (الراب ) ك ف سياؽ كصفف
نجد إشارة زمنية بحمكؿ الميؿ" :كالقمر يسط

ك ا يزيد مف كحشة المكاف"( )6كهف عمى عهد

القرائف الكاردة مف قبؿ مستمدة مف م حظة الطبيعة الككنية.

كعند المسا مف بعد زيارة بيت الحاكـ إلى حديث الصريب م العجكز األعمى كالقزـو ثـ كصكله

إلى حيث سيناـ تب ذلؾ يكـ جديد يبدأ مف" :قبؿ مكعد الص ة بحكالف الساعة"( )7كال يذكر منه
تفصيؿ سكل ما قبؿ الص ة كما بعدها قط.

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص5
( )2المصدر السابؽو ص15
( )3المصدر السابؽو ص18
( )4المصدر السابؽو ص25
) (5المصدر السابؽو ص32

( )6ركاية كنزؿ القرية غريبو ص51
( )7المصدر السابؽو ص64
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كيبدأ الفصؿ السادس بإع ف المدة التف انطمؽ منها الصريب كبدأ معه بزمف القصة إلى حد
المحظة الحا رة كهف" :أياما ث ثة ق اها"( )1كتتكزع هذا األياـ عمى الفصكؿ كاآلتف:

م1

(ؼ + 1ؼ + 2ؼ)3

م2

(ؼ + 4ؼ)5

م3

(م)5

كأما السعة التف تشصمها هذا األياـ الث ثة قد بمصت ألؼ كأربعمائة كعشريف سط انر ()1420

كيعنف هذا بط كتيرة السرد ف الفصكؿ التف يمثمها المصطط السابؽو كما أف بداية الفصؿ

السادس عبارة عف ص صة تشمؿ المدة أع ا (األياـ الث ثة)و كأما اليكـ الذم يبدأ عندا الفصؿ
السادس
ف

كجكد المؤشر زمنف يثبت نقطة انط قهو كذلؾ مردا أنه اليكـ الذم يق

يه الصريب

القزـ كيسجنهو ف الكقت الذم يككف يه معظـ الفصؿ السادس عف الصريب ف السجف

إشارة تدله عمى الزمف؛ مما يفسر سبب عدـ تكاجد أم قرائف دالة عمى التكقيت الذم بدأ به

الفصؿ السادس كاآلصر الذم انتهى عندا.

كلكف حينما يكجه السجيف سؤاؿ لمصريب عف المدة التف مرت عميه كهك ف القرية يجيب ب نها:

"صمسة أياـ"( )2هذا يعنف أف ف االنتقاؿ مف الفصؿ الصامس إلى السادس سقكط مدة زمنية قدرها
يكميف إلى جانب األياـ الث ثة التف تـ تك يعها ف المصطط السابؽ.

كبما أف حذؼ مدة يكميف تـ استنتاجها كذلؾو كلـ يعمف عنهما هذا يؤكد أف مكق الحذؼ كاف

انتقاليا (مف الفصؿ الصامس إلى الفصؿ السادس) .إذا المدة إلى هذا الحد هف صمسة أياـ يثبتها
النمكذج السابؽ باق ا ة لتتب المؤشرات الزمنية ك الفصؿ السادس إنه متمـ لميكـ الذم يسجف

يه الصريب كيق يه ف سجنه كالدليؿ أف ينتهف لمقاكمته النكـ" :إف النكـ يصمبه  ..متكف إرادتؾ

أيها النكـ العظيـ"( )3كاالستيقاظ ف الفصؿ الساب  " :تا عينيه"( )4امتدادا لميكـ المدة المحذك ة
بيف الفصؿ السادس كالساب ال تتعدل الساعات التف ق اها الصريب نائماو كأكؿ مؤشر زمنف

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص67
( )2المصدر السابؽو ص74

( )3ركاية كنزؿ القرية غريبو ص84
( )4المصدر السابؽو ص85
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يذكر ص ؿ الفصؿ الساب هف" :الشمس ستبزغ بعد قميؿ )1("..كلعمها الكحيدة ك ف هذا الفصؿ

تجد لمحكار العمبة عمى سياقه كيدكر بيف الصريب كالمرأة ما يشير إلى بط كتيرة السرعة السردية
منه.
كباالنتقاؿ لمفصؿ الثامف إنه يحرؽ عادة ح كر المؤشر الزمنف الككنف باالستناد إلى الساعة
ف ذكر دالة الزمف:
()2

"نظر إلى ساعتهو لقد ناـ أكثر مف ست ساعات"

هك الفصؿ األصير الذم يسعى يه الصريب أف ال جدكل مف بقا او كعميه الفرار مف ما أكق
نفسه بهو كغير العديد مف مبادئه التف اعتنقها كأعدمتها التجربة كاقعيها فف مقدمة الفصؿ

األصير المعمف عف التكقيت إثبات لمجرل التصير الذم حؿ بالصريب تبعان لمتصير ف طبيعة

المؤشر الزمنف الكاردو أي ا يبدأ الفصؿ الثامف منذ الصباح بحديثه لفتاة يفاج بها مبادرة

التحية:

"صباح الصير"( )3كحيف يشارؼ الفصؿ عمى االنتها يحؿ" :المسا ..و"
هذا يعنف بد الفصؿ الثامف م الصباح كانتهائه ف المسا

الميؿ)

()4

مدته يكـ (نهار كامؿ كجز مف

إذا المدة ف ركاية "كنزؿ القريػة غريػب" بمصػت سػبعة أيػاـ حػذؼ منهػا يكمػاف شػصمت عمػى

مسػػاحة سػػردية بمصػػت ألفػػيف كسػػتمائة كأربعػػيف سػػط انر ( )2640هػػف جممػػة سػػطكر الركايػػة المػػذككرة

أع ا كبما أف اليكميف المحذك يف أثا انر إيقاعػان سػريعان إال أف الػكتيرة السػردية الصػبكرة عامػة بطيئػة
نظ انر لترب األياـ الصمسة الباقية عمى السػعة المػذككرة آنفػاو كمػا أف سػعة المشػاهد الحكاريػة بمصػت

ألػؼ كمئتػػيف كث ثػػة كعشػريف سػػط انر ( )1223مػػا نسػبته  %46,3كالػػى جانبهػػا بمصػت سػػعة الكقفػػة
الكصػػفية سػػتمائة ككاحػػد كسػػبعيف ( )671سػػطر مػػا نسػػبته  %25,4كبمػػا أف تقنيتػػف تبطئػػة السػػرد
تؤكدا بط كتيرة السردو هما معا بمصت سعتها ألؼ كثمانمائة كأربعػة كتسػعيف سػط انر ( )1894مػا

نسػػبته %71,7و أم أف ركايػػة "كنػػزؿ القريػػة غريػػب" مػػف ناحيػػة إحصػػائية هػػف ذات كتي ػرة سػػردية
بطيئة كتتكزع النسبة السابقة عمى الفصكؿ السبعة كما يك ا الجدكؿ اآلتف:

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص91
( )2المصدر السابؽو ص93
( )3المصدر السابؽو ص96
( )4المصدر السابؽو ص103
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جدول "تبطئة السرد " في رواية "ونزل القرية غريب"
4

الفصل

1

2

3

سعتو

23سط انر

72سط انر

107

نسبتو

%14,5

%70,8 %25,2

سعتيا

133سط انر

نسبتيا

%84,1

5

6

8

7

الحوار
263
%67

161

192

124

281

%49,9 %69,6 46,9% %39,8

الوقفة
98

75

38

149

%36,8 %19,1 %25,1 %34,3

78
%19

79

21

%14,3 %11,7

كلعؿ هذا يؤكد بط كتيرة السرد التف تكا قت م قرية مصمكرة بالجهؿ تكاد ال تمحؽ بركب
الح ارة كتر ض أية مقدمات تد عها لذلؾ بط التقدـ ف القريػة قكبػؿ بػبط كتيرتػه عمػى صػعيد
المدة كعمى صعيد األنساؽ الزمنية (المشهد كالكقفة)
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جدول قياس وتيرة السرعة السردية في رواية "ونزل القرية غريب"
الفصل

1

2

4

3

5

6

7

8

الوتيرة
السعة
النسبة

156

170

%59,6 %98,7

145
%96

338

310

%76,7 %86,2

088

270
%66

145

360

%63,9 %81,4

كباالنتقػػاؿ لركايػػة " اآلصػػركف" مػػف صػ ؿ التتبػ الػػدقيؽ لممؤشػرات الزمنيػػة يمكػػف م حظػػة

أكالن ب ف ثمة دقة ف اقشارة لمزمف بذكر الساعةو كثانيػان ي حػظ امتػداد جػ ٌؿ ركايػة "اآلصػركف" بػيف
ساعات معدكدة كؿ ما تبدأ به الركاية هك ذكػر السػاعة" :الثانيػة بعػد الظهػر"( )1كتشػارؼ الركايػة
عمػػى االنتهػػا عػػف السػػاعة السػػابعة مػػف نفػػس اليػػكـ ىج ػ ٌؿ نػػص اآلصػػركف هػػك مػػدة انتظػػار محمػػد
لتحسيف المحظة التف صطط يهػا الغتيػاؿ " يشػرماف" كتنشػصؿ ذاكػرة محمػد ػف مػدة االنتظػار هػذا
باستعادة الما ف البعيد كصكال ( المقتطفات مف الذاكرة) إلى األسابي األصيرة التف تطػكرت يهػا
الكقائ لتصؿ المحظات التف ينتظر يها تنفيذ العممية التف يسعى قنجازها كبر تركيز كػاف ػف

ذاكرتػػه ل ػػيس عم ػػى االسػػترجاع البعي ػػد ب ػػؿ عمػ ػى الفت ػرة األصيػػرة كالت ػػف تفسػػر معه ػػا يش ػػير إليه ػػا:
"تنهدت ك نف عشت األسابي األصيرة مرة ثانيةو نظرت إلى ساعة معصمفو الساعة إال ربعان"(.)2

كما يؤكد أف االمتداد الزمنف مف بداية الركاية (مف الساعة الثانية) كحتػى السػاعة السػابعة

قط ػ سػػيؿ الػػذاكرة مػػف حػػيف آلصػػر بػػالنظر لمسػػاعةو قػػد اسػػتصرؽ االمتػػداد مػػف صػػفحة ( )5مػػف

السػػاعة الثانيػػة إلػػى الصػػفحة الثانيػػة كالعش ػريف ( )22سػػاعة كاحػػدة " :الثالثػػةو بقػػف أرب ػ سػػاعات
عمػػى المكعػػدو ي ػا لتبػػاطؤ الكقػػت"( )3كهػػذا يعنػػف ارتفػػاع ػػف تبػػاطؤ السػػرعة السػػردية كيرج ػ ذلػػؾ
الستص ؿ هذا المساحة التف تبمغ ث ثمائػة كأربعػة كثمػانيف سػط انر ( )384ػف االسػترجاعو السػرد

الممتػػد مػػف بدايػػة الركايػػة إلػػى الصػػفحة ( )22الثانيػػة كالعش ػريف كمػػه سػػيؿ مػػف ذاك ػرة الما ػػف ذم

المدل البعيد عمى كجه الصصكص كمقطكعات تعزؼ لحنهو كيتدرج هػذا المحػف المسػتعاد تػدريجيان
مػػف صػػفحة ( )35سػػاعة أصػػرل تسػػت نؼ يهػػا ذاكػرة محمػػد د قػات الما ػػف المتسمسػػؿ تصػػاعديان

لبم ػػكغ الحا ػػر ػػف نهاي ػػة المط ػػاؼو الس ػػاعة الثاني ػػة م ػػف االنتظ ػػار تيعم ػػف ػػف ال ػػنص الس ػػردم:
"الرابعػػةو بق ػػى عمػػى المكع ػػد ثػػ ث سػػاعات"( .)4كاالن ػػد اع الصطػػف ػػف س ػػيؿ الػػذاكرة متكا ػػؽ مػ ػ
التسمسػػؿ لسػػاعات االنتظػػار التػػف تشػػممها المحظػػة الحا ػرةو كتق ػ السػػاعة الثانيػػة مػػف االنتظػػار

مف سعة بمصت ث ثمائة كصمسة أسػطر ( )305كعمػى مػكاؿ السػاعة األكلػى إنهػا هػف األصػرل

مستصمة ف االرتداد لمما ف كباتجاا الحا ر أي انو مما يؤكد تباطؤ كتيػرة السػرعة السػردية كأمػا

السػػاعات الث ث ػة الباقيػػة لبمػػكغ المكعػػد ػ يكجػػد اسػػتئناؼ لمحظػػة الحا ػرة (كقػػت االنتظػػار) قػػد
امتدت هذا الساعات ف الما ف القريب كبشكؿ صاص األسابي األصيرة

ػمف سػرد اسػترجاعف

تصاعدم بفسر لحظة االنتظار المذككرة ككصكال لها شهد االقتراب مف المحظة الحا ػرة إهمػاال
( )1ركاية اآلصركفو ص.5
( )2ركاية اآلصركفو ص.136
( )3المصدر السابؽو ص.22
( )4المصدر السابؽو ص.35
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السػػتئنا ها ػػف الػػث ث سػػاعات األصي ػرة تمتػػد عمػػى جص ار يػػا السػػرد مػػف صػػفحة ( )35إلػػى صػػفحة

( )136إذ تبمغ سعتها ألفيف كمئة كستة كتسعيف سط انر ( )2196كهك ما يؤكد أنها تستصرؽ القسـ
األكبػر مػػف الركايػة السػػعة المػذككرة مقابمػػة لهػا مدتػػه ثػ ث سػػاعات ػف إشػػارة الرتفػاع بػػط كتيػرة
اقيقاع السردم يها كعمى صعيد ما تسترجعه قد اهتـ الراكم بإيراد مؤشػرات تػدؿ عمػى االقتػراب

التدريجف مف المحظة الحا رة إلى بمكغها كما نمت اقشارة ف السابعة إال رب يتبػ ذلػؾ مؤشػر
ثانف ف "السابعة إال عشر دقائؽ"( )1إذ يفصؿ محمد عف تنفيػذ العمميػة كهػك المكعػد المنتظػر ػف

أكؿ سطر ف الركاية المبدك بالساعة الثانيةو كالى أف يحيف مكعد طائرته " ف التاسعة كالنصػؼ
مسػػا "

()2

السػػعة مػػف السػػاعة السػػابعة إال رب ػ إلػػى التاسػػعة كالنصػػؼ تبمػػغ تسػػعيف سػػط انر ()90

كآصرها أربعة أسطر تمصص الث ث ساعات كاحػدة منهػا ػف المطػار" :مػرت سػاعة لعينػة حطمػت

أعصابف"( )3إذ يسيطر عميها طاب نفسػف ألنهػا متمػكة بالقيػاـ بالعمميػة كمػا صطػط لهػاو ثػـ اققػ ع
بالطائرة التف ت صرت مكعدها أدت لهذا التكتر الشديد ف الساعة المػذككرة أنفػا متبكعػة بسػاعة قػد

صد تنا "م ى عمى إق عنا أكثر مف ساعتيف"( )4كالتف تنتهف عندها الركاية .

إذا تبيف مف ص ؿ تتب المؤشرات الزمنية ف ركاية "اآلصركف" أف المدة التف تنحصر بينها هف

كاآلتف:

الساعة الثانية ظه ار (استرجاع بعيد المدل) ← الساعة الثالثة (استرجاع متدرج
باتجاا الحا ر) ← مف الثالثة إلى السابعة (ث ث ساعات) (األسابي األصيرة كصكال لمحظة

الحا رة)

الساعة السابعة (تنفيذ العممية) ← ساعة عصبية بالمطار (كص صة) حذؼ ساعتيف ف

الطائرة (مقمعة)

يمكػف مػػف صػ ؿ المصطػػط السػابؽ كالمؤشػرات الزمنيػة أي ػػا اسػتنتاج أف المػػدة القائمػة مػػف

بدايػػة ركايػػة "اآلصػػركف" إلػػى انتهائهػػا هػػف (مػػف السػػاعة الثانيػػة ظهػ ار كحتػػى الثانيػػة عشػػر كالنصػػؼ

لػػي ) مػػف نفػػس اليػػكـ كتشػػمؿ مػػدة انتظػػار محمػػد ػػف الفنػػدؽ إلػػى بمػػكغ مكعػػد تنفي ػذ العمميػػة ػػف
السػػابعة إلػػى إق ػ ع طائرتػػه بعػػد إنهػػا المهمػػة كانتهػػا الركايػػة أي ػػاو ص صػػة المػػدة أحػػد عشػػر
سػػاعة قػػط تمتػػد عمػػى مسػػاحة ألفػػيف كتسػػعمائة كتسػػعة كسػػبعيف سػػط انر ( )2979كهػػذا يشػػير إلػػى

( )1ركاية اآلصركفو ص136
( )2المصدر السابؽو ص136
( )3المصدر السابؽو ص140
( )4المصدر السابؽو ص140
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بػػط كتي ػرة اقيقػػاع الزمنػػف ػػف ركايػػة "اآلصػػركف" لحػػد أقصػػى .كمػػا يمكػػف اسػػتنتاج أف االسػػترجاع
يها تدريجف متسمسؿ لبمكغ المحظة الحا رة كهذا األصيرة تست نؼ مرتيف ف الركايةو أكلهاو كمرة

آصرها قط.
كباالستناد إلى العممية اقحصائية قد بمصت سعة المشاهد الحكاريػة ألفػان كصمسػمائة كأربعػة

ػطر ( )1554إلػػى عػػدد سػػطكر الركايػػة التػػف بمصػػت ألفػػيف كتسػػعمائة كتسػػعة كسػػبعيف
كصمسػػيف سػ ان

سط انر ( )2979بنسبة  %52,1كأما الكقفات الكصفية قد بمصػت سػعتها سػبعمائة كث ثػة كتسػعيف

ػطر ( )793م ػػا نس ػػبته  %26,6كب ػػالجم ب ػػيف تقنيت ػػف تبطئ ػػة الس ػػرد ػػإف حص ػػيمة كتيػ ػرة ب ػػط
س ػ ان

ػطر ()2347و مػػا
السػػرعة السػػردية مػػف ناحيػػة إحصػػائية بمصػػت ألفػػيف كث ثمائػػة كسػػبعة كأربعػػيف سػ ان

نسبته  %78,7يي حظ ارتفاع سعة تقنية تبط السرد كرغـ أف القسػـ األكبػر مػف ركايػة اآلصػركف
مثػػؿ اسػػترجاع كامػػؿ إال أف الح ػكار طصػػى عمػػى جػػز كبيػػر جػػدان مػػف هػػذا االسػػترجاعو مػػـ يسػػرد

الػراكم االسػػترجاع سػػردا قػػط بػػؿ تصممػػه الحػكار بشػػكؿ جمػػف كي حػػظ أي ػان تفػػكؽ اقيقػػاع السػػردم

البطف

ف السرد االسترجاعف ك ف المدة الصاصة بالمحظة الحا رة أي ان التف كانت عبارة عف

مدة انتظار تكقفت يها ذاكرة محمد عند محطات الما ف إلى أف بمصت محطة المحظة الحا ػرة
كالتف سعى لها كتماناها محمد "تنفيذ العممية" أف يفعؿ شيئا لب دا.

ثانياً :اإليقاع الزمني:
س ػػبؽ الح ػػديث ع ػػف مفه ػػكـ اقيق ػػاع الزمن ػػفو كتبع ػػه الح ػػديث باقت ػػاب ع ػػف الح ػػركتيف
المنتجتيف لسيمفكنية اقيقاع النصف الزمنف القائـ ك قان لبنية ذات صصكصية يتـ بمكرتها بالمراكحة
بيف هاتيف الحركتيفو كهما:

 الحركة األكلى :تبطئة السرد.
 الحركة الثانية :تسري السرد.

ما األكلى تككف بإطناب كتمن السرد عف اقيصاؿ أك التعمؽ ف ناحية ال يجدل ذكرهػا
مطكالو كيكتفى باقشارة لمجممها أك حتى استثنائها عنه كمياو كقد تهمؿ نتيجة التكثيؼ عمى جهة

مقابمػػة أك مصػػايرة .كأمػػا الثانيػػة هػػف ذات كتيػػرة س ػريعةو باقسػػهاب يمػػا يمػػس البنيػػة المك ػػكعية
لمػػنص بصػػكرة مباش ػرةو متكقفػػة عنػػد بؤرهػػا الصػػصرل المنتميػػة ألصػػرل أكبػػر منهػػا كص ػكال لثيماتػػه
الزمنية الكبرل.

كاف أم نػػص يقػػكـ عمػػى المراكحػػة بػػيف هػػاتيف الحػػركتيف المتػػيف سػ ٌػماها جنيػػت باق ػػا ة
لمنسقيف الثنائييف التف ت مها "األشكاؿ األساسية لمحركة السػردية"و مػا يقػيـ تكازنػان كتكا قػان إيقاعيػان
ف األنساؽ الزمنية ف النص.
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 -1تبطئة السرد:
السػػرد إلػػى تكقفػػه أك بػػط كتيرتػػه لدرجػػة تسػػاكم زمنػػف

إف النسػػؽ الثنػػائف الػػذم يقػػكـ بػػد

القصة كالصطابو هما (الكقفةو كالمشهد "الحكار").
أ .المشيد:

يعد المشهد تقنية هامة ت صذ حي انز معقكالن مف المساحة النصية كهك حسب تكدركؼ

مباشرة الكاق التصييمف عند الكصكؿ لحالة تعادؿ تاـ كمطمؽ بيف زمنف القصة كالصطاب()1و كهك
يقدر عمى أف يمنا النص قسطان مف الحيكية العاممة عمى كسر رتابة السردو يككف المتمقف عمى
()2

ع قة مباشرة بالشصصيات الحكارية

هف متجسدة أمامها كمفصمة مما يؤدم إلى

مكر زمف

السرد بإبطائه بكاسطة هذا المقاط الحكارية كالتف تعد ال نقطة التقا المكاف بالزماف ف لحظة
()3

متكا ئة كم بكطة يمكف قياسها كمقارنتها

باالرتكاز لحجـ الركاية.

كينشػػطر المشػػهد إلػػى قسػػميف األكؿ باعتبػػار ع قتػػه بعنصػػر الػػزمف (مػػف حيػػث الما ػػف

كالحا ر) كيشهد ح كرهما النص كنػكعيف مػف المشػاهد القائمػة ػف متنػهو كهمػا المشػهد اآلتػفو
كالمشػػهد االس ػػترجاعف ه ػػذا األصي ػػر ق ػػد كقػ ػ

ػػف غيػػر دائػ ػرة الس ػػرد الحالي ػػةو كانم ػػا قام ػػت إح ػػدل

الشصص ػػيات الس ػػاردة باس ػػتذكارا كه ػػك – إف ص ػػا التعبي ػػر -اس ػػترجاع مفص ػػؿ؛ ذل ػػؾ أف الحػ ػكار
بطبيعػ ػػة الحػ ػػاؿو يبط ػ ػ السػ ػػرد كاقتيػ ػػاف بػ ػػه مس ػ ػترجعان يعنػ ػػف إقامػ ػػة عمميػ ػػة مزاكجػ ػػة بػ ػػيف تقنيػ ػػة

"االسػػترجاع" كتقنيػػة "المشػػهد" ليفػػرز بػػذلؾ "مشػػهدان اسػػترجاعيان" كهػػك سػػير بطػػف لمػػزمف ػػف نطػػاؽ
الما ف يمحؽ ب شكاؿ المشاهد التف يشتمؿ عميها نص ماو كأمػا المقابػؿ لػه "المشػهد اآلتػف" إنػه

سير بطف لمزمف ف نطاؽ المحظة الحا رةو كيصفه تكدكركؼ ب نه تكا ؽ تاـ بيف زمف الحكاية
كزمف الكتابةو مكا قا بذلؾ ميصائيؿ باصتيف الذم يػذهب بػ ف الكػ ـ بصػكرة حػكار لػيس

التنكي

ف النصو كانما التقا الشفهف كالمكتكب عبر قناة تمفظ كاحدة

()4

ػربان مػف

( )1ينظر :تزيفيطاف تكدكركؼو الشعريةو تر :شكرم المبصكت كرجا بف س مةو دار تكبقاؿ لمنشرو الدار
البي ا و المصربو ط1و 1987و ص49
( )2ينظر :سي از قاسـو بنا الركايةو ص65
()3وأحمد شعت :شعرية السرد ف الركاية العربية المعاصرةو ط1و غزةو مسطيفو مكتبة القادسية لمنشر
كالتكزي و 2005و ص182

( )4ينظر :محمد برادة :الراكية أ قا لمشكؿ كالصطاب المتعدديفو مجمة صكؿو الهيئة العامة لمكتابو القاهرةو

مج11وع4و شتا 1993ـ (زمف الركاية)و ص21
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ك يمػػا يتعمػػؽ بالقسػػـ الثػػانف لممشػػهدو هػػك باعتبػػار نػػكع الح ػكار القػػائـ مػػف ناحيػػة إدارتػػه

بكاس ػػطة شصص ػػية كاح ػػدة يك ػػكف داصميػ ػانو كأم ػػا إذا ك ػػاف شصص ػػيتيف ( )Dialogكأكث ػػر إن ػػه يك ػػكف

صارجيان كهك معمف كمتبادؿ.

يعػػد المكنكل ػػكج (( )Monolougeالحػ ػكار ال ػػداصمف أك ح ػػديث ال ػػنفس أك النج ػػكل) تكنيكػ ػان

يص ػػكر الجان ػػب الصف ػػف م ػػف حي ػػاة الشصص ػػيةو بح ػػديثها ل ػػذاتها عب ػػر تي ػػار ال ػػكعف دكف التصػ ػريا

بصمجاتهػػا أمػػاـ غيرهػػا مػػف الشصصػػيات كيكػػكف "بػػدكف أم تػػدصؿ مػػف جانػػب الكاتػػب"

()1

هػػك سػػيؿ

غيػػر مت ػكازف تت ػكالا الشصصػػية المتحػػاكرة م ػ ذاتهػػا لتكػػكف أكثػػر ان ػػباطا ػػف صػػالة الػػكعف أك

بتعبير همفرم "لتقديـ الكعف"()2و كهذا يعنف أف كتيرة السرعة بطيئة إثر تقديـ حكار يمسػؾ برقابػه

الزمف النفسف.

كقد ينفمت عقاؿ الشصصية ف ت م تها كحكاراتها م نفسها إلى الما ف كتجربة

عايشتها أك الحا ر كحالة تمر بها تستدعف منكلكجهاو أك تطمعات مستقبمية تشحذ ذهنها أك

تقمقهاو كبالتالف إف المكنكلكج الداصمف ينفتا عمى ث ثية الزمف (الما فو الحا رو المستقبؿ)
هك "ال يرتبط بمحظة زمنية محددة"()3و كهذا يؤكد أنه مصالؼ لمحكار الصارجف ف طبيعة هذا

األصير االن باطية الكاعية.

كبصكرة عامة إف لممشهد –ب نكاعه -كظائؼ متعددةو إذ يتـ طرحها لصايات مقصديةو إ ا ة

الكتماؿ الحمقة السردية إلى نهايتها عبرا م باقف التقنيات السردية األصرلو كمف هذا الكظائؼ:
 العمؿ عمى تبطئة السرد ككظيفة رئيسية بصكرة عامة. -إقامة التفاعؿ بيف الشصصيات كابراز جكانبها الشصصية كالثقا ية عبر لصتها.

 عالية دكر المتمقف كشصصية ثالثة ف الحكار الصارجف-الثنائف عمى سبيؿ المثاؿ إذتناقش كتحمؿ كما الشصصيات.
قكة اقيهاـ بالمحظة الحا رة تصؿ ذركتها ف الحكار إذ تعايش التفاصيؿ المذككرة

المتمقف إحساسا بمشاركته كح كرا.

()4

تمن

( )1رنييه كيميؾو أكستف كاريف :نظرية األدبو تر :محيف الديف صبحفو المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرو
بيركتو ط 3و 1985و ص235
( )2ركبرت همفرم :تيار الكعف ف الركاية الحديثةو ص59
( )3أ.مندالك :الزمف كالركايةو ص133

( )4مها قصراكم :الزمف ف الركاية العربية 2000-1960و ص242
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 الكشؼ عف التركيبة النفسية كاالنفعالية لمشصصية-عمى صعيد المكنكلكج الداصمف ما يرحدة ت ثر المتمقف كتفاعمه.

 ر مستكل الدراما ف النص يقط السرد عبر المشاهد المشحكنة غالبا -ما يثير تنكعاف البنية الزمنية لمنص.

كتنبصف اقشارة إلى أف اقكثار مف إيراد المشاهد دكف ان باطو يصؿ بالتكازف النصف لمطبيعة

الركاية القائمة أساسا عمى السرد ال عمى التقنية المسرحية (الحكار)

()1

كينبصف أي ا الت كيد أف أهمية المشهد تنب مف دكرا الفاعؿ ف إقامة أنساؽ بنيكية زمنية متميزة
إيقاعيا.
ب .الوقفة:
تشترؾ م المشهد ف تبطئة الكتيرة السردية إذ يتـ قط تصاعد زمف الحكف لصالا زمف
الصطاب الذم ي صذ باالمتداد الكصففو صانعان م ما لمشف أك الشصص قيد الكصؼو م يفان

الحياة ألجزائهو ما ير قكة الت ثير ف المتمقفو كاف الطاب العاـ لمكقفة بؿ غايتها األساسية هف
()2

الكصؼ

كلقد تبايف كؿ مف حسف بحراكم كعبد الممؾ مرتاض ف نظرتهـ لمكصؼ بصكرة

عكسية؛ إذ ينصر هذا األصير لمكصؼ مف ناحية أيهـ أكثر إذ يقكؿ" :الكصؼ أصؿ ف
()3و

اقبداعو كالسرد مجرد مظهر أك تقنيةو الكصؼ ألزـ لمسرد مف السرد لمكصؼ"

يقصر أهمية

السرد عمى أنه ص ص مف التعاقب الزمنف مف ركابط الكصؼ الذم يعرقؿ نمكا كصيركرة
تصاعدا بتعميقه قكماؿ الم ما المراد إبراز جمالتها سكا عمى مستكل التشكيؿ أك الرؤيا.
()4

كيذهب حسف بحراكم إلى "تبعية الكصفف لمسردم"

األصؿ عندا السردو حاص انر الكصؼ

كعنصر بنائف كدعامة ف معمارية السردو كال ينفف أي ان أهميته كتفاعمه م عناصر البنا
( )1ينظر :مندالك :الزمف كالركايةو ص133
( )2ثمة رؽ ف دكا

المجك لمكصؼ بيف الركاية التقميدية (الك سيكية) كالركاية الجديدة إذ إف هذا

األصيرة تسعى لتكسي سمطة الكصؼ أكثر مف التقميدية كالتف تحصر كظيفته عمى أنها تزينيةو كهذا يعنف

أف ال اعتبار له ككحدة بنائية ذات تشكيؿ جمالف عندهـ عمى عكس الركاية الجديدة التف تعمف ش ف الكصؼو
مف منطمؽ أف لب الفف ليس ف ذاته كانما ف مك كعهو يقكـ بكظيفة عمى مستكل الرؤيا كالتشكيؿو لممزيد
ينظر :حسف بحراكم :بنية الشكؿ الركائفو ص176و ك سعيد يقطيفو تحميؿ الصطاب الركائفو ص67و كأحمد
شعتو شعرية السردو ص.177
( )3عبد الممؾ مرتاض :عرض كتاب ألؼ ليمة كليمةو مجمة صكؿو الهيئة العامة لمكتاب و القاهرةو مج13
وع 1و ربي  1994وص306

( )4حسف بحراكم :بنية الشكؿ الركائفو ص179
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السردم .كتقؼ مها قصراكم مكقفا كسطا إذ تقكؿ ببقا "السرد كالكصؼ ف ع قة تنازع
نصف"()1و تارة يد

النص نفسه ف أح اف السرد ص صا مف الجمكد الزمنف ف حالة

الكصؼو كتجدا تارة أصرل يذيب السرد بتعميقه صيركرته.
كيمكف القكؿ إف الع قة بيف الكصؼ كالسرد جدليةو ال يقكـ أحداهما إال بصزك اآلصر له بيف
الفنية كاألصرل ف البنا الركائف ما يثرم النسؽ الحكائف باستم اررية تداكلهماو كاف اصتمفت درجة

االهتماـ ب حدهما عمى حساب اآلصر حسب ما يقت يه البنا الحكائف(**)ك قا لصصكصيتهو
كمهما يكف مف أمر إف مف أثر الكصؼ عمى هذا البنا و تهدد الصطاب كاتساع سعته كبالمقابؿ

تقمص زمف السرد إلى حد تكقفه ليفسا المجاؿ أماـ الراكم ليرسـ الم ما المقصكدة بكصفهاو

كالتف تتصذ شكميف يمكف م حظتهما ف الكقفة الكصفية الصطاب الحكائف كهما:
 -1الوقفة المستقمة عن الحكي:

كهف مف ناحية تشكيمية ذات دكر ف عممية تبطئة السردو كعمى صعيد كظيفف تشكيمف

إنها تتصصص ف كصؼ الشصصيةو ككصؼ المكاف ككقفة مستقمة عف الحكف؛ أم :أنها ال

تتداصؿ م السرد بؿ ينقط هذا األصير؛ لتعبئة المساحة الكصفية لمشصصية أك المكافو
كيست نؼ مرة أصرل بعد إشباع حاجة النص الكصفية.
 -2الوقفة المتداخمة مع الحكي:
كهف مراكحة سردية كصفية يمج الراكم إليها حيف الحاجة ل ستصراؽ ف سرد كتتاب

حدث ما كبنفس الكقت يرمف قبراز م محهو يجنا إلى تداصؿ الكصفف بالسردمو ما ينتج

مقاط بنائية ذات إيقاع سري متمكة كمتناغمة بيف السرعة كالبط كمقطكعة كاحد متمكجة بينهما

كقد يتصمؿ الكصؼ المشهد يككف متداص ن م تقنية مف جنس كتيرته .

كلمكقفة الكصفية عمى اصت ؼ شكؿ مجيئيها ف النصو عدة كظائؼ كبحسب جنيت إف ف

مقدمتها الكظيفية التفسيرية الرمزية

()2

األكصاؼ كالم ما لكحة المكاف تتعانؽ كتتظا ر لتقيـ

( )1مها قصراكم :الزمف ف الركاية العربية 2000-1960وص248

(*) يرل بعض الباحثيف ب ف االهتماـ بالكصؼ ف الركاية الحديثة سمة لها كبالتالف هف ركاية ذات إيقاع

بطف كزمف محصكر يتمدد صطابه عمى حساب حكايته .لممزيد ينظر :الرشيد بكشعيرو دراسات ف الركاية
العربيةو االهالفو دمشؽو 1995و ص68و كأي ان :كركمف حسف :حكؿ مفاهيـ الركاية الجديدةو مجمة تجميات

الحداثةو جامعة كهرافو يكينك1994و ص.124

( )2ينظر :جيرار جنيتو حدكد السردو مجمة طرائؽ تحميؿ السرد األدبفو ()84-71و تر :بف عيسى بك حمالةو
اتحاد كتاب المصربو1992و ص.77
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صرح أركاف البنا الحكائفو مفسرة تارةو كذات ترميز تارة أصرل مانحة المكصكؼ القسمات
المبرزة ألبعادها المتشعبة حسب السياؽ.

كتمعب الكقفة الكصفية –عمى صعيد المتمقف -دك انر بار انز ف إدصاله نفؽ العالـ التصيمف لمركاية

بكصكؿ ذركة الكصؼ كدقته حد اقيهاـ الذم يدصمه بقكة عالـ الركايةو كقد يمتد األثر به حتى
بعد االنتها مف ق ار تهاو كيطكؿ عمى قدر الت ثير كاأل عاؿ كأداتها المحركة "الكصؼ" بالدرجة

األكلى.

كأما عمى صعيد التشكيؿ تقكـ الكقفة بكظيفة بنائية ف النسؽ الحكائف تكاد تككف "مك كعية
ثمينة" ف أحيافو أم تقكم كقفة تكجه النص نحك ثيمة التشاؤـ عمى سبيؿ المثاؿ بكصفها حالة

شعكرية سيطر عميها هذا الشعكر كهكذاو كقد تككف بنائية أسمكبية ف أحياف أصرل يصذك

الكصؼ ف نص ما بصمة له تستطي مف ص ؿ التمحيص يه كشؼ طابعه كمظاهراو كهذا
إلى جانب ككنه نسقان بنائيان يتمدد صطابه بهو هك أي ا نسؽ أسمكبف يتصذا النص لنفسه ك ؽ
آلية معينة تشكؿ ميكانزماته كانزياحاته كظكاهرا ف مقاطعة الكصفية.

هذا الكظائؼ التف تصص أم نسؽ كصفف حكائف باق ا ة لمكظيفة ذات الطاب الك سيكف

الب غف كهف التزييفو يككف الكصؼ زصر ة صطابية جمالية.

 -2تسريع السرد:
أ .الممخص:
إف النص بشصكصه كأحداثه ال يسير عمى كتيرة مستقيمةو إذ البد مف انحنا ات كمفارقات
كايقاعاتو حتى كاف كاف البنا تصاعديان تارة تمك األصرلو يقكـ بفعمها ف النص بكا ة مستكياته
الراكم إذ يكس مف جهة (سكا لصالا شصصية أك حدث) ي يؽ مف أصرلو كعمى حسابهاو

كباصت ؼ الدا

الحكائف تتنكع التقنيات المساعدة عمى ذلؾو كهك –الراكم -إذ يمج الصتزاؿ

منطقة سردية كحصرها زمنيان كتقميؿ درجة كثا تها إنه يستعيف بتقنية الص صة التف تقكـ بهذا

الدكر بالدرجة األكلى بالدرجة األكلىو كهف سر تكثيؼ مكجز األحداث "يفترض أنها جرت ف

سنكات أك أشهر أك ساعات اصتزالها ف صفحات أك أسطر أك كممات قميمة دكف التعرض

لمتفاصيؿ"()1و كهذا يعنف اتساع الهكة بيف زمف القصة كزمف الحكاية هذا األصير ذك اتساع أكبر
مف سابقهو زمف القصةو الذم يككف مصتص انر كمكج انز ف قرة أك سطكر أك حتى كممات تكثيفية
بدرجة معينة قد تككف – هذا الدرجة  -كبيرة أك متكسطة أك صصيرة حسب المدل الزمنف المكجز
يها.

( )1حميد لحمدانف :بنية النص السردمو ص76
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كيرل جنيت مف ناحية كظيفية َّ
أف الص صة تمثؿ تقنية حركية شائعة لتنقؿ بيف المشاهد

الحكارية ذات اقيقاع البطف

يمث ف معان "الص صةو كالمشهد" لحمة النسيج النصف بالتناكب

بينهما عمى حد قكله( .)1كمف قبمه أشار بيرسف لكبكؾ ألهـ كظيفة تمعبها الص صة ف البنا

السردم هف " االستعراض السري لفترة مف الما ف"

()2

كهذا يعنف أف طبيعة هذا الص صة

إرجاعيةو أم أف الراكم حيف يبرز شصصية جديدة ف أحد المشاهد إنه يقدـ يما بعد مكج از
استكشا يا لها رأم بالرجكع إليها كلهذا سماها إرجاعية إذا ثمة نكع أحادم لمص صة حسب

نسقها التشكيمف هك "الص صة اقرجاعية"

كالص صة حسب اتساع امتدادها الزمنف إنها ص صة استرجاعية إف أكغمت ف الما ف لفترة

زمنية طكيمة كص صة آنية إف أكجزت ف جنباتها ترة زمنية قصيرة كحا رة أك مقاربة لمحظة
الحا رة

()3

عند االحتكاـ لممدل المتمظهر ف الص صة يمكف تصنيفها بشكؿ ثنائف هف

ص صة استرجاعية كأصرل آمنة.

كيمكف التماس ثنائية ثانية تصص م مكف الص صةو حيف يتـ ذكر الزمف المصتزؿ المستصرؽ
تككف أماـ "ص صة محددة" كبالمقابؿ حينما يتـ إهماؿ ذكر هذا المدة المصتزلة تككف أماـ

"ص صة غير محددة"

()4

كيمكف القكؿ إف الص صة هف إيجاز مكانف لمدة زمنية المكاف (المساحة النصية مف صفحات

كسطكر كالمدل الزمنف سنكات أك أشهر أك أياـ) تـ ه ـ تفاصيمها كاالكتفا باقصبار المكثؼ
عنها كتتمظهر ف ثنائيتيف :األكلى باعتبار طبيعة امتدادها:

أ -الص صة االسترجاعية:
كهف تقديـ مكثؼ لفترة زمنية ممتدة (مدتها طكيمة) كتبتعد عف المحظة الحا رة ف مداها.
ب -الص صة اآلنية:
كهف تقديـ مكجز لفترة زمنية قصيرة ال تبتعد بمداها عف المحظة الحا رة.
الثانية باعتبار تحديدها لممدة:

( )1ينظر :جيرار جنيتو صطاب الحكايةو ص110-109
( )2حسف بحراكم :بنية الشكؿ الركائفو ص146
( )3ينظر :مها قصراكمو الزمف ف الركاية العربية()2000-1960و ص220

( )4ينظر :أحمد مرشدو البنية كالداللة ف ركايات إبراهيـ نصر اهللو ص289-284
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أ -ص صة محددة:
كيعنف بها ص صة مزكدة بذكر المدة المستصرقة ف محتكاها بحيث يحددها الراكم بشكؿ جمف.
ب -ص صة غير محددة:
تصمك مف ذكر المدة المصتزلة كلكف قد تتكاجد قرائف مؤشرة تمنا المتمقف تقديرها كقد يصعب أك
حتى يتعذر عميه ذلؾ لتجردها مف أم مؤشر زمنف يمكف اقسناد عميه.
كيمكف إ ا ة أحادية تشكيمية أم حسب البنا التشكيمف للنساؽ السابقة كهف:
 الص صة اقرجاعية:كتبدك ناتجة مف طبيعة الحركة السردية التف تسبؽ كجكدها إذ تككف باتباع الراكم آللية ف

تقديمها كهف إبراز شصصية معينة

مف إحدل المشاهد لـ يتمكها باالنشصاؿ عنها بسرد مصايرو

ليعكد إليها ممصصا حياتها.
كتقكـ الص صة بعدة كظائؼ يمكف إجمالها يما ي تف:
 -1الكظيفة االنتقالية :تتمثؿ ف ككف الص صة كسيط ناقؿ بحيث تحمؿ المتمقف مف إيقاع
بطف إلى آصر سري .

 -2كظيفة الربط :بحيث تقدـ الص صة بيف المشاهد لمربط بينهما.
 -3مساعدة الراكم عمى سبؾ النص بالتصمص مف مساحة ال تصدـ تفاصيمها النص أك أف

كجكدها يي عؼ تماسؾ بنيته .هذا مف ناحية كمف ناحية أصرل يسعى الراكم لمتفرغ
بالتركيز عمى األنساؽ الكبرل لمنص كت ى ما يعكقها.

 -4تجاكز ما يفقد النص لقيمه الجمالية.

 -5المساعدة ف عرض شصصية جديدة (ثانكية) ال حاجة لتقديـ تفاصيؿ بصصكصها.
 -6تقديـ ص صة بطاب استرجاعف بقصر سنكات طكيمة ف كحدة كتابية قميمة ما يتمـ
ثصرات زمنية ف المدة التف يبدأ منها النص إلى انتهائه.

 -7إمكانية ت ف التفكؾ النصف بتحقيؽ الترابط بيف الفترات الزمنية التف يعالجها الراكم
كصصكصا إذا كانت تمتد لفترة طكيمة.
ب -الحذف:
إذا كانت الص صة تكجز كحدات زمنية كبيرة بكحدات كتابية قميمة إف تقنية الحذؼ
تتعاكف م الص صة ف تسري الكتيرة السردية كلكف بإسقاط ترات مف زمف القصة كهذا يعنف
أف السرعة ف أكجها عند الحذؼ أكثر مف غيرا .كيعتمد الراكم عمى مبدأ االصتيارو كاالنتقا ف
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بنا النسيج النصف يجعؿ اتكا ا عمى تقنية الحذؼ

ركرة ال يمكف تجاكزها إذ البد مف إغفاؿ

السرد لفترات زمنية ميتة جماليانو الراكم ليس بتسجيمف أك ناقؿ " يقدـ المادة ال زمة لفهـ الق ية
الرئيسية ف القصة عف طريؽ إقحاـ لحظات مف الما ف"()1و كبالتالف استثنا ما ال جدكل مف

ذكرا.

الحذؼ "نكع مف القفز عمى ترات زمنية كالسككت عمى كقائعها مف زمف القص"

()2

ينبصف الرجكع لزمف القصة كتفحصه بإمعاف لتحديد الحذكؼ()3و كيرل جاف ريكاردك أف ثمة

صكرة أصرل ت تف عميها لتحديد الحذكؼ كتككف ف حالة االنتقاؿ مف صؿ آلصر هك "يمحؽ
()4

معا"
القصة كالسرد ن

كيتصذ هذا اقسقاط الزمنف "الحذؼ" عدة مظاهر ف السرد تتجمى ف ث ثة أنكاع حسب
تناكؿ جنيت لها كهف:
أ -الحذؼ الصريا كيقسـ إلى:
 حذؼ محدد.

 حذؼ غير محدد.

ب -الحذؼ ال منف.

ت -الحذؼ اال ت ار ف.
أ-الحذف الصريح:
كهك حذؼ مشتمؿ عمى المدة الزمنية التف قاـ الراكم باستثنائها مف زمف القصة كلعؿ

أكثر ما ي ئـ تكاجدا ف البنا التصاعدم كيتردد يه أكثر مف أشكاؿ البنا الزمنف اآلصرو "ألف
()5

الراكم يسعى إلى المحا ظة عمى التسمسؿ الزمنف"
حاجة ترجى مف احتكا الحذكؼ يها.

يهو أما األشكاؿ المتداصمة كالمتشظية زمنيان

كي تف الحذؼ الصريا عمى مظهريف هما:
 -حذؼ محدد :كتذكر يه المدة المسقطة محددة تحديدا دقيقا ك ف تقكؿ" :مرت سنة"

( )1أ.مندالك :الزمف كالركايةو ص88
( )2جاف ريكاردك :ق ايا الركاية الجديدةوص256
( )3ينظر :جيرار جنيت وصطاب الحكايةو ص208
( )4جاف ريكاردك :ق ايا الركاية الجديدةو ص256

( )5مها قصراكم :الزمف ف الركاية العربية 2000-1960و ص 231
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 حذؼ غير محدد :كيككف المفظ المعيف لممدة المحذك ة معها قمي()1

"مقدار ترته الزمنية عمى نحك بارز كدقيؽ"

يحدد الراكم

ترد بقكؿ الراكم عمى سبيؿ المثاؿ "مرت

أعكاـ طكيمة".
ب -الحذف الضمني:
كهك حذؼ ال إشارة معمنة عمى كجكدا عمى المتمقف تتب الثصرات كالسقطات كاالنقطاعات
السردية لمتمكف مف االهتدا إليه كتحديد مدته قدر المستطاعو "كال يكاد يكجد سرد دكف حذؼ
()2

منف"

كمتسمسؿ

الراكم إذ يمتزـ بمدة معينة لبد الركاية كانتها ها

يعنف التزامه بها بشكؿ صارـ

بد مف حذكؼو ك ف الكقت نفسه ليس مف المعقكؿ أف يقؼ عند كؿ ما تجاكزا؛

ليصبر بإغفاله يشعر المتمقف بنكع مف اآللية كصاصة إذا كاف المحذكؼ مف الحكادث الركتينية

كاالعتيادية التف ال تشكؿ بذكرها أك حتى اقشارة إلى استثنا ها رقاو بؿ قد تعيؽ إذا ما تـ

ذكرها البنا السردم كتصفض مف قيمة الجمالية كالداللية لذلؾ البد مف المجك المتكرر لمحذؼ
ال منف الذم يصحف عمى المتمقف تتبعه كتحديدا لما يعتريه مف تصميؼ يسعى السارد له
محاكلة الها المتمقف عف لما ثصراته براعة أسمكبه أك ك كحه لمما ف مسترجعان ما ي مف بقا

الحذؼ ال شعكرم ف البنية الزمنية لمنص.
ج -الحذف االفتراضي:

كهك حذؼ ذك طاب زئبقف مائ إذ ال يمكف "قكقعته بؿ أحيانا يستحيؿ ك عه ف أم مك
()3

كاف كالذم ينـ عنه بعد كات األكاف استرجاع"

تستطي االستدالؿ عميه مف ص ؿ قرائف

أك إشارات زمنية بؿ با ت ار ه.

أوال :تبطئة السرد:
أ -المشيد :برزت هذا التقنية كسيمة تسهـ ف تبطئة كتيرة السرعة السردية أكثر بركزها ف
ركاية "تكائـ الصكؼ" كانت هف بالمرتبة األكلى بيف الركايات القائمة أنمكذجانو كلعؿ التداصؿ

اقجناسف بيف السرد الركائف كبعض تقانات المسرح كا ا ف ركاية " تكائـ الصكؼ" كهذا يعنف

ركاية ذات طبيعة دراميةو كيطمؽ بعض الباحثيف مصطما "المسركاية" عمى هذا التداصؿو إال أف
قر ة نقديةوط1و دار غيدا لمنشر كالتكزي و2011ـو
العزم :تقنيات السرد ك آليات تشكيمه الفنف :ا
( )1نفمة ٌ
ص.83

( )2مها قصراكم :الزمف ف الركاية العربية 2000-1960و ص.333
( )3جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص.119
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د .صبحة عمقـ قد اعتبرتها أحد األشكاؿ المتطر ة التف تصص الركاية الدرامية()1و أم أف الركاية
الدرامية أكثر شمكلية مف المسركاية.

كيك ا الجدكؿ اآلتف حصة كؿ ركاية مف المشاهد الحكارية:
جدكؿ إحصا المشاهد الحكارية ف ركايات أحمد عمر شاهيف
الركاية

حمداف

تكائـ

اآلصركف

بيت

كنزؿ

لمرجـ

القرية

الصكؼ

سعته

1725

1739

نسبته

%37,5 %38,2 %42,8 %48,9 %50,3 %52.1 %46.3 %56.8 %77,7

غريب
1223

الظؿ

طاؿ

المندؿ

طميقان

المشهد

بيت

االصتناؽ

رجؿ ف

كاف

لمص ة
1402

1554

1356

1609

السفر
1047

1945

البداية م األعمى نصيبان "تكائـ الصكؼ" كقد قسـ الراكم صكلها إلى مشاهد ستة حيث أطمؽ

لفظة المشهد بدالن مف الفصؿ ت كيدان عمى طبيعة البنا المشهدم الذم أغمب عمى أنساقها بصكرة
جميهو كبشكؿ صاص إف الحكار الصارجف هك التقنية الصالبة عمى نفي ة الداصمف يهاو كمف

الحكار الصارجف:

" -أطاؿ أك لـ يطؿ  ...لقد مممت  ..أتعرؼ يا صمؼ  ..سبعكف عامان أحممها عمى كتفف لـ
يمسؾ عمف أحد ف يكـ مف األياـ زلة  ..أتعرؼ لماذا؟ ألنف كؿ ما أقرأا كأنسصه يدصؿ مف أذف
()2

ليصرج مف أصرل"  .إف الحكار السابؽ يساعد ف صقؿ شصصية المعمـ كيبرز أ كارها إ ا ةن

إلى أنه يمنا معمكمة عف تمؾ الشصصية كيبرز جانبان مف أبعادها حيف ترتف نسبة الشاهد –
كقد يذكرت آنفا – كهذا يعنف ارتفاع الطاب الكظيفف لممشاهد أدت إلى مسرحة النص الركائف

بصكرة تجعؿ األحداث ترسـ نفسها كتنب عف ذاتها كالنمكذج السابؽ هك مف الحكار الصارجف

اآلنف أم أنه ف المحظة الحا رة كيدكر بيف المعمـ كصمؼ كهك مطكؿ كمف الحكار الصارجف
الذم ال يقصد طر ان آصر بعينه" :صاح الشي المجذكـ :ألـ يقسـ الكراقكف اقيماف ب ال ينسصكا

( )1ينظر :صبحة عمقـو تداصؿ األجناس األدبية ف الركاية العربيةو المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرو بيركتو
ط1و 2006و ص45و لقد صمت صبحة عمقـ صصائص الركاية الدرامية مف صفحة  45كما بعدها مف المرج
نفسه.

( )2ركاية تكائـ الصكؼو ص40
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كتب الفمسفة؟ ألـ يتعممكا؟ ألـ يهجر معظـ النساخ حر تهـ؟ مالكـ كالصميفة :الرزؽ ك ير..

كالعيش سهؿو كيمف عميؾ يا بصداد

ربه شرطف بسكط كاف يحممه قائ  :اسكت أيها المصرؼ.

انتفض المجذكـ  ..كجرل مهركال عبر قاعة الصاف مرددا صائحا:
 كيمف عميؾ يا بصداد ..مف ينس كتبا  ..مف يق أر كتبا  ..مف يقتنف كتبا  ..مف يتحدث منفسه ..يقتمه األبرص كينهشه الهباش..كمف لـ يجد قكت يكمه  ..كيمف  ..كيمف..
هشه صاحب الصاف :اسكت يا مجذكـ  ..أال ت تف ساعتؾ إال ف صانف لعنؾ اهلل..
لكف المجذكـ لـ يسكت :لعنة اهلل عميكـ  ..ما رأيت يكـ إال جاه ن يتصدل لمحكـ ..

ك اج انر يتزهد كاذا عمـ أف أهؿ البمد يركف االعتزاؿ صار معتزليان أك يركف التشي تشي أك يركف

التسنف تسنف  ..لعنكـ اهلل"(.)1

ينتمف لمحظة الحا رة كما أنه حكار يتصممه الكصؼ يبرز جكانب تمسرح الكقؼ أكثر

ف ذهف المتمقف كما كيبرز شصصية المجذكـ الهزلية بطبيعتها المتناق ة أك كما تتصذ ذلؾ

ستا ار لها يكشؼ النمكذج السابؽ عف تركيبة المجذكـ االنفعالية كالتساع سعة المشاهد الحكارية
تزاد أغ ار ها الكظيفية" :زمنا كمه يحتاج لمعاقبة يا أصف إسحؽ ما دمنا ندع الجيؼ تطفك عمى

السطا كتتحكـ ف رقاب العباد كالتاري يزيؼ كتعاد كتابته بما ير ف الحكاـ كسكاف القصكر..
ألـ يصمؾ صبر ما عمه ع ك الدكلة بإبراهيـ الصابف  ..الذم أمرا أف ي

الدكلة .

كتابا ف أصبار

قاؿ المعمـ إسحاؽ :أصحيحة تمؾ التهمة أـ ممفقة يا شي منصكر؟
 -ممفقة! أتعرؼ الكاشف يا إسحؽ  ..إنها نادرة تستحؽ أف تركل.

 كشى بالرجؿ دكف أف يقصد هك مف أعز أصحابه  ..يا لبمهؾ يا شي مجذكـ  ..دصؿ عمىالصابف كهك يصنؼ كتابه التاجف س له عما يفعؿ جاب الصابف بحسف نية " :أباطيؿ أنمقها
()2

كأكاذيب ألفقها" كلـ يصبا الصباح حتى كانت الكممة قد كصمت"

يت ػػمف الحػكار السػػابؽ حػػدثان اسػػترجاعيان لكنػػه حػكار آنػػف ينتمػػى لمحظػػة الحا ػرةو يصطػػف

معمكمة لشصصية تتكاجد ف السرد الحقاو كما يتصذ النمكذج السابؽ طابعا اصباريا لحادثة غابرة.

إف طبيعة المراكحة الزمانية المكانية كبنا تشكيمف معتمد ف ركاية "تكائـ الصكؼ" منسجـ
مػ النسػؽ الزمنػف يهػا كالسػبب يرجػ لصػػعكبة اقلمػاـ بم مػا زمنػيف كمكػانيف مصتمفػيف كتحقيػػؽ
( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص.118
( )2المصدر السابؽو ص.54
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التناقػػؿ بينهمػػا ػػف آف كاحػػدو كهػػذا المي ػزة متػػك رة ػػف تقنيػػة المشػػهد أكثػػر مػػف غيرهػػا مػػف ص ػ ؿ

النماذج السابقة كك

أنها ألمت بالعديد مػف الجكانػب ػف آف كاحػد أمػا لػك كػاف السػرد أكثػر مػف

المشهد لكاف االلماـ بها ف ظؿ هذا المزاكجة الزمنية يمنا النص الفتكر لمسعف ك ار رسـ المكحة

الزمانية كالمكانية بشكؿ ثنائف كاف األيسر اقلماـ بهذا الجكانب كمها عبػر مكاقػؼ مشػهدية كمػف
المكاقؼ اآلنية لمكجهة الزمانية المكانية الثانية:
" حؾ ك رب كفا بكؼ :قانكف! أكؿ مرة ف حياتف أسم

القانكف..

ابط مباحث يتحدث عف

أكيد أنت لست ف مكانؾ الطبيعف  ..أتعرؼ لماذا درست أنا القانكف؟ ألرل كيؼ تحاؾ

أكفاف العدالة  ..كبقانكف أي ن ا  ..نحف تركس ف عجمة كبيرة يا حمك  ..ننفذ ما يريدا صاحب
العجمة ك إال ألقينا ف المزابؿ"(.)1
الحكار آنف ينتمف لمحظة الحا رة يعالج مس لة مبدأ يصالؼ مبدأ شريؼ كهك جز مف

حكار ممتد يؤدم التساع سعة الصطاب يتصممه الكصؼ ف أكله غير مستقؿ عف الحكف.

كلعػػؿ الح ػكار االسػػترجاعف نػػادر ػػف ركايػػة "ت ػكائـ الصػػكؼ" كمنػػه اسػػتعادة ش ػريؼ لمكقػػؼ

يتصممػػه حػ ػكار مقت ػػب م ػ كالدت ػػه" :امس ػػكت بالصػػكرة م ػػف طر ه ػػا ألديرهػػا تج ػػاا ال ػػك كقع ػػت
تشػػا مت قالػػت كالػػدتف التػػف اسػػتيقظت مػػف نكمهػػا عنػػد ح ػػكرم مػػا الػػذم كق ػ يػػا ش ػريؼ؟ قمػػت
صكرة صطيبتف كأرد ت يبدك أف هذا الزرعة لف تتـ س لت أمف هؿ كسرت الصكرة؟ قمت ال قالػت

إذا لف يحدث شف لكنف تشا مت م أنف ال آمف بمثؿ هذا األمكر كال أصذها م صذ الجد"

()2

يعم ػػد ه ػػذا المش ػػهد إل ػػى تحكي ػػؿ ال ػػزمف لب ػػؤرة زمني ػػة بحي ػػث ت ػػمف الكص ػػؼ –الحػ ػكار-

االسترجاع ككذلؾ االستباؽ التنبئفو كاجتماع هذا التقنيػات التػف تر ػ درجػة بػط الػكتيرة السػردية

أدل إلى ما سماا جنيت بؤرة زمنية الحكار اسػترجاعف " :ػف تمػؾ الميمػة"( )3كتنبػؤم (اسػتباؽ) بػ ف
لف يتـ زكاج شريؼ كهنا و ككصفف يصؼ كيفية سقكط الصكرة.

كلعػػؿ نػػدرة المشػػهد االسػػترجاعف يعػػكد لطبيعػػة االسػػترجاع نفسػػه ػػف ركايػػة تػكائـ الصػػكؼ
هف عبػارة عػف مشػاهد آنيػة حا ػرة ككمػا تنتصػر لممشػهد اآلنػف تنتصػر أي ػا لممشػهد الصػارجف

عمى حساب الداصمف مثاؿ ذلؾ:

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص.60
( )2المصدر السابؽو ص.75
( )3المصدر السابؽو ص.75
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" قمت ف نفسف لف أكرر ما عمت ستككف المرة األكلى كاألصيرة حتى لك أدم األمر إلى

ترؾ العمؿ كيؼ جرؤت؟ ..لكنف لـ أصدؽ نفسف أشعر أف ك مف غير صادر عف القمب أحيانان

تد عنا الظركؼ إلى ارتكاب أشيا

د رغباتنا الحقيقية لكف أيف هف الظركؼ التف تد عنفن إلى

ارتكاب جريمة ف حؽ الصير إنها غمطة  ..البد مف االعتراؼ بذلؾ "

()1

ف بداية هذا المنكلكج يعمف الراكم الشصصية أنه نجكل أك حديث النفس كيكاد يككف

صراعان يطمعؾ عمى صفايا ما يدكر بصمد شريؼ مف طبيعة إنسانية متناق ة تنكر أ عالهاو كألف
السرد يركم ب مير المتكمـ إف الراكم ف المنكلكج له مطمؽ الحريةو كالمنكلكج ف النمكذج

السابؽ مباشر عمى لساف "شريؼ" يقدـ "عمى نحك عشكائف تمامان كما لك لـ يكف هناؾ قارئ"()2و
يصكر السرد يض األ كار كهف مشكشة كمتناق ة التف دارت ف صبايا نفس شريؼ كأعماقه
يصؼ غربته عف نفسه ف تعر ه لم صط ف مكقؼ

ذاته كالرد عمى التساؤؿ ف حكار م النفس.

د مبادئه ما د عه لمتساؤؿ كالت مؿ ف

كص صة "المشهد" ف ركاية تكائـ الصكؼ أنها ركاية اعتمدت بصكرة كبيرة عمى هذا
التقنية السردية التف تفكقت ف السرد مما أدل إلى ارتفاع بط كتيرة االيقاع الزمنف يهاو
كارتفعت كذلؾ سعة الحكار الصارجف عمى حساب الحكار الداصمف مف ناحيةو كندر تكاجد المشهد

االسترجاعف تبعان لندرة االسترجاع بالمقارنة م المشهد اآلنف كلقد ت ئـ ارتفاع سعة المشهد ف
ركاية "تكائـ الصكؼ" م بنائها التشكيمف الثنائف المعتمد عمى التنق ت الزمانية المكانية.

تق ركاية "حمداف طميقا" ف المرتبة الثانية ب عمى نسبة مشاهد حكارية يهاو كقد
تنكعت المشاهد يها بيف اآلنية كالمسترجعة كالداصمية "منكلكج" كالصارجيةو مف الحكارات اآلنية

المنتمية لمحظة الحا رة:

" قاؿ لمفتى :أتعرؼ الهدؼ الذم مف أجمه تفعؿ ما تفعؿ؟
رد الفتى بثقة :بالطب  ..محاربة اليهكد الصهاينة..
دهشو كقاؿ بسرعة :قط؟
أجاب الفتى :لف تككف لف نفس أجاهدها  ..ما داـ اليهكد يتحكمكف ينا ..شعر بالصيظ مف

نفسهو كت ايؽ أف ك

()3

لب الق ية"
الفتى يداو كليس هكو عمى ٌ

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص22

( )2ركبرت همفرم :تيار الكعف ف الركاية الحديثةو ص60
( )3ركاية حمداف طميقانو ص78
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يت مف هذا المشهد حكا انر ككصفان يعم ف معان عمى تبطئة الكتيرة السردية باق ا ة لمكشؼ عف

شصصية "الفتى" النكرةو مف طرح رأيه عبر الحكارو كما كيكشؼ انفعاؿ حمداف إ از ذلؾ كاصفان
الراكم هذا االنفعاؿ كهك محاكلة لتبئير الزمف بإر اؽ الحكار اآلنف ف ركاية "حمداف طميقا" بسعة

كبيرةو ال تصؿ سعة الحكار االسترجاعف أعتابهاو الحكار االسترجاعف نادر الكجكد يهاو كأما
المشهد الصارجف هك كثير كيكاد يتساكل ف المنكلكج الداصمف حتى أف هذا األصير يكاد يتفكؽ

عمى المشهد الصارجفو مف المشاهد الصارجية:

"ظؿ كاقفا برهةو قبؿ أف يفتا البابو كيدصؿ ال ابط الذم كاف له الف ؿ ف إرساله إلى
مستشفى المجانيفو جمس ك ار أحد المكتبيف كهك يبتسـ قائ :
 ها يا حمداف عقمت؟ قاؿ بهدك  :كهؿ تعتقد أنف كنت مجنكنان ٌ؟!أشار إليه بالجمكس عمى كنبة أمامهو جمس كهك يكحف لنفسه أشار إليه بالجمكس عمى كنبة

أمامهو جمس كهك يكحف لنفسه ل بط أعصابهو التف بدأت تعبر عف بكادر ثكرتها.

قاؿ ال ابط كهك يشعؿ سيجارة :عشر سنكات ف مستشفى المجانيف تجنف أم عاقؿ"..

()1

يتيا هذا المشهد اقتناص العديد مف المعمكمات التف ترد ألكؿ مرة عف حمداف مثؿ مدة
ق ائه عشر سنكات ف مستشفى المجانيفو كما يتيا تصكر المكقؼ قر اؽ الحكار بالكصؼ
بحيث تمكف الراكم مف مسرحة المكقؼ أكثر كتبئيرا عبر دمج تقنيات تبطئة السرد باق ا ة
لتقنية االسترجاع

مف مشهد كاحد هك النمكذج السابؽ أكله قط هك يمتد بما ال يتس ح كرا

هنا كيبرز مف هذا المشهد ثنائيات جندية متعددة( :العقؿ كالجنكفو الثكرة كالهدك و التسمط

كالعدالة).

كهذا الثنائيات بالرغـ مف أنها معدكدة ف شصصية حمداف هف ف هذا المشهد تمثؿ

شصصية عمراف كال ابط الذم كهب ماله كحياته يتصمب عمى ركاية حمداف طميقان المنكلكج

الداصمف .كقد كشؼ المزاج االنفعالف لشصصية "حمداف" المتناق ة التف تحمؿ الصير كالكداعة
حينانو ك األحقاد أحيانان أصرلو كهف ذات طبيعة انتقامية بمنطؽ الظركؼ التف أكصمتها كهذا

النقطة كالثنائيات السابقة ف المشهد الصارجف تتكامؿ م المنكلكج الداصمف الذم يعد مق ار لها
زمنه كهذا المثاؿ تتجمى يه قكة المنكلكج:

( )1ركاية حمداف طميقانو ص37
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"لك كانت المجندة التف انتشى لمقتمها حبيبتهو كيؼ سيككف شعكرا آنذاؾ؟ أك أف الممحؽ

العسكرم الذم قتؿ ف قبرص صديقه  ..أيككف سعيدا بقتمه؟ المقارنة ظالمةو نكر الديف لـ يحتؿ
بمد أحدو كلـ ي طهد أك يظمـ أحداو العيف بالعيف كالسف بالسف كالبادئ أظمـو إنه يصكفو يجمس
هنا ف كا تيريا كاستراحة عمى الطريؽ الزراعفو يكزع األحكاـ يمينان كشماالنو يسب كيمعف
كيص ب كير فو كيثكر كيهدأو كال أكثر مف ذلؾو يعيش الحياة دكف أف يككف له دكر يهاو

كاألدهى أنه يتمقى المطمات كاحدة إثر األصرل دكف أف يستطي الرد عميها إال ف صياله"

()1

إف طبيعة "حمداف" أجبرته عمى النزعة االنتقامية لكف ظرك ه ك عفه ك شمه يجعؿ هذا االنتقاـ
حيز الصياؿو كما جعؿ مف الكاق أكثر سك ان مما هك عميهو المنكلكج السابؽ كصيرا مكمؿ

لمكجهة الصارجية لردات عؿ حمداف كسمككه.

كص صة المشهد الماثؿ ف ركاية "حمداف طميقان" تمتعه بك رة المشهد اآلنف ذك البؤرة الزمنية

المبطئة لكتيرة السرد كالمت منة لمحكار كالكصؼ كاالسترجاع ف بعض األحيافو باق ا ة لندرة

المشهد االسترجاعف ألف االسترجاع الكارد يها عبارة عف سرد كاف شابه الكصؼ مف حيف
آلصر.
أما الحكار قد ابتعد عف االسترجاعات

تجد استرجاعان

مه حكار إال ناد انر ف النسؽ

الزمنف لركاية "حمداف طميقان"و كما أف المشاهد الصارجية كالمنكلكج الداصمف ارتبطا معان بع قة
تفسيرية تكميميةو إذ يقكـ المنكلكج الداصمف بتفسير منطقها الداصمف كيكشؼ عف دكا عهاو كصاصة
ف ظؿ كجكد شصصية متناق ة كمتعثرة أدل انزياحها عف البنا الطبيعف لإلنساف العادم

لحيادهاو كهذا يعمؿ سبب أف الركاية المذككرة أنفان يرتف
تقريبان.

يها المنكلكج الداصمف بقدر الصارجف

تق ركاية "كنزؿ القرية غريب" ف المرتبة الثالثة مف حيث سعة تكاجد المشاهد الحكارية ف

متنهاو كلعؿ تكاجد الصريب ف مكاف ال ي لفه كأناس ال يعر هـ يستدعف هذا التكاجد الكبير مف

المشاهد الحكارية إذ البد مف أمريف هما االحتكاـ بالمحيط باالستناد لتقنية الحكار معهـو كتفسير
الكثير مف الظكاهر التف ي حظها "الصريب" بحديثه لنفسه (منكلكج) كمف الحكارات البارزة حديث

الصريب م السجيف ف طريقة هزلية ساصرة كما نراا:
 هؿ أقص عميؾ قصة؟ -قرأتها أـ سمعتها مف جدتؾ؟

( )1ركاية حمداف طميقانو ص.48
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 البد أنف قرأتها كسمعتها أي ا مف جدتف .هف قصة عظيمة كمنتشرة كثي انر كثي انر جدا...يعر ها األقدمكف كالمعاصركف

 ما اسمها؟ قصة يكسؼ  ..يكسؼ كاصكته  ..هؿ تعر ها  ..هؿ أقصها عميؾ؟ ال  ..ال  ..نا أعر ها .. س قصها عميؾ باصتصار.. ال أريد  ..أرجكؾ .. هذا التفكير هك الذم سيتعبؾ  ..اسم قصة يكسؼ ثـ استرح  ..حينما تسمعها ستشعربالراحة..

 يا سيدم ال أريد أف اسمعها  ..أال يطفف ساكف يه؟ ال يكفف طبعا  ..حتى تسم قصة يكسؼ.. قمها كاسترح  ..قص يا سيدم  ..قص .كشبؾ يديه كؽ ركبتيه كسرحت أ كارا.قاؿ السجيف :يكسؼ كلد

اع  ..كأصي انر كجدا أبكا.

سكت كأصذ يبحمؽ يه.
 ماذا تريد  ..قص  ..قص  ..إنف انصت إليؾ إنؾ ال تنصت لف  ..قد انتهت القصة -الحمد اهلل  ..انفجر السجيف

()1

احكان "

يدكر الحكار بيف الصريب كالسجيف الذم قارب عمى الجنكف إثر سجنهو يكم ف ثنائية (المثقؼ

الصريب – المثقؼ المسجكف) كذا تنبمج مف أحادية تـ ترميزها بشصصية "يكسؼ" التف تـ طرحها
بصكرة هزلية (الم حؾ المبكف) كاصكته مقب ن لمقرية الممثمة لمجهؿ بركنيها (العجكز األعمى –

القزـ) كتك ا الترسيمة اآلتية ما تقكـ عميه الرؤية ف المشهد:

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص.79
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إخوته

يوسف

الضياع
االهتداء

المثقؼ

(اقيجاد)

السجيف الصريب

القرية
العجكز

األعمى القزـ

ي حظ التقابؿ بيف ثنائية تدصؿ ػف تفاعػؿ نصػف (التنػاص) مػ القصػص القرآنػف (قصػة

سيدنا يكسؼ عميه الس ـ)

مما أ اؼ كجهان جماليان لممشهد ف حكار صارجف آنف ينتمف لزمف القصػةو كي حػظ نػدرة

المشهد المسترج

ف هذا الركاية ذلؾ لنػدرة االسػترجاع نفسػه ػف متنهػا باق ػا ة لصمبػة االرتهػاف

كما يشهد جدكؿ المفارقة بذلؾ.

إف ارتفػػاع سػػعة المشػػاهد الحكاريػػة أدل لػػبط كتي ػرة السػػرعة السػػردية ككشػػؼ الصطػػا عػػف

طبيعة متناق ة لمعديد مف الشصصػيات المتجػاكرة

ػ عػف الت كيػد عمػى ارتبػاط السػياؽ الزمنػف

بالبنية المك كعية كاالسمكبية ف المشهد ف ركاية "كنزؿ القرية غريب".

احتمت ركاية اآلصركف المكق الراب مف حيث تكارد أعمى نسبة مشاهد حكارية يها كألف

المػػدة التػػف مثمتهػػا هػػذا الركايػػة جػػز مػػف يػػكـ ال أكثػػر كمػػا تبػػيف ػػف مقارنتهػػا ػػف ميػػداف السػػرعة
الس ػػرديةو كيك ػػكف القس ػػـ األكب ػػر منه ػػا ك ػػاف عب ػػارة ع ػػف اس ػػترجاع كام ػػؿ نتيج ػػة طبيعي ػػة أف تك ػػكف
المشاهد الحكارية الكاردة يها استرجاعية منتمية لزمف الصطاب كمؤثرة يه بجعؿ كتيرته اقيقاعية

بطيئة لمصاية كليس هذا حسب بؿ كق عمى عاتؽ المشهد الحكارم مسؤكلية كظيفية أعمى كانت
(الشصصية الساردة محمد) تستعيد محطات متدرجة بشكؿ متصاعد باتجاا الحا ػر تكشػؼ عػف
كا ػػة المش ػػاهد كالمكاق ػػؼ الت ػػف تعر ػػت له ػػا كبالت ػػالف تت ػػكلى المش ػػاهد كظيف ػػة كش ػػا ية لجزئي ػػات
مفصمية كأساسية كتقديـ الشصصيات كمكاقفها كانفعاالتها كؿ هذا عبػر مشػاهد حكاريػة مسػترجعةو

كلعػػؿ السػػبب ػػف أف الحا ػػر الكحيػػد ػػف ركايػػة اآلصػػركف جػػز مػػف يػػكـ وشػػمؿ هػػذا االسػػترجاع

الممتػد الكامػؿو هػػك صصكصػيتهو الحقيقػػة الكحيػدة التػػف يعتػز بهػا "محمػػد" كي ارهػا هػػف اليػكـ الػػذم
ينجػػز يػػه عم ػ ن كفاحي ػان (تنفيػػذ عمميػػة اغتيػػاؿ رئػػيس المكسػػاد الصػػهيكنف)و كػػاف هػػذا اليػػكـ هػػك
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حا را الكحيد بينما كؿ األياـ الباقيػة سػردها الػراكم ما ػيانو إذا قػد تعػاكف البنػا التشػكيمف عمػى

سمـ الزمف م البنا المك كعف كالكجدانف ف ركاية "اآلصركف"

كمف المشاهد المسترجعة البارزة حكار بيف ناتالف كمحمد بعدما س لها عف معنى العنصرية-" :

أتظنيف أف أيا منا يصمك مف عنصريةٌ!
تنهدت كقالت :األف ال أ هـ ما تعنيه

قمت :هؿ تحبيف أف يعامؿ جمي مف هـ عمى أرض رنسا مثؿ الفرنسييف تماما؟
كلـ ال!
 -كثيركف غيرؾ لف ير يهـ رأيؾ هذا  ..طيب  ..هؿ مشاعرؾ تجاا أهمؾ كأقاربؾ كمف

تعر ينهـ تعادؿ مشاعرؾ نحك اآلصريف ..حتى مف الفرنسييف؟ كيؼ تنظريف إلى مف

يصالفؾ ف الديف أك الرأم أك الهكل؟ هؿ تحبيف لصيرؾ ما تحبينه لنفسؾ؟
إذ لـ يكف األمر كذلؾ ..نت عندؾ شف مػف العنصػرية ..األنانيػة عنصػرية ..ا ػطهاد

اآلصػريف بسػػبب كدكف سػػبب  ..عنص ػرية ..معظمنػػا عنص ػريكف دكف أف نػػدرم كاف تش ػرقنا ب لفػػاظ
غير ذلؾ..
ترددت قمي قبؿ أف تقكؿ :ال أ هـ مسفتؾ هذا"..

()1

يصكر هذا المشهد البعد الفكرم عند "محمػد" يتػكلى الكشػؼ عنػه بمػا يكقػ الصػمة بعنكنػة

يجس ػػد ه ػػذا
ركاي ػػة "اآلص ػػركف" ه ػػذا الص ػػيصة الجمعي ػػة يعب ػػر عنه ػػا ال ػػنص إذ يس ػػيطر عمي ػػه معج ػػـ ٌ
الصػيصة كمػػا كرد( :كثيػركفو ير ػػيهـو رنسػػييفو اآلصػريفو عنصػريكفو أقػاربو معػػارؼو تشػرقناو
معظمناو جميػ )و

ػمف سػياؽ لصػكمو كعمػى مسػتكل بنػائف مك ػكعف إنهػا تبػرز ثيمػة عنصػرم

مػف المشػهد مندرجػػة تحتهػا عػػدة مفػردات تحمػػؿ الفكػرة نفسػػها مػف كجػػه نظػر الػراكم كهػف (الحػػبو
الديفو الرأمو ا طهادو الهكلو األنانية) مما يشػير إلػى نيػة عاليػة أبػرزت جماليػات هػذا المقطػ

المشهدم.

كي تف ف المرتبة الصامسة بارتفاع سعة المشهد ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" كما
يت ا مف الجدكؿو كهف مركية ب مير الصائب الذم كما يت ا مف معطى الراكم ص حية
تقديـ ما يجكؿ ف تفكير "أحمد" كصاطراو مف هكاجس كتناقضو كمف المشاهد اآلنية:

"قاؿ ف نفسه اآلف يبدؤكف ف محاكمتنا! ...بينما قاؿ كلى األمر الثالث :أنا ال أدرم

كيؼ تفكركف يا رجاؿ التعميـ .أال تفقهكف ما يجرم حكلكـ بدأ عرب مسطيف يحسكف أنهـ
( )1ركاية اآلصركفو ص.99
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مسطينيكف كاذا لج كا إلى اقرهاب يكمان كسيمجئكف بف مكـ ستككف حياتنا صعبة هـ يتكممكف

العبرية كيعر كف عاداتنا كشكارعنا كبيكتنا كمستكاهـ الثقا ف يجعؿ منهـ أعدا ال يستهاف بهـ ثـ
إنهـ ف كطننا ك نهـ ف كطنهـ انفجر أحمد

حكة مـ يستطي و كبدأ

احكاو حاكؿ أف يكتـ

المكف األحمر يصزك كجه اليهكدم حتى كاد الدـ ينبثؽ منه كهك يصيا :ما الذم ي حؾ ف

ك مف ...أال أقكؿ الحقيقة؟"()1و
يمثؿ هذا الحكار بؤرة زمنية جمعت العديد مف تقنيات تبطئة السرد كمنها المنكلكج ف

أكلهو كالكصؼ ف آصراو كاالسترجاع كاالستباؽ أي ان .كاف طاب النمكذج السابؽ درامف هزلف

ساصرو كيطكؿ هذا الحكار كيمتد بما ال سعة لكصمه هنا كهذا مقط منه تبرز يه العديد مف
الجكانب األبعاد االجتماعية كالكاقعية ف حياة "أحمد" كالتف يصكرها المشهد ف المحظة
الحا رةو كثمة مشاهد مسترجعة

مف سرد استرجاعف كمنها حادثة تسمؿ الشي أبك العنيف

لمحدكد (طريؽ الهجرة كالعكدة) إذا يستعيدها أماـ أحمد كهف مت منة لمعديد مف الحكارات –
سعتها كبيرة – كهذا المساحة السردية ترد عمى النحك اآلتف:
"قابمنف

ابط استكقفنف قائ  :إلى أيف أنت ذاهب يا شي ؟ قمت :عائد إلى بيتفو قاؿ:

هذا المنطقة عسكرية محرـ السير يها ثـ إنها صطرةو قمت بعصبية كاهلل لك جا ت كؿ األرض

لتثنينف عف العكدة إلى بيتف مف أرج كأنا أتحمؿ مسؤكلية مكتف كمكت زكجتفو تسا ؿ كهؿ

تقط المسا ة عمى حمارتؾ الهزيمة هذا؟ قمت :حتى زحفا لك ا طررتو أ فت :لماذا ال
تتقدمكف كال أحد أمامكـ لماذا تقفكف هنا؟ ماذا تنتظركف؟ رد بص ب :كهؿ ستعممنا عممنا؟ كمها

أياـ قميمة كتعكد إلى بمدؾ معز از مكرما .قمت :أرجك ذلؾ لكف ما أراا ال يبشر بصير .قاؿ كهك
يسير بجانبف اسم  .إف قكة اليهكد كهمية .نحف نعر هـ إذا صا كا معركة هاجمكا بكؿ قكاهـ..
()2

قمت ما دمتـ تعر كف ذلؾ مماذا ال تنفذكف؟ قاؿ القادة هـ الذيف يقرركف"

إف هذا الحكار كاف لمشي أبك العنيف ذكرا ألحمد كلكف ف مكقعه ف السردو إف أحمد

هك الذم يستعيد ما استرجعه له الشي أبك العنيف بعد ك اتهو كهذا يعنف أنه استرجاع حكارم

تكرارم مممرة الثانية يتـ استعادة هذا الحكار الذم يق

مف حادثة هف مسترجعة كيركيها أحمد

مجددان عمى لساف الشي أبك العنيفو كاف سعة الحكار المسترج متسعة ف ركاية "بيت لمرجـ
بيت لمص ة" حتى أنها تكاد تتفكؽ عمى الحكار اآلنف كهذا يعكد الرتفاع سعة االسترجاع
كامتداداته بشكؿ متصؿ كمما اقتصر االسترجاع عمى حادثة مقت بة كاستئناؼ الحا ر ك نما
( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص53
( )2المصدر السابؽو ص62
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يصكص السرد ف أعماؽ الما ف كيسترد ترة ب كممها كالسابؽ ذكرها باق ا ة السترجاع أحمد

محادثة الهجرة مف أكلها ألكثر مف عشريف سنة ف بداية الركاية إلى منتصفها أك أقؿ ما يعنف
استعادة العديد مف المشاهد الحكارية

مف استرجاعات ممتدة كهذا.

كمف الحكارات الصارجية الكاردة ف الركاية المذككرة آنفان حكار "أحمد" لزكجته ف آصر

مشهد ف هذا الركاية حيف يفكؽ مف غفمتهو قاؿ :لقد اكتشفت اآلف قط أنف أصدع نفسف ألكثر

مف ث ثيف سنة:

 قالت :كهؿ يصدع اقنساف نفسه! تمتـ :هذا لصز النفس البشرية.مشف إلى الصالةو تبعته أمسؾ يدها قائ  :سعاد.
قالت :األكالد .جرها مف يدها إلى الحديقة الصصيرةو جمسا عمى المقعديف هناؾو المكاف
لـ يجمس يه مف كاف صبيان .أصذ نفسان عميقان كقاؿ:

يؽو

أتشميف رائحة الزهكر؟ هذا العبير لـ أشمه منذ كانت أسرتف هنا.
يا ا عادت يا سعاد.
قالت :أك أنت الذم عدت"

()1

يت مف هذا المشهد حكا انر كاسترجاعان (منذ كاف صصي انر)و تتمثؿ هذا البؤرة الزمنية صحكة أحمد

المت صرة عند تقيته باقنجاز بالمصدرات م اليهكدو كلعؿ المشاهد االسترجاعية ذات سعة كبيرة

بؿ تكاد تتفكؽ عمى اآلنية ف تكاردها ذلؾ الرتفاع سعة االسترجاع يها ككثرة العكدة لمما ف

كصاصة ف أكؿ صميف مف هذا الركاية .أما الحكارات الداصمية "المكنكلكج قكؿ أحمد حيف يقؼ
أماـ بيت أهمه المهجريف عند زيارتهـ ف غزة:

"قمت ف نفسف :إذف هذا هك البيت الذم استبدلتمكا ببيتكـ ف يا ا"(.)2
يعمف عف أف الحكار داصمفو كهك مقت ب ج ار صدمته كحزنه عمى هجرة أهمه كحالهـ ف

المصيـو كمف الحكارات الداصمية:

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص116
( )2المصدر السابؽو ص86
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"هبط قمبه بيف

مكعهو ظاهرة غريبة بدأت تنتابه هذا الهبكطو تزداد دقات قمبه كتتكتر

أعصابو كيبدك مرتبكان مرعكبان ألسباب ال تستحؽو الشي

أبك العنيف الذم تصطى الصامسة

كالسبعيف مف الطبيعف أف يمكتو لماذا التكتر كالقمؽ كتكق كارثةو حاكؿ أف يتمالؾ نفسه"(. )1

هذا الحكار الداصمف ال يعمف عف أنه كذلؾ كما جرت العادة ف الصالبو ما يزيد مف
الصمة بيف المتمقف كالنص ردة عؿ أحمد عمى صبر ك اة الشي جا ت كريه دكف ذكر الزمة "

نصية تذكرو
قمت ف نفسف"و كلعؿ ذلؾ لطبيعة المكقؼ الذم ال حاجة يه لمقدمات أك مؤشرات ٌ
الحكارات الداصمية يذكرت عمى كجهيف :األكؿ ينب به قبؿ بدئهو كالثانف يرد ب مقدمةو تشعر
ف هذا األصير بسيؿ العقؿ كالعاطفة كتككف أقرب ل نفعاؿ معه.

كص صة المشهد ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة"و ارتفاع سعته ما يعنف بط الكتيرة
اقيقاعية لمسردو كتككيف المشهد لبؤرة زمنية تت مف استرجاع كاستباؽ كحكار ككصؼو كما

اآلنيةو كصاصة ف أكؿ صميف الرتفاع سعة
تصمب بشكؿ تقريبف الحكارات االسترجاعية عمى ٌ
االسترجاع يهماو كتكثر الحكارات الداصمية إلى جانب الصارجيةو كيرد المنكلكج الداصمف بإع ف
سبؽ عف كجكدا أك مف دكف االع ف مف ذلؾ تبعا لمحالة االنفعالية المقحمة داصمه.
كي تف ف المرتبة الصامسة ب عمى نسبة مشاهد ركاية "االصتناؽ" كما يذكر الجدكؿ ف
السابؽو كذلؾ لطبيعتها التف تقكـ عمى تحقيؽ يقكـ به الصحفف "مدحت" تكثر يها التساؤالت
كالمحاكرات كالمشاهد التف هف ف غالبها تدكر ف المقهىو مكق لتحقيؽ الصحففو كمف

المشاهد اآلتية حكارا م العـ حسيف الذم ال يرغب بمحادثته:

 " أتعرؼ لماذا يا أستاذ ؟ ألنؾ تجرنف لمحديث كأنا ال أريد أف أتحدث. هؿ هناؾ سر ف حياتؾ يمنعؾ؟ حياتف كمها  ..بؿ الحياة عمكمان.أزاح البطانية عف كسطه كقعد محتبيان.
 حديثف محسكب عمف  ..كصمتف أي ان  ..كلكؿ ثمنه. -هؿ هف جريمة قتؿ؟

حؾ كهك يقكؿ :قط م كقؼ التنفيذ  ..قتؿ م كقؼ التنفيذ.
 ال أ هـ.( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص49
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()1

 -سي تف يكـ تفهـ يه"

ينبثؽ عف هذا الحكار ثنائية الصمكض كالك كحو الصحفف مدحت كا ا يما يبتصى
كيطمب بالمقابؿ الك كح كالفهـ .كأما العـ حسيف إنه مصمؽ كال يجاذب الحديث ألحد كال رغبة

لديه لذلؾ كيعترم حياته الصمكضو كيمثؿ المشهد السابؽ بؤرة زمنية تنتمف لمحظة الحا رة
تت مف الكصؼ كالحكار ما يعمؿ عمى إبطا كتيرة السردو كيطكؿ هذا المشهد بقدر أرب

صفحاتو كيتكرر مثمه يما بعد بيف مدحت كالعـ حسيف مرات عديدة كمنها مقط ثالث حكار

لهما كما كرد ف السرد:

"إنؾ متشائـ تقؼ دائما إلى جانب الصؼ المعتـ ف الحياة ..

حؾ.

 تتكمـ كطبيب نفسف  ..ككاعظ  ..ك ـ جميؿ لكنه غير عممف  ..جربت كؿ الطرؽ كلـتجد  ..ألنف أ تقد االنتما إلى أهـ ما ينتمف إليه إنساف  ..ينق ف هذا الشف  ..الذم
يجعؿ المر يحس بالراحة حتى لك كاف يمكت مف االرهاؽ "..

()2

فقداف االنتما عند العـ حسيف أدل إلى التيه كالتشاؤـ هك مثاؿ المثقؼ الذم تشصمه
أزمات كثيرة تؤدم به إلى ال ياعو يقابمه الصحفف مدحت الذم يعتقد أنه مستقر ال يفتقد لما
يعكر حياته بالتشاؤـ هك مثاؿ المثقؼ المتفائؿ كهذا الثنائية تنبثؽ عنها ثنائية ثانية هف

الك كح لهذا األصير كالصمكض لمعـ حسيف؛ الحكار ف النمكذج السابؽ ينتمف لمحظة الحا رةو
كهك صارجفو كمف الحكارات االسترجاعية التف ف مجممها كقعت ف الما ف كتكلى استعادتها

أحد الشصكص كما استعاد "مدحت" حديثه إلى رئيس التحرير" :كحينما ذكرته عر ا ف حديثه
م رئيس التحريرو قاؿ:
" -معه حؽ أردت أف ت عه ف زمرة هك ليس منها.
 لكنه لـ يكف يعرؼ أنف أكؿ تحقيا عف الشحاذيف؟ ربما رآؾ تكمـ أحدا منهـ  ...ثـ هك حر يتكمـ أك يصمت. -إنف أشعر أف ك ار ا سر"

()3

الشصصية "مدحت" الحكار الذم دار بينه كبيف رئيس التحريرو كبالتدقيؽ ف
يعيد الراكم
ٌ
المشهد االسترجاعف تجد أنه نادر الكجكد ف ركاية "االصتناؽ" ألف المكاقؼ ف معظمها تنتمف
( )1ركاية االصتناؽو ص16

( )2المصدر السابؽو ص30
( )3المصدر السابؽو ص7
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لمحظة الحا رة كما هف الركاية أكثر السرد يها ينتمف لمحا رو كالمشهد االسترجاعف كرد

بشكؿ قميؿ االسترجاع ف الركاية المذككرة لهك قميؿ كلكف االسترجاع الكامؿ كالذم هك عبارة

عف مذكرات العـ حسيفو ما دكنهاو كاف المشهد يها يعد استرجاعيان كمف هذا المذكرات:
" -أشعر بالقهر  ...بالعجز  ...أريد أف أبكف لكنف ال أستطي .
 ال تكف يائسا. ليس ي سا  ...بؿ إعادة نظر  ...كال يؽ الذم يصاحبها عادة  ...أتذكر مك كع كتابف()1

األصير"

يدكر الحكار السابؽ بيف حسيف كمحمكد ف هذا المشهد كهك صارج نطاؽ الحكاية

األكلىو ك ف الجهة األصرل مف المشاهد الحكار الصارجف تكاجد ف الركاية المذككرة آنفا بصكرة
كبيرة

ن عف ح كر المنكلكج الداصمف إلى جانبه بك رةو كمف المشاهد الصارجية حديث

مدحت م زكف محمكد ف الصر ة السردية التابعة لممقهى كالتف يج ار إليها حيث قاـ المعمـ
باصتطا ها بشكؿ منفصؿ كقد تعر ا ف الصر ة التف احتجزها يها المشهد اآلتف:
" قاؿ لف مرة :أنتـ تكرسكف الفمسطينف التائه

حية تذبحكنها قربانان لكؿ ما تقتر كنه مف أعماؿ.

قمت بدهشة :كما ع قة حسيف بال ياع الفمسطينف؟
حؾ ذكف :أال تعرؼ أنه مسطينف!
 مسطينف! كتقكؿ أنؾ صحفف!لـ أنطؽ بكممة غزتنف أ كار جديدة"

()2

ف هذا النقطة مف الحكار تحكؿ جديد ف تحقيؽ مدحت إذ كاف يبحث ف أسرار
شصصية غام ة كما يعتقد تفاج أنه ق ية ال شصصيةو ترتبط هذا الق ية بالثيمة التف تقاـ

عميها أنساؽ النص كهف (ال ياع) كالتف تنتج مف عدة ثنائيات هف (الصكؼو التشاؤـو قداف

االنتما و التيه) كهذا المشهد ممتد ال سعة هنا لح كرا كام بيف مدحت كزكف كيتصممه الكصؼ
كالمنكلكج الداصمف ككذلؾ االسترجاع ما يعنف أنه يمثؿ بؤرة زمنية تسهـ ف إيقاع بطف لمسرد
ف ركاية "االصتناؽ".

( )1ركاية االصتناؽو ص124
( )2المصدر السابؽو ص68
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كمف المشاهد التف تح ر ف ركاية "االصتناؽ" الحكار الداصمف "المنكلكج" كالذم تكاجد

بك رة نكعا ماو كلكف ال تصؿ إلى سعة التقميص لهو كمف المنكلكج الذم يكثر ف آصر الركاية
تحدث مدحت لنفسه بعد التجربة التف مر بها كالتف أدت النهيار حكاجز الصكؼ كتصيير مسار

حياته بعد صراع منكلكجف م نفسه أدرؾ ما كاف مصشيان عنه كيككف ق اررا المكاجهة:

"أصذت نفسان عميقان كشددت صدرمو أحسست أنف أدكس عمى تمؾ الرؤكس بعنؼ

د عها بعيدا  ..البد أف أكاجه المكقؼ مهما كانت النتائجو ليشعر اآلصر بالصكؼو الحؽ

بجانبف أنا  ..بجانبف أنا  ..أحسست بالكممة تتردد بيف جنبات نفسف كدقات الطبكؿ"

()1

يمثؿ هذا المنكلكج ردة الفعؿ لمكقائ السابقة التف مر بها مدحت كهف إلى حد ما تجربة

العـ حسيف إذ كاف مثمه كلكف النتيجة ليست كاحدة ل ثنيف؛ ألف هذا األصير يفتقد االنتما بينما
مدحت قد ات ا أف تجربة العـ حسيف أثرت يه ر ها كلـ يقدـ لها المبررات ..." :حسيف
كإنساف مف لحـ كدـ مكجكد  ..لكف ليس هك الق ية  ..إف لمرجؿ مشكمته  ..كتصر ه تفسرا

ظرك ه  ..كاف كاف مف رأيف أف اقنساف دائما أقكم مف كؿ الظركؼ المحيطة به  ..إف اصتار
أف يككف األ عؼ كينقاد لها تمؾ مشكمته هك  ..يحمؿ ظرك ه عمى ظهرا ليككف ظمها أكبر

منه  ..تفسر مكقفه كال تبررا  ..يصبا كالشبا بالمقارنة بها  ..لكنه يبقف ف النهاية جز مف
()2

كؿ  ..رد ال ينسحب سمككه عمى الباقيف  ..كتمؾ طبيعة األشيا "..

إف هذا الحكار الصارجف وكهك حديث مدحت لصديقه صفكتو يفسر كرة المنكلكج ف

النمكذج السابؽ لهو كيؤكد ا تراؽ تجربة العـ حسيف عف تجربة مدحتو كاف كانت كاحدة النتيجة
هف المصتمفة .كيقدـ مدحت كجهة نظرا كالتف زعمت أنها السبب ف هذا االصت ؼو كهكذا

تعاكف الحكار الصارجف ف تفسير الداصمف كابراز كرته أكثرو كص صة المشهد ف ركاية
"االصتناؽ" أنه أسهـ ف تبطئة كتيرة اقيقاع الزمنف يهاو باق ا ة لصصكصية البنا المشهدم
الذم يتعاكف م البنا المك كعف ف بمكرة تجربة ثنائية نتائجها متباينةو كاف ح كرا ف

البداية عبارة عف تحقيؽ ك ف النهاية عبارة عف تفسيرو كلقد كانت المشاهد تنتمف لمحا ر أكثر

مف ككنها مسترجعة مف الما فو هذا األصيرة تكاثفت ف االسترجاع الكامؿ الذم هك عبارة
عف مذكرات العـ حسيف كما دكف ذلؾ تكاجدها نادر تبعان لطبيعة البنا المك كعف لركاية

االصتناؽ.

( )1ركاية االصتناؽو ص136
( )2المصدر السابؽو ص 139
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تق ركاية "رجؿ ف الظؿ" ف المرتبة السادسة مف حيث ارتفاع سعة المشهد يها إذ

تنقسـ لقسميف يتفكؽ القسـ األكؿ مف حيث سعة المشاهد عمى القسـ الثانف حيث بمصت سعة هذا

األصير أربعمائة كث ثة كصمسيف سط ار ( )453ما نسبته  %33,1إلى عدد سطكر القسـ الثانف

كالتف تبمغ آنفان كث ثمائة كستيف سط انر (.)1360

كأما الفصؿ األكؿ قد بمصت سعة سطكر المشاهد الحكارية يه ألفان كمئة كستة كصمسيف

سطرو ما نسبته  %48,3كال بد لتفكؽ القسـ األكؿ عمى الثانف مف تعميؿ يمكف
()1156
ان
استج

ا مف ص ؿ تحميؿ نماذج الستيفا أنساقها كمقاربة بنائها عمى هذا المنزؿ الماثؿ ف

ص ياها الزمنية كظكاهر ال تةو كمف المشاهد المنتمية لمحظة الحا رة ما جا ف هذا المثاؿ:
"س ؿ الفتى بحذر :هؿ جربت الكتابة مف قبؿ يا سيدم؟
تنهد العجكز كقاؿ :مرت بف أزمة زعزعتنف  ..كقد عبرت عنها كتابة  ..لممرة األكلى كاألصيرة

كاف ذلؾ منذ زمف؟

 كلماذا تكقفت  ..كقد كاف بإمكانؾ ..أشار له بيدا مقاطعا  ..منذ قرأت القرآف  ..ق ار ة كاعية مستكجبة  ..أدركت أف أية كتابة بعد

ذلؾ هف نكع مف العبث.

كقاؿ الفتى دهشا أحيانا تككف ق ار ة القرآف دا عا لممر أف يكتب  ..كر العجكز مميان قبؿ أف
يقكؿ :أكيد  ..مف النادر أف أجد شصصا يكا قنف عمى رأيف.

 لك اتفؽ الناس عمى رأيؾ  ..لما نعمت بكؿ هذا الكتب لق ار تها  ..صاصة كتبالتراث".

()1

يدكر الحكار بيف الفتى كالعجكز ف القسـ الذم يركيه الفتىو كيكشؼ هذا المشهد
الحكارم اآلنف عف أ ار العجكز كالفتى م اصت ؼ الدرجة بيف االثنيفو كهذا مقط مف حكار
مطكؿ بعد جمسة الق ار ة كالمعتادةو كهك يؤكد كرة المجايمةو كما أنه مشهد مت مف لمكصؼ
كاالسترجاع كالحكار كهذا يعنف أف هذا الحكار مركز بؤرة زمنية تسهـ بشكؿ كبير ف صمؽ كتيرة

زمنية ذات إيقاع بطف و كقد كاف ح كر المشهد اآلنف كاسعان صالبان يتمك جمسة الق ار ة حكا ار بيف
الفتى كالعجكزو كيندر أف يككف قبمهاو كيككف مطكالن كهذا أمر اعتادم ك قا لطبيعة الركاية

المذككرة مف حيث إنها عبارة عف جمسات ق ار ة كحكار لمفتى م العجكزو كمف الحكارات

المسترجعة حكارا ف إحدل هذا الجمسات كهك مطكؿ أكرد منه المقط اآلتف:
( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص47
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" ف إحدل جمسات الق ار ة منذ يكميف  ...تكقفت عيناا عمى تماثيؿ الفتيات الث ث العاريات عمى

المكتب.

س ؿ تمقائيا :ماذا يمثمف هؤال الفتيات؟
ر العجكز التماثيؿ بيداو ت ممها بإعجابو قاؿ:
 هناؾ ما يجذبنف بشدة إلى الح ارة اليكنانيةو ربما ف حياة سابقة كنت أعيش هناؾحيف زرت اليكناف أدركت أنف أعكد إلى بيتفو لـ أشعر بصربة بؿ ب لفة شديدةو كمتعة

كراحة لـ ألمسها مف قبؿو هؤال بنات جكبتير ف األساطير اقغريقيةو إحداهف تحمؿ
()1

كردة كاألصرل تحمؿ نردان لمعب كالثالثة غصف ريحاف"

كيذكر أي ان المدة (يكميف)و يبرز يه تناصان يعمف هذا المشهد المقط
عف أنه مسترج ي
مف الح ارة اليكنانية عف طريؽ تمثاؿ منحكت.
كمف المشاهد الصارجية ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" ف الفصؿ الثانف الذم يعد استرجاعان

كام ن كمنه المشهد ف سقيفة المسجد كهك ما يركيه العجكز ف منتصؼ السبعينات إذ يدكر
الحكار م شي السقيفة عمى هذا النحك:

"قاؿ بثقة :ال أنزعج مف شف  ..لقد تركت الدنيا كما يها صمؼ ظهرم..
 -عج از أك زهدا

 زهدا بالطب  ..كؿ ما تراا ال يساكم جناح بعك ة ليت اآلصركف يعر كف ذلؾ -إذف لتكقفت حركة الحياة

 ال أقصد أف يفعمكا مثمنا  ..كؿ ميسر لما صمؽ له  ..لكف لك عر كا أف الدنيا ال تساكمشيئا  ..لما تصارعكا كتكالبكا عميها

 -المهـ أف تعرؼ أنت

 -كمف أدراؾ أنف ال أعرؼ  ..لكنف اصتمفت عنؾ نا تركت الدنيا عج انز ال زهدا"

()2

يعد هذا مشهدان استرجاعيان بالنسبة لطبيعة البنا الركائف كلكنه ينتهف لمحظة الحا رة ف القسـ

الثانف كتتاب متسمسؿ كباعتبار القسـ كمه مسترجعا هك حكار استرجاعف

مف القسـ المذككرو

كمف المشاهد الصارجية ذات البؤرة الزمنية المشتممة عمى استرجاع كحكار ككصؼ:
( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص88
( )2المصدر السابؽو ص190
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"قاؿ العجكز

احكان :أتتممقنف يا كلد؟

رد بحدة :ليس مف طبعف النفاؽ كال التممؽ
قاؿ الرجؿ مازحان :ال أظف  ..ما قصصته عمى مف حياتؾ ال يؤكد ذلؾ
قاؿ بسرعة :أنا بصراحة مجامؿو ال أميؿ إلى صكض المعارؾ م اآلصريف
()1

أراها ت يعان لمكقت كات ان للعصاب  ..أعتقد أف المجاممة مطمكبة  ..كهف غير النفاؽ"
يسهـ هذا المشهد ف ر

كتيرة السرد البطيئة كما كيكشؼ عف أ ار الفتى كطبيعة

شصصيةو كأما الحكارات الداصمية (المنكلكج) قد امتدت بؤرة ف ركاية رجؿ ف الظؿ كلعمها ال
تصؿ لحد المشهد الصارجف كلكنها مقاربة له تقريبان مف ص ؿ م حظة ذلؾو كمف المنكلكج
الداصمف صراع الفتى م نفسه بعد عرض تاته المصالؼ لسجيته كالتحايؿ عمى أم ؾ العجكز

كنهبها:
" أينطبؽ هذا عمى الصكاية الجنسية قط؟ لماذا ال تككف غكاية الماؿ أك الجاا أك أم شف آصرو

أيستسمـ لما تصكيه به تاتهو إف ك ار غكايتها الجنس كالماؿ كالجاا كالسجف أي ا.

عبارة أصرل" :إف العاشؽ يبدأ غ ارمه بصداع نفسهو كيصتمه بصداع اآلصريف" كيمج الفتى لمق ار ة
()2

كتسقط ف يدا ركايةو صكرة دكرياف جرام"

يق أر تكاد تعمؽ عمى حالته ما يفتا التساؤؿ كالصراع م نفسه كما يق أر كيرد المقتبسات

ف ذهنه مر انر التف تعد تناصان صريحان م ركاية أكسكار كايمد المذككرة آنفاو كيعد هذا الحكار

أطكؿ المنكلكجات الكاردة ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" تقريبان ألنها متمكة ب كثر حدث يد

الصراع

دتيف يقصد

لمب الفتىو كعمى صعيد البنا المك كعف إف النمكذج يجعؿ ف طياته ثنائييف
ٌ
الصراع عمى محكرم الطم كالزهد كاألمانة كالصيانةو كثمة أسمكب آصر ف المنكلكجو كهك
مقت ب كالتعميؽ عمى مكقؼ كغالبان ما يسبؽ بكممة (قاؿ ف نفسه) يككف معمنا عف المنكلكج

قبؿ إيرادا:

"قاؿ لنفسه :ستككف هذا آصر سيجارة

()3

أريد أف أتعكد عمى التدصيف"

هك مف قبؿ حديث النفس يما تعتاد أك تر ض كلعؿ انتشار تعميؽ منكلكجف ف النص

يجعؿ المتمقف عمى اتصاؿ أكبر بالنكاحف الداصمية كالصارجية كيمنا النص بعدان انفعاليان يمقف
( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص67
( )2المصدر السابؽو ص77

( )3المصدر السابؽو الصفحة نفسها
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بظ له عمى المتمقف أي ان .كص صة القكؿ ف المشهد ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" تنكع البنا

المشهدم الحكارم يهاو كتحقيقه بؤرة زمنية ر عت درجة بط كتيرة السردو كما أف لها صصكصية
ار
ف بنائها الحكار اآلنف ينتمف لمقسـ األكؿو ألف القسـ الثانف قسـ استرجاعف كحيف يككف حك ان

استرجاعيان كهك ما يجعمه استرجاعان مزدكجان .كأما لك كاف ف المحظة الحا رة ف القسـ الثانف
(االسترجاعف) إنه حكار آنف استرجاعفو ككما أف الحكار الصارجف هك الصالب عمى الداصمف إال

أف هذا األصير يقترب مف سعة الصارجفو كتارة تجدا مطكالن أك متكسط الطكؿ كتارة أصرل يكاد
يككف تعميقان منكلكجيان لجكار صارجف أك مكقؼ كيسبؽ بدؤا االع ف عنه ف الصالب.

كتق ركاية "كاف طاؿ السفر" بالمرتبة السادسة مف حيث ارتفاع سعة المشاهد يهاو

كهف تنقسـ لقسميف اثنيفو ما األكؿ :يحتكل عمى صمسة أصكات تسمسمية إلى متكازية ف
بنائها كأما الثانف متكازية أكثر مف التسمسميةو كيتفكؽ هذا األصير عمى القسـ األكؿ مف حيث
نسبة مشاهدا إذ تبمغ  %46,2بسعة سطكر صمسمائة ككاحد كث ثيف سط انر (.)531

كأما القسـ األكؿ :سعة الحكار يه بمصت صمسمائة كستة عشر سط انر ( )516ما نسبته

% 32,4و كلعؿ السبب أف القسـ األكؿ ذك طاب سردم استرجاعف حيث تبدأ ركاية "كاف طاؿ

السفر" بالجنكح لمما ف ماث ن ف استعادة عصاـ عز الديف كسعاد عزالديف ما ف بعيد جدان
كآصر قريبو استئناؼ المحظة الحا رة كاف ناد انر لديهما كقمما ت مف االسترجاع حكا انر؛ ما
يفسر تفكؽ الحكار ف القسـ الثانف دكف األكؿو كاف كاف السرد يهما متفكقان عمى الحكار إلى حد

يثير بط كتيرة السردو كمف الحكارات اآلنية:
"يا أبك حسيف  ..هات بقرش

ؿ

 حا ر يا أستاذ عمر إلى بيدكؽ الطعمية بيبي الطقية يا جدع عايز صبز يا أستاذ()1

عمر؟"

يت مف الحكار اآلنف السابؽ بعدان ثقا يان تراثيان كهف لهجة بائ األكمة الشعبية كترد الحكارات
اآلنية بك رة أكثر مف المسترجعة عمى أف هذا األصيرة لها كجكدها ال ت أي انو كمف المشاهد
المسترجعة حادثة تستعيدها سعاد يدكر يها حكار بينها كبيف سمطاف ألكؿ مرة:

"أال تنظر حتى ي تف عصاـ؟
 المك كع ال يحتمؿ االنتظار  ..البيت سيتعرض لمتفتيش كربما بعد ساعة  ..شعرت أنهف كرطة حقيقة لكنف قمقت؟

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص57
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 -لماذا ال تحرقها؟

 سعاد  ..ال كقت لمثؿ هذا الك ـ اآلف  ..ممكف أك غير ممكف؟رنت لفظة سعاد ف ذهنف بطريقة غريبة  ..ألكؿ مرة أنظر إلى كجهه مباشرة ..
قمت.
()1

 -ممكف ..هات األكراؽ"

كلقد مر عمى هذا الحكار سنة تستعيدا سعاد ك صر حادثة ذات أثر ف ما يها كؿ ما استعادته
ذاكرتها هك سرد استرجاعف كهك الحكار االسترجاعف الكحيد بهذا الطكؿ قد ندر ف صكت

سعاد الحكار االسترجاعف ف القسـ األكؿ كما كرد كاف مقت بان عدا األصير ألف حياتها تتصذ

مجرل آصر بعداو كمف الحكارات الصارجية حديث سعاد كسمطاف المطكؿ كمنه" :سمطاف  ..لقد
دصنت كثي انر ..كفاية.
عممف لف نجاف قهكة آصر اذا سمحت.اعممف لف نجاف.
يبدك عميؾ القمؽ … ماذا حدث؟ -ع ن يا سعاد …إننا نقكـ بكاحدة مف أصطر عممياتنا"

()2

يصكر الحكار الصارجف حالة التكتر التف تعترم سمطاف إثر القياـ بعمميه كينتهف صكت سمطاف

بانتها هذا الحكار كهك مف الحكارات الصارجية التف تمتد عمى طكؿ ركاية "كاف طاؿ السفر"

بصكرة معتدلة كيقترب المنكلكج الداصمف مف أعتابه بؿ إنه يتفكؽ عميه كيكثر صاصة ف صكت
تحف محمكد إذ ينذر عندا الحكار الصارجف كمف المنكلكج الداصمف لديه:
"القمؽ كال ياع كالشعكر بالصربةو مهما ق أر اقنساف ف هذا المك كعاتو ال يمكف أف يعيشها

بكعف كيحس بنب ها ف جسمه كعقمه لك لـ يعيش ف الكاق مف غربة ك ياع كقمؽو إما أف

تككف مسطينيان أكال تستطي أف تحس بمشاعر أم مسطينف قد كؿ شف  :إال …إال ماذا ؟ هؿ

أقكؿ اقيماف بالق ية.

لكف ما جدكل اقيماف دكف عمؿ …قد أ حؾ عمى نفسف أك ي حؾ منف الصير لك قمت هذا

الك ـ "

()3

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص45
( )2المصدر السابؽو ص119
( )3المصدر السابؽو ص80
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ال يعمف هذا المنكلكج عف نفسه بؿ يباشر السرد مثي انر البط

ف كتيرته كالسبب ف مباشرته دكف

اقع ف عنه طبيعة البنا التشكيمف التف تقكـ عميه ركاية "كاف طاؿ السفر" كهك تعدد األصكات
ما يدعـ كرة المنكلكج المباشر الذم يتمثؿ ف "غياب المؤلؼ "()1و ي تف بصكرة يا ة تكشؼ
سجية تحف كجكانب شصصية ككظيفة منكلكجية يؤديها النمكذج السابؽ كما تسيطر عميه كهك
ف غربة أ كار تمثيمها ف المعانف اآلتية :القمؽ الكجكدمو كقكة االنتما الكطنف الفكرمو

كتنشطر الصربة عند تحف محمكد اثنتيف غربة ف الكطف كغربة ف النفس هذا األصيرة نتيجة

لمتف سبقتها.

كص صة القكؿ ف المشهد الكاق

ف الركاية سالفة الذكر تنكعه كامتدادا عمى مداهاو كقد

تركزت المشاهد االسترجاعية ف القسـ األكؿ منها أكثر مف القسـ الثانف الرتفاع االسترجاعو
كاف تفكؽ السرد االسترجاعف عمى الحكار االسترجاعف يهاو كما كتسجؿ الركاية المذككرة

ح ك انر لممشاهد اآلنية ال ب س به تكثؼ آصرها ف آصر القسـ األكؿ كالقسـ الثانف عمى امتداداو

ككاف لممشهد الصارجف ح كرا المقت ب تارة كالممتد تارة أصرل كيعادله المنكلكج أك حتى يتصمب

عميه ف بعض األصكات كصكت " تحف محمكد " كصكت "سمطاف " كهك ف معظمه منكلكجيان

مباشر كشفت الجكانب االنفعالية ف الشصصية قيد المنكلكج.

كباالنتقاؿ لركاية " المندؿ" ذات المكق األصير لسعة المشاهد الحكارية مقد تميز ح كرها

ب نكاع ف سياقاتها المتعددةو كمف المشاهد اآلنية البارزة ف متنها السردم حكار حمداف م نهمة
ككليد بعد صركجه مف السجف ف اليكـ نفسه كمنه" :سادهـ صمتو قطعه كليد بسؤاله :كيؼ

كنت تق ف أيامؾ ف السجف يا حمداف ؟
نقؿ حمداف بصرا بينهماو ثـ ثبت بصرا عمى نهمه قائ ن" :كنت أحاكؿ التصمص مف إدراؾ

الحكاس المباشر … مف أكؿ كشرب كجنسو أحاكؿ الصكص ف أعماؽ عقمف الباطف ألجد

نفسفو انتابنف إحساس ب ف كؿ هذا العالـ زائؼ كاف ما تعر ه الحكاس مف عالـ مادم أمامف

هك شكؿ يمكف تصيرا تبعان قدراؾ هذا الحكاسو كنت أحاكؿ تصيير العالـ مف حكلف بالشؾ الذم
()2

يت ار ل لف …لـ أنجا "

يتحدث حمداف عف تجربته المريرة ف السجف كيركز عمى كصؼ حالته الشعكرية كصراعه م
نفسهو هك يحاكر نهمة ككليدان كما يقدـ كصفان لحالته مسترجعانو إياها اجتماع هذا التقنيات ف
المشهد السابؽ المنتهف لمحظة الحا رة يعنف أنه بؤرا زمنية ميزت النص بر درجة بط كتيرة

( )1مها قصراكمو بنا الزمف ف الركاية العربيةو ص٣٤٢
( )2ركاية المندؿو ص٤٤
121

االيقاع الزمنف ف السردو كلقد تبمكر ف النمكذج السابؽ عدة معانف تقكـ بينهما ع قة ترادؼ

هف " :القمؽو ال ياعو التشاؤـو الس ـو العبثو اقدراؾو الزيؼ" .ك ف محاكلة "حمداف" مجاهدة
نفسه مف نكاقص اقنساف ف مكاف كالسجفو كقد كثرت عمى مدل الركاية الحكارات اآلنية
كالحكارات االسترجاعية بالمقابؿ كاف ح كرها ال ب س به كمنها استرجاع كليد ف ترة انتظارا

حمداف عمى أبكاب السجف حديثان لعائمته ف طفكلته كمف هذا الصنؼ قكؿ الشصصية:
"ما رأيؾ يا أمف" أبف يريدنف طبيبان حتى أعالج العائمة بالمجاف .كتتمتـ األـ :إف شا اهلل يا بنف

…إف شا اهلل.

كي رب يكسؼ عمى ظهر كليد بيدا قائ ن :كأنت يا بطؿ ماذا تريد أف تصبا حيف تكبر ؟

كيعتدؿ الصصير ف جمسته كيقكؿ باعتداد " :دائف"

()1

هذا الحكار

مف استرجاع طكيؿ

المدلو تثار به ذاكرة كليد حزنان عمى ما حؿ ب صكيه محمكد كيكسؼو كيمتد لزمف ال ينتمف لدائرة

الحكاية األكلىو كهك جز مف سردان استرجاعف يتصممه حكارات أصرل مقت بة يتكلى سردها كليدو
كمف المشاهد الصارجية ذات األثر التحكلف ف ركاية "المندؿ" كالتف تمد الصمة بعنكنتها بصكرة

مباشرةو كهك حكار مطكؿ بيف عبد البصير كالمنعكت بالساكف الجديد:
"-هؿ تريدنف أف ألبس هذا الثياب كأصرج بها ! "هز عبد البصير كتفيه كر حاجبيه كقاؿ :إذا
أردت حرية الحركة …كأ اؼ :أطمؽ لحيتؾ لتطكؿ ب قصى حد تستطيعه ككذلؾ شعرؾ
()2

كستصبا أكبر شي أك دركيش عر ته المنطقة"

ترتف درجة الرمزية ف هذا الحكار حيث ارتبطت الحرية بارتدا األقنعة كادعا البمه كالدركشة
كيمكف تمثيؿ هذا الحكار ف الترسيمة اآلتية:
الساكف الجديد

االعتقاؿ

الشي بصيت

الحرية

الساكف الجديد مطارد باالعتقاؿ إذا ما صرج التقطته المباحثو كينكر عمى نفسه ما أشار عبد
البصير عميه التصفف بالدجؿ" :هؿ تريدنف أنا صريج كميه الصيدلة…معتنؽ نظرية االشتراكية

العممية …أف أعمؿ دجاالن؟"

()3

( )1ركاية المندؿو ص 25

( )2المصدر السابؽو ص٨٦
( )3المصدر السابؽو ص٨٦
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كيبدك أف األسهـ ف الترسمية السابقة تحمؿ داللة زمنيةو الساكف الجديد مرهكف باالعتقاؿ
طالما أنه بهيئته الصريحةو أما حينما يصير دجاالن أك متصفيان بالدجؿ تفتا أمامه أبكاب الحرية

جهر لما يمحقها مف محدثاتو
كهذا رمزية عالية لمكممة التف ال يستطي صاحبها البكح بها
ان

الحكار السابؽ كاف ذا أثر يمتد بصكرة مباشرة م عنكنة الركاية " المندؿ" التصفف بالدجؿ هك
درع الحماية كالقناع الذم ي مف الحرية لمف هك مطارد.
()1

كمف المنكلكج الداصمف المعمف عنه " :قاؿ ف نفسه :صير البر عاجمه"

ال زمة المنكلكجية

إف صا التعبير بمثابة هذا اقع ف الذم يسبؽ المنكلكجو كهف الزمة لكثرة إيرادها ف المنكلكج
الصاص بالتعميؽ الداصمف عمى حادثة أك مكقؼ معيف .كأما الكجه المنكلكجف اآلصر إنه سيؿ
انفعالف غير معمف يباشر السرد بدكف سابؽ إنذارو يككف الكصؿ السردم به ال شعكرم كما نراا
ف هذا المثاؿ:
" كما هك هذا الحؿ الذم ينب مف كسط سكارل كراقصات كصمكر كألفاظ بذيئة ؟ صمط للمكر

عجيبو مف المفركض أف يكممها كليد مف بصدادو يتصؿ بهاو يطمئنها عميهو يصبرها ماذا حدث
له؟ تناقش معه الطريقة التف ستتصرؼ بهاو لقد تسرعتو أعمتها مصمحتها الصاصة جا ت
لتستجدم راقصة أف تتكسط لدل عشيؽ لها قعادة زكجهاو ماذا جرل لعقمها؟ إف زكجها قد طرد

مف مؤامرة كبيرةو الكساطة كالحمكؿ الفردية كبهذا الطريقة تشعرها باالشمئزاز مف نفسهاو

ب عفها كعجزها كصيبتهاو زكجها لـ يصط و لـ يفعؿ شيئا يعاقب عميه بالترحيؿو مثمه مثؿ

اآلصريف ممف رحمكا أك اعتقمكا طردكا كسط ز ة كبيرة مف اقهانات كمف أكس األبكابو كعميهـ
أف يعكدكا بالطريقة نفسها دكف إهانةو ال مف األبكاب الصمفية كعمى يدم راقصة بسبب ع قتها
ب ابطو تصاعدت مكجات الص ب داصمها"

()2

يسرد المنكلكج ب مير الصائب برغـ انتمائه لمحظة الحا رة ك ف هذا مفارقة عجيبة لحادثة أكثر

عجبان تصفها "نهمة "و كهك يقكـ بنا هذا الحكار الداصمف عمى ثنائيه

دية كهف ( الكرامة -

الذؿ)و كهك يصؼ بصكرة رمزية كيؼ أف المجك للبكاب الصمفية (كساطة راقصة)مف أجؿ

ق ية ف ظهر الحؽ ( نفف كليد بسبب ع كيته ف اتحاد الكتاب ) هك إهانة لمكرامة كا اعة

لهذا الحؽ بؿ كتدنيسه.

كص صة القكؿ ف النسؽ المشهدم لركاية "المندؿ" ت اركحه بيف الحا ر كالما ف بكجكد حكار

آنف كآصر استرجاعفو كاف قؿ تكاجد هذا األصير عف الذم يسبقه؛ ألف االسترجاع نفسه ذك
( )1ركاية المندؿ و ص٦٨
( )2المصدر السابؽو ص٤٦١
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طاب سردم ال مشهدم ندر بالتالف إيراد حكار مسترج عمى مدل ركاية المندؿو كأما الحكار

م كبنائف مك كعفو
الصارجف ح كرا أكثر قمي ن مف مقابمه الداصمف كاالثناف يشيراف لطاب رمز ٌ
كالمنكلكج الداصمف كاف ذك مظهريف األكؿ الزمة منكلكجية تسبؽ أك تت مف حادثة تككف بمثابة
تعميؽ داصمف عميهاو كالمظهر الثانف منكلكج ال ينب عف ح كرا بشكؿ مسبؽ يباشر الممتقف

انفعاله ما زاد ف عمؽ التجربة االنفعالية قيد المنكلكج ف ركاية "المندؿ"
كلذا إف ركايات "أحمد عمر شاهيف " القائمة أنمكذجان تميزت بصصكصية البنا المشهدم بر قة
البنا المك كعف كالتشكيمف عمى حد سكا و كاف التكا ؽ النسقف حا انر ف كا ة سياقاتها مما

حقؽ التكامؿ ف مستكياتها.

ب -الوقفة:
كهف إلى جانب المشاهد الحكارية تقنية تسهـ ف بط كتيرة اقيقاع السردم عف طريؽ قطعها

السرد بالكصؼ عمى اصت ؼ الصرض أك الهيئة التف جا ت عميهاو كعمى الرغـ مف أف التقنية
المتعاكنة معها عمى بط هذا الكتيرة أكثر سعة ف ركايات أحمد عمر شاهيف مف الكقفة إال أف
لح كرها صصكصية ال يستهاف بها سيتـ مقاربتها عف طريؽ تحميؿ نماذجها كالبداية م األعمى

نصيبان منها كما يك ا الجدكؿ التالف:

جدكؿ الكقفة ف ركايات أحمد عمر شاهيف
الوقفة

والرواية

سعتيا
نسبتيا

رجل
في

توائم

حمدان

الخوف

طميقا

604

829

921

%42

%3773

%30

الظل

سط ارً

اآلخرون

بيت
ونزل

القرية

وان طال
السفر

المندل

سط ارً

سط ارً

793
سط ارً

617
سط ارً

%25.4 %26.6
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لقد نالت ركاية "رجؿ ف الظؿ" المرتبة األكلى ف أعمى سعة كردة لمكقفات الكصفية عؿ الرغـ
مف أف الكقفة المستقمة عف الحكف قميمة يها كاف ح كرها صجكالن بالمقارنة م الكقفة المتداصمة
م الحكف جا ت الكقفات الكصفية ف ثنايا السرد ف معظمها تقط كتست نؼ مف جديدو ككما
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()1

جا هنا ف هذا النمكذج" :مطارؽ ف عقؿ الفتىو تدؽ"  .هذا هك الكصؼ الذم يقتط السرد
لمدة ال تكاد تيذكر كعمى منكالها الكثير كالكصؼ الذم قاله العجكز عف المرأة" :يتمنعف كهف
()2

الراغبات"

كهك كصؼ مقت ب سعته التجربة أك لعمها كجهة نظراو ك ف القسـ الثانف لمركاية

المذككرة آنفا لعؿ الكصؼ يها أكثر سعة مف القسـ األكؿ التيه الذم يعانيه كيد

به لمبحث

عف مكانه مجددان كعند قيمته كحياته التف يصفها بقكله" :عرؼ أف سجؿ حياته قد انتهىو كأف

سنكات عمرا التالية ستككف سط انر كاحدان يعمف جنكنه"( .)3هذا الكقفة الكصفية تتداصؿ بصكرة أكثر
ك كحان م السرد كما أنها ف الكقت ذاته ال تصؿ درجة التداصؿ الذم ال تكاد تميزا أهك
كصؼ أـ سرد كهك ما ينطبؽ عمى هذا المثاؿ:

"ألقف بالصرة عمى ظهراو كبدأ يدب بصطى متثاقمةو متابعا سيرا عمى الطريؽ حيث يقكدا

الطريؽو بعض الذكريات تتجم كتنفجر ف ذهنه كصكاري االحتفاالتو تنير له لقطات ساطعة
()4

كالشمسو سرعاف ما تصتفف لينفجر صاركخ آصر"

التداصؿ السردم الكصفف محبكؾ لدرجة ال تستطي

صمه أك تميزا .كأما الكقفة الكصفية القائمة

بذاتها كالتف تككف غالبان ف كصؼ شصصية كرسـ م محها أك مكاف يتـ تشييد م محهو كمف

هذا األصير:

"ينظر إليه بعينيف جامدتيفو كهك يقؼ صمؼ نا ذة تطؿ عمى صديقه القصر الكبيرةو تبدك أسكار
القصر رماديةو قكيةو شامصة كمرعبةو أبراج الحراسة ك نها رؤكس أ عى تمتد ممتكية تحيط
()5

بالحديقة"

تسقط الحالة الشعكرية عمى الكصؼ تمكنه ب لكاف قاتمة متكا قة معها كتمنحه صكرة سمبيةو كمف

الكقفة الكصفية المستقمة عف الحكف كصؼ الفتى ألصيه –كصؼ شصصية" :-اعتزاؿ الدنيا
كالناسو تدركش كأطاؿ لحيتهو كارتدل الجمبابو

حية قسكة أبيه كالحياةو كالناس تبارؾ الج د

عمى عمتهو كتتبرؾ بال حية سعيا لمشفا كمف الدا نفسه الذم ينصر عظاـ المسكيف كيحكله
()6

إلى كهـ ف عالـ األحيا "

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص115
( )2المصدر السابؽو ص63
( )3المصدر السابؽو ص131
( )4المصدر السابؽو ص130

( )5المصدر السابؽو ص 158
( )6المصدر السابؽو ص11
125

يت مف الكصؼ األبعاد الكاقعية كالنفسية كالم ما الشصصية ألخ الفتى مما منا النص بعدان

متكام ن له كييقتط السرد به يتكقؼ معه سيؿ الزمف ليست نؼ بعد انتها الكقفة الكصفيةو يعبر
الكصؼ عف الكظيفة "الطكبكلكجية أساسان ال الكرنكلكجية إذ إنه يتفاعؿ م المتزامف ال

المتعاقب"()1و ح كر الكصؼ يعمؽ السردو كينتج عنه بطئان ف كتيرة السرد بصكرة عامة.
كيمكف القكؿ ب ف الكقفة الكصفية ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" تتكاثؼ ف القسـ الثانف منها أكثر
منها ف األكؿ هف بهذا عمى عكس الحكارو كلقد كانت المتداصمة م الحكف منها أكثر مف

المستقمة منه كهذا األصير انشطر إلى كقفة كصفية مكانية كأصرل تصتص برسـ م ما الشصصية
كبالرغـ مف قمتها بالنسبة لن يرتها  -المتداصمة م الحكف  -إال أنها قامت عمى إصفا الحس
التكاممف للبعاد الشصصية كالمكانية بصكرة نية أسهمت ف ط ئها ب لكاف الجماؿ كالداللة.

كباالنتقاؿ لركاية تكائـ الصكؼ التف احتمت ف المرتبة الثانية مف حيث ارتفاع تكاجد الكقفات

الكصفية يهاو كبرغـ ارتفاع سعة التقنية المتعاكنة معها ف تبطئة اقيقاع الزمنف لمسردو إف

ح كرها أي ان كاف ف مقدمة الركايات المذككرة ف الجدكؿ السابؽو ككاف لممظهريف التف ت تف
و
متساكو كمف الكقفة المستقمة عف الحكفو كصؼ "صمؼ"
عميهما ح ك ار هك بشكؿ تقريبف هك

لرقية ابنه معممهو كصؼ شصصية إسحاؽ:

"تمبس سركاال أبيضو متزممة بردا مف حرير يستر كال يستر جسدهاو تستند بيدها الرقيقة

المرصعة بالصكاتـ إلى الباب الصشبفو كينحسر كـ الردا

يبدم جماؿ ساعدهاو شعرها مرسؿ

جدائؿ تتدلى عمى كتفيهاو رائحة الزنبؽ الجميمة المنبعثة منها تعبؽ المكاف تذكرنف برائحة تمؾ
الجميمة التف كانت ت ار ؽ الصريب عند مرسى قارب الصالحف"(.)2

ثمة ما هك ال ت ف هذا المكحة الكصفية هف ف أكلها تقدـ تمهيدان لمكلكج لممقط السردم –

نظرت إليها-؛ أم بالمجك الستصداـ صيصة الرؤية ألهـ آلية مف آليات الكصؼ بطبيعة الحاؿ
كأما ف آصرها إنها تعمؿ كمحفز ألثارة الما ف عند تذكر صمؼ الجميمة عف طريؽ تقارب
رائحة رقيه معهاو كهذا المكحة تصكير صارجف لها تعميؽ السرد بقطعه كاستئنا ه بعد ص ص

الكصؼ.
كبالمقابؿ قد شهد النص كصفان مكانيان يرسـ حدكدا مسقطان بظ ؿ جمالية عميه كمنها كصؼ

صمؼ الذم يصزله ف جماؿ بصداد" :بصداد ركاته كدجمة يزدهـ بالزكارؽ الممكنة تنير صفحته

( )1أحمد صريسو ثنائيات إدكارد الصراط النصية :دراسة ف السردية كتحكالت المعنىو ط1و أزمنة لمنشرو
عمافو األردفو 1998و ص.85

( )2ركاية تكائـ الصكؼو ص67
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أنكار مئات القناديؿ قصر الص ة يتلأل ب نكاراو كقبة دار الص ة ص ار يزيد ارتفاعها عف
()1

ثمانيف ذراعان تشرؼ عمى جمات المدينة األربعة"

كسرعاف ما تنعكس حالته الشعكرية ينكث ما غزلته عيناا ف كصؼ الجماؿ البصدادم بعد

م قاة محمد الصالحف كانبائه بصبر مقتؿ كالدا.

"انتابنف إحساس ب ف كؿ شف زائؼ كغير حقيقفو كؿ هذا األ كا القصكر تحمؿ ك ار ها كؿ
()2

ما هك مقيت كأسكد لفحتنف رياح الكراهية"

غير مجرل الكصؼو ال ك ك داة كصفية ف المقط السردم األكؿ
الم حظ أف أثر االنفعاؿ ٌ
ساعد ف إمكانية بمكرة لكحة المكاف الكصفيةو كالحالة الشعكرية ف المقط الكصفف الثانفو
ككاف تاليان لهو طمسها كألقت بظ لها القاتمة عمى بريؽ جمالها.
كق د كانت الكقفة الكصفية المتداصمة م السرد لها ش نها كامتدادها عمى طكؿ ركاية "تكائـ
الصكؼ" بما ال يقؿ عف السرد السابؽو كما كرد ف كصؼ "شريؼ" لحالة المتهميف" :تكاثفنا ف
الصباح لتطكيؽ المتهميفو بدكا كفئراف مذعكرة ال حكؿ ها كال قكة أماـ قطط مفترسة ال ت صذها

بها رحمةو ألقيت بالعب كمه عمى زميميف يستمتعاف بمعبة القط كالف رو أتفرج عميهما يمارساف
()3

المعبو لكنهما كانا كف ريف لبسا ثياب القطط أماـ قطط ف زم ئراف"
يتداصؿ الكصفف بالسردم ف هذا النمكذج مفتع ن البط

ف كتيرته الزمنيةو ما يعنف تبطئة

السرد ال تعميقه بالكامؿ كما ف الكصؼ المستقؿ عف الحكفو كيمتد التماس شعرية الكصؼ

التف تبرز ف تعرية شريؼ لصكرة زم ئه ف مفارقة ساصرة تثير العجب تصؼ عبر قرنية
بصرية (أتفرج) ثنائية المجرـ كال ابط بإيجاز لصكم متقف.

لقد جسدت ركاية "تكائـ الصكؼ" ألقان جماليان؛ لتقنية الكصؼ بمظاهرها المصتمفة .كلعؿ

التشكيؿ التناقمف الزمانف المكانف القائـ يها أدل التساع سعة الكصؼ لإلحاطة بت بيب ثنائية
زمكانية متباينة كصاصة أف أحدها يمتد لحقبة غابرة (العصر العباسف)و كلقد أحالت أداة الكصؼ
البصرية ذاكرة الراكم إلى الما ف معب الكصؼ ف هذا الحالة دك ار تحفيزياو كباق ا ة لدكرا

األساسف عمى أكتار اقيقاع الزمنف بإثارة بطئها بقط السرد ف الكقفة الكصفية المستقؿ عف

الحكفو كتعميقه بشكؿ جزئف ف الكقفة الكصفية المتداصؿ م السردو بداعف تداصمهو كما كيمكف
م حظة أثر الحالة االنفعالية ف لكنية الكصؼ بانعكاسها عميه كصاصة يما يتعمؽ بالمكافو

( )1ركاية تكائـ الصكؼو ص78
( )2المصدر السابؽو ص79
( )3المصدر السابؽو ص23
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كأبرز كصؼ الشصصية المستقؿ عف الحكف الجانب الصارجف أكثر منه الداصمف أك الطباعف أك

السمككف ف ركاية "تكائـ الصكؼ".

تق ركاية "حمداف طميقا" ف المرتبة الثالثة الرتفاع سعة الكقفات الكصفية ف متنها

كقد تجمت بنسقيها بصكرة متقاربةو كلـ يتقدـ السرد مف الكقفة المتداصمة معه كال مف األصرل
المعمقة لهو مف الكقفة الكصفية المستقمة عف الحكف عند زيارة حمداف لمشقة التف أراد استئجارها

ب حد األماكف الشعبية هذا الرقعة سردية كصفية ف قكؿ الراكم" :عدد مف النسكةو يجمسف حكؿ
أبكاب البيكت يتسامرفو أكالد يمعبكف بكرة مف قماشو قطط كك ب مستمقية كنائمة باسترصا و

عربات قديمة يعمكها الترابو دجاج كبطو بائعات صبز كبيضو كؿ المكاصفات التف حذرا زم
منها أياـ كاف ف السجفو متك رة هناو الحارة المصمقة كالنسكة الثرثارات"

ا

()1

ترتسـ صكرة الحارة بتفاصيمها الشعبية المتناثرة عمى لكحة المكاف كهك ما منا تصك انر

عف طبيعة المكاف الذم ا طر حمداف الصتيارا بشكؿ مؤقتو كتبدأ هذا الكقفة الكصفية مقدمة
تحتكم عمى قرنية بصرية دالة عمى الرؤية ك داة كصفيةو يباشر الكصؼ بشكؿ تمقائف دكف

حتى إنذار بالكصكؿ أك الذهاب لمحارةو كهك ما يؤكد قطعان ف الزمف يسبؽ هذا الكقفة يؤدم

إلى تعادؿ كتيرة اقيقاع الزمنف ف هذا البقعة مف ركاية "حمداف طميقا"و كمف األماكف ال تة ف

إيقاؼ السرد كمباشرة كصفها "السجف" كهك صؼ متداصؿ م السرد عمى ص ؼ النمكذج السابؽ

مستقؿ كالسردو كمنه:

"الجدراف مممك ة بشصبطات بدأ يتسمى بق ار تهاو مرت ساعةو كهك يدكر مف جدار إلى
جدار يق أر حكما كأمث

كأشعا ار كشعارات كأ ار كتبها شيكعيكف كاصكاف مسممكفو ناصريكف

كبعثيكفو قكميكف كجبهاكيكفو أناس مف كؿ األحزاب كالتياراتو قاؿ ف نفسه :هؤال الناس ال
()2

يريدكف أف يظؿ كؿ امرئ ف حاله"

يمل هذا النمكذج السرد بثنائيات متماثمة كمت ادة تؤدم إلى الكشؼ عف حقيقة كجكدا

كآلياته ف التبطئة مف كتيرة السرعةو متبكعان بدالة حذؼ زمنية (مرت ساعة)و تثير سرعة السردو

متمكال بص صة زمنية كمنتهيان بمنكلكج ذكرت الزمتهو كهذا يعنف تداصؿ الكقفة الكصفية م السرد

الصنف بطائفة مف تقنياته المنسجمة بصكرة ال تشعر بهذا التعدد المؤدم إلى معادلة كتيرة اقيقاع
الزمنف ف ظؿ كجكد تقنيات تبطئة كتسارعهو المكنكلكج السابؽ يبدأ بالكقفة كينتهف بالمنكلكج

(تبطئة السرد)و يتكسطه الحذؼ تميها الص صة (تسري السرد) ما يعنف ث ار هذا المنطقة عمى
( )1ركاية حمداف طميقانو ص21
( )2المصدر السابؽو ص29
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مستكل تقنيات اقيقاع الزمنفو كما أنها كذلؾ مف ناحية البنا المك كعف داؿ السجف يشير

إلى المكاف الذم يجم أطياؼ متباينة لها كجهات أي ان مصتمفة ف مكاجهة كجهه كاحدةو

كتتميز طبيعة هذا المكاف "السجف" بككنه يحمؿ داللة مصايرة إلى حد ما المعنى المعهكد أك
()1

يتجاكز إف صا التعبير هذا المعنى هك سجف الكممة" :لـ يترككا أحدان له رأم إال اعتقمكا"

كبما أف "السجف" أتمؼ هذا التعدد المذككر ف النمكذج األكؿ كالبنا التشكيمف أي ان تجمعت
بحكزته تقنيات اقيقاع الزمنف كالسياؽ المك كعف أدم إلى نسؽ بنائف منسجـ كبنا محكـ

دقيؽو كمف الكقفة الكصفية التف يصص "الكائف الحف" عمى اصت هو كقفة متداصمة م السرد

تصؼ سمكؾ الكمب بعد تصرؼ حمداف معه عمى هذا النحك" :كظؿ الكمب حتى ساعة مت صرة

مف الميؿو كاف م جعان عمى سريرا يق أر كدصؿ الكمب الصر ة مـ يمتفت إليهو كلـ ينادا كعادتهو

ككاصؿ الق ار ةو جمس الكمب ف مكاجهة شاصصان إليه ببصراو مـ يعرا اهتماماو ر الكمب قدمه
األمامية اليمنى ك رب بها حا ة السرير بصفةو مصد نار صكتان يه مف المداعبة الكثيرو كلـ لـ

يمتفت إليهو ك

الكمب قدميه األماميتيف عمى السرير كأصدر صكتان حزينان متسائ نو لـ يستط

تجاهمه أكثر مف ذلؾو قاـ كقدـ له العشا و كعادت صداقتهما"( .)2لقد كاف تجاهؿ "حمداف"

لمكمب بعد تمزيقه جكاربهو قاـ ب ربهو رد الكمب بتجاهمه مناداة حمدافو قاـ بحرمانه مف األكؿ
يكمان كام نو كيصؼ النمكذج السابؽ ردة الفعؿ الرابعة بيف الكمب كحمدافو كلعؿ التداصؿ
الكصفف السردم يمثؿ هنا ثنائية ( :القكم المستصنف -ال عيؼ المحتاج) أك( الشعب كالحاكـ )
( )

ف صكرة رمزية تناصية

ال تنب عف مقصديتها عف شكؿ معمف هك رمز مبطف يظهر كسرد

حادثة عادية.
لقد ساهمت الكقفة الكصفية ف ركاية "حمداف طميقا" بتبطئة كتيرة السرعة السرديةو كقد ح ر
ركناها بصكرة متعادلة تقريبان إال أف الكقفات المتداصمة م السرد تفكقت أكثر قمي ن مف األصرل
المستقمة عف السردو كلك هؿ منها صصكصية ف بنائها عمى مستكيات التشكيؿ البنائف كالسياؽ

المك كعفو كلقد حقؽ االنسجاـ كالتكا ؽ بيف الجانيف تكام ن لمبنا السردم ف الركاية المذككرة

آنفانو كتـ االستعانة ب دكات الكصؼ ف أحياف كاالستصنا عنها ف أحياف أصرل كمباشرة
الكصؼ دكنها.

( )1ركاية حمداف طميقانو ص.29
( )2المصدر السابؽو ص80

( )لعؿ هذا النمكذج ينتاص م

كرة صاحبها كهك القائد الشيكعف ( ستاليف) يركم أنه

رب المثاؿ

السابؽ تمامان كلكف كاف الحيكاف دجاجة عمى كيفية حكـ الشعكب الشعب يمثؿ ( الكمب أك الدجاجة)
كالحاكـ يمثؿ ( حمداف)
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كنالت ركاية اآلصركف المرتبة الرابعة مف حيث ارتفاع سعة الكقفة الكصفية يهاو كي حظ تنكعها
كثرائها إذ ارتسمت المكحة المكانية كالم ما الشصصية

الصطاب باعتبار القسـ األكبر منها

مف كقفات ف غالبها منتمية لزمف

مف استرجاع كامؿ دت إلى زيادة بط كتيرة السرد عمى

مستكل زمف الصطاب .كمف الكقفات النادرة المنتمية لمحظة الحا رة كصؼ محمد لحالة مستر
يشرماف (رئيس المكساد الصهيكنف ف أكركبا) حيف قدـ الغتياله ف هذا القطعة السردية:
"لـ يبد عميه إنه كج برؤيتف إما أف أعصابه مف حديد أك أنه يعمـ بح كرم لمحت عيناا

تبرقاف كقفت قربه ظؿ جالسان لـ يبدك عميه أنه يريد محادثتفو أهناؾ كممة سر البد مف البكح
بها! قمت :بكنسكار مستر يشرماف ..جاردنر أرسمنف بالمطمكب ا تق كجهه تمامان أصبا لكنه
كتمثاؿ مف شم جمست ف مكاجهته مددت يدم ف معطففو المسدس جاهز"( .)1تصكرت

الكقفة حالة الهدؼ قبؿ ثكانف معدكدة مف اغتياله كصفت الشصصية الساردة لحظة حرجة سابقة

لممكت كهف كقفة متداصمة م الحكف.

ككقعت ركاية "كنزؿ القرية غريب" ف المرتبة الصامسة مف حيث ارتفاع سعة الكقفات الكصفية
يها ككما الحاؿ ف المشهد إنه كذلؾ م الكقفة باعتبار المكاف كالشصكص غير م لك ة لدل

المنعكت ب (الصريب) إنه البد مف المجك لمكصؼ كبشكؿ صاص ف الفصؿ األكؿو إذ ي حظ

أنه األك ر حظان ف تكاجد الكقفات الكصفية يه بنسبة  %84,1كذلؾ قرسا الم ما المكانية
بالدرجة األكلى باعتبار "القرية" مكاف مستهجف لدل الصريب حيث صصكصيتها عف أية قرية

أصرل كانت الصمبة عمى كجه التحديد استنادان لم حظة ذلؾ لمكقفة الكصفية المكانية التف أثارت

إيقاعان بطيئان ف البنية الزمنية لمنصو كلعؿ العنكنة الفصمية تؤكد غمبة الكقفة الكصفية المكانية
عمى غيرها مف الكقفات الكصفية كمنها (مقابر القريةو القمعة تقؼ كسط الصصرة كنبت شيطانفو
هف عنكنة تشير ألكصاؼ مكانية (المقابرو القمعة) رغـ أف عنكنة الركاية تشير قمكانية طصياف

كصؼ الشصصية أكثر مف غيرا (كنزؿ القرية غريب) (كصؼ لمقرية) كلكف طالما أف هذا

الشصصية تكهمت بالصريب قد بقيت االقفاؿ عمى أكصا ها رهف هذا المفردة (غريب) كلكف
(القرية) كمكاف كاف لها الصدارة ف الجممة كما لها الصدارة ف الكصؼ ككاف كصؼ
الشصصية (مف دكف الصريب) أم مف أهؿ القرية تاليان لها كمف الكقفات الكصفية المكانية:
"المقابر ف ح ف القرية تمطـ بصر الناس كؿ صباح كمسا "(. )2

تعد هذا الكقفة مستقمة عف الحكف إذ يصؼ الراكم غرابة أف تككف المقابر كسط القرية كك نها

تحت ف المكت رم انز لككنها تحت ف الجهؿ.
( )1ركاية اآلصركفو ص137
( )2ركاية كنزؿ القرية غريبو ص12
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المكت ثيمة مثمت عمى ما هك محسكس (المقابر) كلكنها تحيؿ إلى معانف غير محسكسة

كمكت الفكر كالعمـ كالتقدـ.

كنالت ركاية "كاف طاؿ السفر" المرتبة السادسة مف حيث ارتفاع سعة الكقفة الكصفية

ف متنهاو كلقد كاف نصيب القسـ األكؿ منها األعمىو بشكؿ تقريبفو ك ف صكت "عصاـ عز
الديف" و أكؿ صكت ف القسـ األكؿو ارتفعت سعة الكقفة الكصفية بصكرة ممحكظة المدة التف
يستصرقها ال تتعدل الساعتيف كهف مسا ة سيرا مف الشاط إلى المصيـ إلى أف يصؿ منزلهـ يه

كيحادث سعادان ف حكار لسعة بسيطةو كلقد تـ ذكر تفاصيؿ المدة كاقيقاع ف السرعة السرديةو
سابقا إال أف صكت عصاـ هنا معظمه استرجاعف كالقسـ األكبر مف هذا االسترجاع هك "كقفات

كصفية استرجاعية" تممف الشصصية الساردة "عصاـ" سيؿ ذاكراتها ف كصؼ المكاف "المصيـ"
ف كقفات غالبها كقفات مستقمة عف الحكف كمنها" :نظر إلى القبة الكبيرة المتهدمةو كأعشاب

صصيرة ص ار تنمك عميهاو كبعض حشرات تتحرؾ بحذرو كمنظر البمدة الساكنة يقبا بس ـ

تحت قدميهو سيطر عميه شعكر بالرهبة عاد أدراجه مرتجفان كبقف المنظر عالقان ف ذهنه"(.)1

تصكر ذاكرته مظهر بمدة صاف يكنسو كيبدأ كصفه بإسقاط نظراو كذكرت أداة الكصؼ
ٌ
ف بدايتهو كهك مف قبيؿ الكقفة الكصفية االسترجاعية كهك كصؼ لممكاف كبالمقابؿ قد ىكثيىر
كصؼ الشصصية ف القسـ الثانف ف صكت "سمطاف" كمنه كصفه لعدة شباف استعاف بهـ ف
ي
تنفيذ إحدل العمميات التف يصططكف لها" :عمر صميؿو كأبف أنه شاب رقي كؿ همه إشباع
()2

شهكاتهو ال أهمية لشف عندا أعرؼ عائمتهو بعد النكبة قد كالدا الثقة بكؿ شف "

يبرز الكصؼ م ما الشصصية "عمر صميؿ" السمككية ال الصارجية كهك كصؼ حا ر

لما كاف عميه ف الما فو هذا كقفة مستقمة عف الحكفو كمف الكقفات المتداصمة م الحكف
كهف أقؿ مف سابقتها " :ف المصيـو ك ف بيت صالتف د نا الس حو كعدنا نسير بيف األحراج

كالرماؿو أصكات الصراصير كعكا الك بو كالتعبو ككؿ ما حدث يصتمط بذهنف المشكش
()3

أ هـ شيئا مما يدكر حكلف"

قبؿ بد الكقفة يسرد " تحف محمكد" تصر هـ بالس حو يتب ذلؾ كصؼ لطريؽ العكدةو

ي ار قه كصؼ لحالة تحف المشكشة كقد الحظنا كثرة الكصكؼ ف ركاية "كاف طاؿ السفر"
كصؼ الحالة الشعكرية كصاصة يما يتعمؽ بصكت تحف محمكد.
( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص10
( )2المصدر السابؽو ص116
( )3المصدر السابؽو ص125
131

كاشتممت ركاية "كاف طاؿ السفر" عمى تنكع بنا تقنية الكقفة الكصفية مصحكبا

بصصكصية اقطالة عمى الكصؼ كألف البنا التشكيمف قائـ عمى التكازم الزمنف كتعدد األصكات
إف كصؼ الشصصية كاف له مظهرا ك تبادلت هذا األصكات ف متنها انطباعات كأ كار كؿ

شصصية مف األصرل لذلؾ كثر كصؼ الشصصيةو باق ا ة لتحكـ طبيعة الشصصية نفسها
بطبيعة الكصؼ التف أدلت بها كعمى سبيؿ المثاؿ كثر كصؼ الحالة الشعكرية عند " تحف
محمكد" لعدة أسباب أكلها كحدته ف غربتهو كثانيها :ككنه عمى قدر عالف مف الثقا ة التف
تجعمه ف صراع ممتد م نفسه يستكقؼ كصفه ف العديد مف الكقفات الكصفيةو التعاكف بيف

طبيعة تقنيات السرد بعامة كتقنيات اقيقاع الزمنف بصاصة كا ا جدان.
ت تف ركاية "المندؿ" ف المرتبة السابعة لسعة الكقفات الكصفية بيف د تيهاو كلعؿ الكقفة
المتداصمة م الحكف كاف لها النصيب األقؿ مف مقابمتها المستقمة مف الحكفو بصكرة تقريبيةو
كتكثفت ف كجكدها ف البق التف تصص حمداف أكثر مف غيرا ككاف لهما صصكصية تشكيمية

متعاكنة م تقنية التشكيؿ الكتابف كتقنية مكانيةو كمنها:

"صيالف ف المرآة المصقة بالدكالب /جرائد قديمة  /كتب متراكمة لـ تقرأ /مكقد كحكؿ /

شام الصباح أك المسا /ال رؽ

"()1

تت حؽ األكصاؼ المكانية كسيؿ انفعالف يكا ؽ شصصية حمداف المنفعمة بعد حادثة قتمه

كلعؿ صالهو كتهدر بمصة مكجزة كمف تق عينه عمى الشف يمتفت إلى آصر بسرعة كبفعؿ

الفكاصؿ الكتابية ( )/يتحقؽ هذا االيجاز بصكرة أكثر تكثيفان كتكاص ن.

كيتكا ؽ التشكيؿ الكتابف م الكصؼ المكانف باعتبارهما نسقيف زمنيف يتعاكناف م نسؽ

زمنف ف صكرة مت ئمة تعمؿ عمى تبطئة كتيرة اقيقاع السردمو كثمة كصؼ لمشصصية ف
ركاية "المندؿ" ف غالبه كصؼ داصمف أك سمككف كقمما تجد كصفان لممظهر الصارجف قحدل

الشصصياتو كمف األكصاؼ ال تة كالصام ة ف الكقت نفسه كصؼ كليد لشصصية "الصاحب"

التف تـ نعتها بهذا التسمية:

"تمنى لك كاف الصاحب مقيما ف القاهرة هناؾ رجاؿ تشعر كأنت تتحدث معهـ أف الدنيا

ما زالت بصير كأف هناؾ مف المنا ميف الشر ا مف تمسا كمماتهـ كأ عالهـ أحزاف عمر

بكاممه"(.)2

( )1ركاية المندؿو ص50
( )2المصدر السابؽو ص80
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كصؼ ع قة "كليد" م "الصاحب" متداصؿ بالحكف حيث يسرد "كليد" الكصؼ بدا

لقائه به ف مكعد ف العاشرةو ك ف هذا الكصؼ إمداد بمعمكمات عف شصصية عف طريؽ
أصرلو كال ح كر لشصصية "الصاحب" هذا إال بحديث كليد عنها ثـ لقا ا بها بحيث يدكر

بينهما حكار مطكؿ الجز األكبر منه عبارة عف ص صةو كاآلصر عبارة عف حكار كأكلهما كقفة
كصفية هف السابقة ف النمكذجو كظيفتها عرض لشصصية ألكؿ مرة يتـ طرحها.
تستند ركاية "المندؿ" عمى الكقفة الكصفية المتداصمة م الحكف بك رة كصصكصان يما

يتعمؽ بحمدافو إذا تتعاكف م تقنيات سردية متعددة ف تشكيؿ نسؽ بنائف متيف يدعـ الداللة
كيسهـ ف تحقيؽ التماسؾ النصف كاالنسجاـ البنائف.
كحازت ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" المرتبة السادسة ف ارتفاع سعة الكقفات

الكصفية ف متنهاو كلعؿ الفصؿ األكؿ كالثانف أكثر سعة ل سترجاعو إف معظـ الكقفات الكاردة
يه هف ذات طاب استرجاعف كمنها" :نظرت مف الشر ة إلى مدينة يا او بدت كمدينة مسحكرة

كالتف قرأت عنها ف قصص كامؿ كي نف"( .)1يعـ لهذا االسترجاع الذم هك عبارة عف كقفة
كصفية كمحفز لمما ف حينما يستعيد أحمد الحكايات التف قرأها بعد مشاهدته لممدينة كانت
التحفيزم لتذكر الحكايات التف قرأهاو كتبدأ الكقفة باالستعانة ب داة

هذا المشاهدة بمثابة الدا

كصفية متعمقة بالركاية؛ مساعدة ف رسـ تفاصيؿ المكاف الذم كقعت عميه عينا أحمد كانبرل

بكصفهو كهف كقفة متداصمة م الحكف تسهـ ف تبطئة كتيرة اقيقاع السردم.

كمف الكقفات المستقمة عف الحكفو كالتف كاف كركدها قمي ن بالمقارنة م األصرل

السابقةو كصؼ أحمد لصميؿ" :إنه أقرب ف عقميته لميهكدو كزكاجه مف راشيؿ ق ى عمى البقية
()2

الباقية مف طبيعته العربيةو هذا إف لـ يكف قد تحكؿ إلى اليهكدية هكذا يشعر هك عمى األقؿ" .

يشتصؿ الكصؼ هنا ف عرض شصصية صميؿ ككشؼ أبعادها مف أ كار كسمكؾو كهذا

جز مف الكصؼو إذ إنه يشير بالعديد مف المعمكمات الكصفية التف ترد لممرة األكلى ف هذا

الكقفة أكثر مف التف ذكرت ف النمكذج السابؽ كالمقتط منهاو كثمة أكصاؼ ت تف مقت بة
كمتداصمة م السردو كمنها" :يرقص كيرقص كالعرؽ يتصبب مف جسداو كت تف عنات لتمسكه
مف يداو ينقاد معها ار

()3

الرأسو كعمى الت ؿ المحيطة بالمنطقة يقؼ الفمسطينيكف ينظركف"

كهنا يقدـ الراكم كقفان كصفيان متداص ن يصؼ يه أحمد إذ يؤدم رقصة االنبعاث ألكؿ مرةو يحمؿ
( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص 13
( )2المصدر السابؽو ص 97

( )3المصدر السابؽو ص118
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ف معناا طقس العكدة األكيدة إذ ينبعث الفمسطينف مف جديد مف رمادا ف كطنه كيرقص م

عنات الكنعانية رقصته محتف ن بذلؾو كلعمه تـ الدمج بيف أسطكرتيف تناص الراكم معهماو

أحدهما كنعانية كاألصرل أسطكرة الطائر الص ار ف "العنقا " كالتف تحيؿ إلى عنكنة الفصؿ الراب

كاألصير لركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" كهك "العنقا ككحيد القرف ف ممعب النمكر"و كيمكف

م حظة ارتفا ع شعرية الكصؼ ف النمكذج السابؽ كهف ذات طاب تناصف أسطكرم تحمؿ
معنى االستشراؼ المت مف لثيمة "التفاؤؿ" التف انبثقت مف عدة ثنائيات عمى امتدا الركاية
المذككرة كهف ثنائيات مكانية زمانية تشير إليها عنكنه الفصكؿ األربعة كتك حها الترسيمة

اآلتية:
(أحمد الكبير← أحمد الصصير كأشيا أصرل)
(ليمة الذكر لمشي أبك العنيف← كنكبة صحياف)
(مقاـ الشي مراد ← كمقاـ البصؿ كس ـ لمس ح)
(العنقا ككحيد القرف ← ف ممعب النمكر)

( بيت لمرجـ بيت لمص ة)
رقصة االنبعاث بصحبة (عنات)

ثيمة

التفاؤؿ
ارتبط ػػت أكؿ عن ػػكنتيف بالما ػػف كالثالث ػػة بالحا ػػر ال ػػذم يتربػ ػ عمي ػػه تن ػػاقض مك ػػانفو
كالعنقا ككحيد القرف حا ػر يصػارع المكػاف كالزمػاف ػف مكػاف كػاف لمػرجـ كأ ػحى لمصػ ة بعػد

انبعاثه مف رماد عنقائه.

يت ا أف الصراع الزمانف المكانف المنتهػف باالنبعػاث الػذم يعنػف التفػاؤؿ كثيمػة انبثقػت

مف الثنائيات الزمانية المكانية السابقةو ما يؤكد عمؽ كشعرية الكصؼ ف هذا النمكذج السابؽ.
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كمػػف الكقفػػات الكصػػفية ػػف ركايػػة "االصتنػػاؽ" ذات المكقػ األصيػػر لسػػعتهاو كصػػؼ مػػدحت

ل ػػركاد الصر ػػة الداصمي ػػة التابع ػػة لممقه ػػى" :تطمػ ػ ال ػػدركيش نح ػػكمو التق ػػت عيكنن ػػاو عين ػػاا زرق ػػاكاف
مراكغتافو يصيؿ إليؾ أنهما تبسماف أك تعطياف كجهػه مسػحة مػف االبتسػاـ حتػى كهػك مصمػؽ الفػـ.

اسػػترحت لػػه"( .)1يق ػ كصػػؼ الشصصػػية هنػػا مكق ػ الكقفػػة المتداصمػػة م ػ الحكػػف كهػػف أقػػؿو ك يػػه
كصؼ لممظهر الصارجف ييستدؿ منه عمى الداصمف.
كمػػف الكقفػػات الكصػػفية التػػف ترسػػف لكحػػة العبػػف القمػػار ػػف غر ػػة المقهػػى إلػػى جانػػب

كا ديها الدائميف" :جا ت جمستف بيف رجؿ عجكز كصبف صمنت أنػه محسػف .ال عبػكف ال يمقػكف
بػاالن لمػف حػػكلهـو أعيػنهـ تحممػػؽ ػف الػػكرؽو أ ػكاههـ تشػد األنفػػاسو أيػديهـ تتحػػرؾ بعصػبية تمقػػف

الكرؽ كت صذاو العجكز يػتحمس لكاحػد مػنهـو يرتفػ صػراصه إذ أصػاب كيصفػت إذا أصطػ و الصػبف
يعمؽ ببعض كممػات بػيف حػيف كآصػرو كأكػكاب الشػام تػدكر عمػى الجميػ "( .)2يػتمـ هكػذا الكصػؼ

السػػابؽ بػػاقف ركاد الصر ػػة الداصميػػة التابعػػة لممقهػػى كهػػف (طاكلػػة القمػػار)و كيحيػػؿ الكصػػؼ عمػػى
تنػاقض يحمػػؿ بػػيف د تيػػه جهيػػتف ػػف سػػفينة كاحػدةو األكلػػى هػػف مػػف تت ػػمف (عػػـ حسػػيف(المثقؼ

التائػػه)و ال ػػدركيشو المبص ارت ػػفو عػػـ محم ػػدو عزيػ ػزةو الص ػػبف محسف(البسػػطا ػػف الحي ػػاة) دائمػ ػف

اققامػػة ػػف المقه ػػىو كالثانيػػة يهػػا الس ػػاقياف تحػػف كزكريا(أتبػػاع المعم ػػـ)و كالعبػػك القمار(زب ػػائف)
ككمهػـ تحػت سػمطة "المعمػـ" الػػذم يفػرض نفسػه كصػيان عمػى المجمكعػػة األكلػى كراعيػان لمثانيػة .أمػػا

"مػػدحت الصػػحفف" إنػػه بمثابػػة المسػػجؿ كالسػػارد لهػػذا األكصػػاؼ كالمشػػاهد؛ يكػػكف مقػػاب ن رمزي ػان
لمتاري الذم يعد الكجكد الكحيد لمما ف.

كقػػد تمثٌػؿ المجمكعتػػاف السػػابقتاف ثنائيػػة

ػػدية لطبقتػػيف ػػف المجتمػ  :األكلػػى (المظمػػكـو

الفقيرو الحؽو المصمػكبو االعتػداؿ)و كاألصػرل (الظػالـو الصنػفو الباطػؿو الصالػبو المتطػرؼ) عمػى
الت ػكالفو كتػػدكر هػػذا المنظكمػػة عمػػى مكػػاف هػػك(المقهى) الػػذم يرمػػز لمفػػردة (الحيػػاة)و لقػػد اصت ػار

الػراكم (المقهػى) ألنػػه يمثػػؿ مكػػاف عبػػكر ألطيػػاؼ متعػػددة تنتمػػف ألحػػدل هػػاتيف المجمػػكعتيف ػػف
دعمػػه لرمزيتػػه لحيػػاة برابط(الزيػػارة) أك العبػػكرو بينهمػػاو ػ يػي حظ ترميػػز الشصصػػيات كالمكػػاف التػػف
تتػػكلى الكقفػػة الكصػػفة كتقنيػػة زمنيػػة أمػػر تشػػييد بنائهػػاو إف النمػػكذجيف السػػابقيف المتػػداصميف م ػ

الحكف جز بسيط يمثؿ المجكعتيف المذككرتيف آنفانو كهذا يعنف ارتفاع رمزية الكصؼ ف النص.

كيت ػػامف النسػػؽ الرمػػزم م ػ البنػػا المك ػػكعف ػػف ركايػػة "االصتنػػاؽ"و بحيػػث يحققػػاف

تكام ن متبادالن ير مف ش نها كيميز بنا أنساقها.
( )1ركاية االصتناؽو ص36
( )2المصدر السابؽو ص37

135

ثانياً :تسريع السرد:
أ -الخالصة:
تسػهـ ػػف زيػادة كتيػرة اقيقػػاع الزمنػف لمػػنصو كلعػػؿ ح ػكرها أمػػر ال بػػد منػه ػػف ت ػػف
تكاجػػد ش ػكائب نصػػية ػػف المػػتف الركائػػف بمػػا ي ػػمف إقامػػة صطػػاب محكػػـ تجنبػػه التسػػجيمية مػػف

ناحيةو كتمكنػه مػف التركيػز عمػى جكانػب مكثفػة جماليػان كدالليػان .كقػد تبػايف ح ػكر الص صػة مػف

ركاية ألصرل تبعان لقدر المدة التػف تصطيهػا هػذا الركايػة أك تمػؾ حينمػا تكػكف مػدة ممتػدة لعقػكد أك

سػػنكات هػػذا يعنػػف أف المجػػك لمص صػػة كالتقنيػػة المتعاكنػػة معهػػا ػػف تس ػري السػػرد سػػيككف جمي ػان؛
كألف إمكانيػػة اقمسػػاؾ بصػػيط يػػدلف بمػػدة أكيػػدة لهػػك أمػػر صػػعب كلػػـ يتحقػػؽ ػػف معظػػـ الركايػػات

القائمة إنمكذجانو إال أف المدة التقريبية التف تـ تتبعها مف ص ؿ القرائف الزمنية كا يػةو كباالعتمػاد

عمػى هػذا المػدة قػػدر المسػتطاع يمكػف تنػاكؿ الركايػػات األكثػر تمصيصػان ك قػان لهػػاو مػ العمػـ أنػه قػػد
يقكـ الراكم بتمصيص مدة ال تنتمف لمحكاية األكلى بؿ تسبقهاو تنتمف بذلؾ لزمف الصطاب؛ كذلؾ

حينم ػا يػػتـ تمصػػيص مػػدة م ػػت كجػػز مػػف مػ و
ػاض مسػػترج و هػػذا يعنػػف أف االسػػتناد عمػػى المػػدة
كحدها لتقدير كمية الص صػة غيػر ك و
ػاؼ كلكػف ال يمكػف إجمػاؿ دكرهػا ػف تسػري اقيقػاع الزمنػف
أك معادلته ف حيف ارتفعت سعة النسؽ الذم يبط كتيرته.
تق ركاية "المندؿ" ف مدة ممتدة بيف عامف ( )1977-1969كهك ما يؤكد أف مدتها تس
سنكات كهف أكثر مدة لمركايات المصصكصة بالدراسة .كمف الص صات الكاردة ف متنها يمكف
م حظة كثا تها ف الفصؿ األكؿ كهف ص صات تمتد إلى الما فو

ينتمف لدائرة الحكاية

األكلى بؿ تسبؽ بدايتها كيعنف أف زمف الحكاية ما تـ تسريعه سرد الراكم ص صة عف حياة
حمداف سابقان" :شب حمداف قميؿ الك ـو قميؿ األصدقا و ساهـ الكجه معظـ الكقتو ال تعرؼ ما
يدكر ف ذهنه"( .)1تقدـ هذا الص صة تتسـ بطاب استرجاعف كهف ذات سعة ممتدة قمي ن تقيـ
صرح ما ف "حمداف" ف أعكامه التف تسبؽ المحظة الحا رة (الصركج مف السجف) ك ف هذا

الص صة الزمة يمكف عدها مؤش انر يسبؽ تكاجدا كمنها" :
()3

لها كهف" :كذات صميس"

بد له ذات ليمة"()2و كأصرل مشابهة

ينما تتكاجد هذا ال زمة المرتبطة بتكقيت زمنف (يكـو شهرو

سنة...إل ) يعنف أنها متمكة مباشرة بص صة بهذا الكقت أك ذلؾو الص صة السابقة استرجاعية
تقكـ بكظيفة تمهيدية ف أكؿ صؿ ف ركاية المندؿو كبالمقابؿ ثمة تكاجد لمص صة اآلنية التف

( )1ركاية المندؿو ص8

( )2المصدر السابؽو ص10
( )3المصدر السابؽو ص11
136

تنظـ لمحكاية األكلى كلمحظة الحا رة يهاو كهف قميمة ف تكاجدها ف متف النص كهك ما

نمحظه ف الص صة" :امتدت جمسته م الصاحب ألكثر مف ساعة كقد آف أف يست ذف كينهض

ليدعه يستريا..و ثـ أنهما ناقشا كؿ ما يمكف أف يدكر يه الحكار بينهماو اتحاد الكتاب كنشاطهو

سجكف الفمسطينييف كأحكالهـو شقيقه المقيـ ف ليبيا كأصبار األهؿ ف األرض المحتمةو ثـ نشاطه
()1

اقبداعف

يسرد الراكم ص صة ما تحدثه كليد م الصاحب كما دار بينهما مف نقاش (كقد ذكر أرس كؿ

مك كع) إال أف الحكار نفسه لـ يتـ طرحه ف النصو هذا يعنف أنها ص صة آنيةو كقامت
بكظيفة طرح شصصية جديدة ألكؿ مرة ترد كآلصر مرة كهف شصص (الصاحب) الذم تـ تنكيرها

كابهامها .كلعؿ ذلؾ لندرة هذا الصاحب الذم كصفه كليد ب كصاؼ متعددة إيجابيةو كما يمكف
م حظة ندرة الص صة اآلنية رغـ أف نزكعها لمما ف لـ يكف بالحد الذم يسما بتكاجدهاو

كلكف االعتماد عمى تسري اقيقاع الزمنف ف ظؿ هذا الفترة الكبيرة لركاية المندؿ لـ يكف مف

نصيب الص صة قط فد كاف لمحذؼ االنتقاؿ لنصيبو ك ف النمكذج السابؽ ي حظ ذكر المدة

التف تـ تمصيصها هف إذان (ص صة محددة) حينما ذكر السرد ذلؾ (ألكثر مف ساعة) لقد
أسهمت الص صة عمى إثارة سرعة اقيقاع الزمنف ف ركاية المندؿ رغـ أف تكاجدها مرٌكز ف

الفصؿ األكؿ دكف الفصكؿ الباقية التف ندرت يهاو كثمة ص صة غير محددة مدتها كقد جا ت

هنا ف هذا المثاؿ " :ف آصر لقا م

باط األمف كاف لقاؤهما جا انو طمب منه صراحة أف

يتعاكف معهـ"( .)2ال مدة تذكر عمى متى كاف هذا لمقا تحديدهاو ما ذكر قط أنه كاف آصرهاو إف
معظـ الص صات الكاردة ف ركاية المندؿ هف محددةو مقد التزمت بذكر المدة الزمنية بشكؿ

مكثؼ حتى أف عنكنتها تشير لممدة كالفصؿ السنكم الذم يق النص يها.

ك ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" نجد الص صة ال ب س بها مقد لج الراكم الصتزاؿ العديد مف

األكقات كتكثيفها ف مساحة سردية

يقة بالمقارنة م مدتهاو كلقد تنكعت الص صة يها بشكؿ

ممحكظ مف الص صة االسترجاعية التف كانت ف مقدمة أنكاعها حديث "الفتى" عف حالته
" بدأت أرل إف األصريف أقؿ مف أف أكجه لهـ ثكرتف كتمردمو هـ ف النهاية مصمكبكف عمى

أمرهـو كربما يكبتكف داصمهـ أ عاؼ ما بداصمف مف نقمةو ثكرتف
()3

مكانتف"

دهـ انتقاص مف

كاف هذا ف بداية الركاية مقطعان مف الص صة كهف ذات إيقاع نفسف ذهنف لما قبؿ

بداية الحكاية األكلى ما يؤكد أنها ص صة استرجاعية تؤدم لتسري

( )1ركاية المندؿو ص88

( )2المصدر السابؽو ص162
( )3ركاية رجؿ ف الظؿو ص9
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ف كتيرة زمف الحكاية

كتساعد أي ان ف اصتزاؿ مدة كبيرة غير محددة هذا ي يؼ لككنها ص صة استرجاعيةو إنها
كذلؾ غير محدكدة ما يعنف ازدكاجية ف بنائها النكعفو كمف الص صة اآلنية المنتمية لزمف

السرد كالمؤدية لتسري كتيرته ص ان لمتف تسبقها" :انهى الق ار ة لمعجكز .كانا ف المكتبة كالساعة
()1

تشير إلى الثامنة"

إف هذا ص صة مقت بة قامت بكظيؼ الربط بيف المشاهد الحكارية إذ يسبقها حكار الفتى م

هنا كيتمكها حكار الفتى م العجكزو كقد ثـ إر اقها بمؤشر زمنف كبرغـ ذلؾ إنها ص صة غير

محددةو إلى جانب ككنها آنيةو ألف المدة التف تمصصها غير مذككرة كهف المدة التف ق اها
الفتى ف الق ار ة لمعجكز مـ يقؿ الراكم (استمرت ساعتيف أك ث ثة) بؿ اكتفى بإيراد مؤشر زمنف

يتيا هـ أنهـ عمى مشارؼ الميؿ كانتها النهار الذم بدأ مف صباحه بالق ار ة الصباحية لمعجكز.

كمف الص صة المحددة التف ذكرت يها المدة كأقامت باصتزالهاو سرد الراكم بص صة متعمقة

بمدة تـ حذ ها ":لـ يفكر الفتى ص ؿ ستة أشهرو أف يزكر أهمه"( .)2المدة قدرها مذككر(ستة

أشهر)و كأما ممصصها ممتد بسعة صمسة كعشريف سط انر()25و كمنها" :كاف ذلؾ تكرر مرتيف أك
ث ثان ف األسبكعو كباقف األياـ يصرج لمتنزا كحدا ف الميؿو أك يمتقف م بعض الزم
هنا  ..يذهباف إلى السينما أك أحد الكازينكهات عمى النيؿ"

()3

و أك م

كم مكف هذا الص صة ف مجممه يشير إلى دكرة تكاد تككف دكنية كقعت ص ؿ األشهر

الستةو كلعؿ هذا دا

تمصيصهاو كما أف هذا المدة كبيرة لذلؾ أسهمت ف زيادة كتيرة اقيقاع

الزمنف كالذم تكا ؽ م حالة الفتى فف السابؽ لـ يكف سعيدان أك مرتاحان بهذا القدر بعد لقائه
بالعجكز كق ار ته لهو قد ار ؽ شعكرا كما كرد" :بدأ يشعر بسعادة حقيقية كاف كانت الحية قد
()4

قست عميه ترةو يبدك أنها قد صالحته"  .كيعنف هذا أف اند اع السرد نحك كتيرة سريعة عبر

الص صة تكا ؽ م الحالة الشعكرية لمفتى التف انفعت نحك الحياةو كما ي يؼ دلي ن آصر عمى

صحة هذا الرأم ندرة الص صة يما تقدـ حينما ال تمبث سعادته إال كتزكؿو يشهد النص
تفصي

يشي بط كتيرة اقيقاع الزمنف ف ركاية "رجؿ ف الظؿ"و ما يؤكد تكامؿ المستكل

الصطابف ف بنائه الزمنف م البنا المك كعف لمسردو بما يحقؽ إحكامان جماليان بمستكل دقيؽ
ف الركاية المذككر آنفان.

( )1ركاية رجؿ ف الظؿ و 39
( )2المصدر السابؽو ص38

( )3المصدر السابؽ و ص39
( )4المصدر السابؽو ص.39
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كباالنتقاؿ لركاية "حمداف طميقان" إف بنا ها ال يصمك مف تتاب العديد مف الص صات المقترنة

بمدة محددة قامت باصتزالها ف الصالبو كأصرل غير محددةو كما ندر تكاجد الص صة

االسترجاعية بالمقارنة م الص صة التف تسبقهاو ف إشارة كمف هذا األصيرة إصبار المحامف

()1

ممصص ما تكصؿ إليه" :تكصمت إلى الرجؿ الذم سحب المبمغ باسمؾ ..كعقدت معه اتفاؽ"

كهف ص صة آنية غير محددةو ذات طاب مزدكجو كال يذكر المحامف ما الذم أكصمه لمرجؿ

كتفاصيؿ ما قاـ به قد يمنا حمداف ممصصان لمنتيجةو كهف ص صة تمتد ف دائرة الحكاية

األكلى بؿ كتمثؿ جز متسمس ن ف تصاعدا مما يؤكد آنيتهاو

كتيرة اقيقاع الزمنف بالتكا ؽ م إنجاز المحامف السري كالمفاج

األمر أص ن.

ن عف أنها تسهـ ف تسري

يما لـ يتكق حمداف إتماـ

مف الص صة المحددة لممدة التف قامت بتكشيفها ما يمف" :بعد أشهر ث ثة مف حيرتهو كدكرانه

ف الشكارع كجمكسه عمى المقاهف كق ار ته لمجرائد كالمج تو كمشاهدته التمفزيكفو كت ديته
()2

الص ةو كعدـ تعر ه أك مصادقته أحد .كر ف االتصاؿ بهـ"

إف مقارنه المدة التف قاـ الراكم

بسحبها ف الص صة م المساحة الجص ار ية المتربعة عميها( :ث ثة أشهر

ث ثة أسطر)

تعنف ارتفاع السعة االصتزالية يها إلى حد كبير مـ يذكر تفاصيؿ لهذا المدة المذككرة سكل التف
يحتكيها النمكذج السابؽو كهف تفاصيؿ مهمة أل عاله الركتينية كتنتهف بما يدشف لطرح تفاصيؿ

مشهدم يكازف إيقاع السرد الذم ارتف و ثـ يهكم ف الحكار الذم تب الص صة كيمكف أف تككف

الص صة االسترجاعية قميمةو ذلؾ أف معظـ ما ذكر منها يسهـ ف كتيرة السرد ذات البنا

المتصاعد هف ص صات متصاعدة أي انو كمف الص صة االسترجاعية تمصيص الراكم لحياته
قبؿ سنة مف المحظة الحا رة حمداف قبؿ نقطة انط ؽ السرد" :م ى عمى صركجه المستشفى

أكثر قمي ن مف سنةو تكسط له نكر الديف األيكبفو كاف ف زيارة لمصرو س ؿ عنه بمحض

المصاد ة"

()3

تذكر الص صة المدة التف تـ تمصيصهاو كانما تذكر مدل ابتعادها عف المحظة

الحا رة قط.

كباالنتقاؿ لركاية "كاف طاؿ السفر" قد احتكت عمى تنكع بنائف لمص صةو كلقد زصرت ف

بدايتها بتكشيؼ الزمف المنتمف لمما ف كانت الص صة االسترجاعية حا رة بكثرة ف صكت
عصاـ عز الديف كسعاد كهك ما كرد ف هذا السرد" :كانت تق أر كثي انر مف كتبه .كتناقشه ف كثير

مما يقرأ .إنه يعرؼ انها تعرؼ عنه الكثير لكنها ال تتكمـ تقؼ دائمان ف صفه حينما يككف الكالد
( )1ركاية حمداف طميقانو ص.57
( )2المصدر نفسهو ص.14

( )3المصدر السابؽو ص10
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أك الكالدة

دا"( .)1يتحدث عصاـ عف ع قته ب صته سعاد ف ص صته تمتد بسعة سبعة عشر

سط انر ()17و تسرع بشكؿ مصتزؿ حياة سعاد السابقة (زكاجها كط قها) ثـ طبيعة ع قته بها

تدصؿ هذا الص صة إطار الحكاية األكلى ف م مكنها هف اصتزاؿ سنكات قد م ت مف حياة

سعاد.

كبالمقارنػة ػػإف ح ػػكر الص صػة اآلنيػػة قميػػؿ تقريبػان ػػف الركايػػة المػذككرة كي حػػظ نػػدرتها

ف القسـ األكؿ بالمقارنة م القسـ الثػانفو كلعػؿ السػبب ارجػ لنػدرة االسػترجاع ػف القسػـ الثػانف

جمه تقريبان ينتمف لمحظة الحا رةو بص ؼ القسـ األكؿو كمف الص صة اآلنية" :الحكادث تتطكر

بسرعةو قكات الطكارئ الدكلية تسحب مف القطاع كسػينا رحػة النػاس تبػدك عمػى كجػكههـو حػزف

الػػبعض ممػػف كػػاف يعمػػؿ معهػػـو لكػػف معظػػـ النػػاس مستبشػػركف بقػػرب العػػكدة إلػػى الػػكطفو كثػػرت

األسمحةو أقيمت الصنادؽ كالمتاريس"(.)2
يمص ػ ػػص عم ػ ػػر ك ػ ػ ػ الفتػ ػ ػرة األصيػػ ػرة بػ ػ ػ هـ كقائعه ػ ػػا ػ ػػف ص ص ػ ػػة س ػ ػػعتها س ػ ػػتة عش ػ ػػر

سط انر()16و كال تحدد الص صتيف ف النمكذجيف السابقيف المدة التف تقكماف بإيجازها.

إف الص صػة المحػددة غيػػر كاردة ػف مػتف ركايػػة كاف طػاؿ السػفرو كلعػػؿ نػدرة الص صػػة
نفسها كاف سببان ف ذلؾ ما ح ر منها كاف اسػترجاعيان كقمػة منػه كػاف آنيػان كأمػا الص صػة غيػر

المحددة جؿ ما كرد مف ص صات كاف غير محدد لممدة التف يقدمها ف مكجز.

كم ػػا ن ح ػػظ ن ػػدرة تكاج ػػد الص ص ػػة ػػف ركاي ػػة كن ػػزؿ القري ػػة غري ػػب المت ػػدادها المتص ػػاعد

باالعتماد عمى تقنيات تبطئة السرد التف طصت عمى كيانهاو كلقد كاف ح كرها النادر هذا منتميا

لزمف القصة ف ذلؾ لندرة االسػترجاع

ػمف النسػؽ النصػف لهػذا الص صػات الػكاردة عمػى قمتهػا

هف ص صة اآلنية كمنها تمصيص "الصريب" للياـ الث ثة التف ق اها ف القرية:
"الطعاـ كاحػد ال يتصيػرو صبػز كصمصػة بالزيػت كقطعػة لحػـو الميػاا ليسػت نظيفػة كالصػكؼ
يجعمه سجيف البيت أكثر مف نصؼ اليكـ"

()3

ص صة أياـ ث ثة قدمتها شصصية الركام (الصريب) ف مجمؿ سعتها الكمية سبعة عشػر

سط انر ( )17هف ص صة محددة أم ذكرت يها المدة التف تـ إجمالها كلندرة كجكد الص صة ف
ركاية "كنزؿ القرية غريب" كاف ت ثيرها عمى كتيرة السرعة السردية

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص.22
( )2المصدر السابؽو ص.69

( )3ركاية كنزؿ القرية غريبو ص.67
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عيفان.

كبما أف المدة قطعت قكؿ كؿ عتيد ف ميداف السرعة السردية’ حيث أثبتت بط كتيرة

السرد ف ركاية اآلصركفو إف مف الطبيعف تكق ندرة نسقف سرعة السرد كهما (الحذؼ
كالص صة) ك ف هذا المقاـ إف الص صة نتيجة لما سبؽ ذات حظ

ئيؿ عمى مستكل زمف

القصةو كباعتبار لجك النص ل سترجاع إف إمكانية ارتفاع سعة الص صة االسترجاعية أمر
كارد كمنها حديث محمد عف زياراته ؿ "ماؾ جاردنر" رد مف طاقـ الطكارئ كهك كندم:
"كنا نتناكؿ الشام ف مكتبػة المعسػكرو مكتبػة كبيػرة أقامكهػا مػف المبػانف الجػاهزةو تحتػكم

قػػط عم ػػى الكت ػػب س ػػميكة الص ػ ؼ أك الكت ػػب كرقي ػػة الصػػ ؼ يتصمصػػكف منه ػػا أكال بػ ػ كؿو بع ػػض

الجنكد كال باط يقرؤكف كيناقشكف مثمنا بصكت صفيض"(.)1

تعد هذا الص صة االسترجاعية غير محددة لعدـ تطرقها لممدة التف تتكلى إجمالهاو
كتمنا النص كرة مسحية عف طبيعة الع قة بيف محمد كهذا الطاقـ كطبيعة هذا الطاقـ نفسه

كتككف عتبة لمع قة بيف محمد كجاردنر يما بعد كما أف هذا الطاقـ يمثؿ جز "اآلصركف" الذيف

نقصدهـ عنكنة الركاية.

ب -الحذف:
تسهـ تقنيػة اقسػقاط هػذاو بالتعػاكف مػ التػف تسػبقها (الص صػة)و ػف إثػارة سػرعة اقيقػاع
السػػردم أينمػػا حمػػت بقطعهػػا التكاصػػؿ الزمنػػفو كلقػػد كرد ػػف متػػكف ركايػػات (أحمػػد عمػػر شػػاهيف)

بك رة ما أدل تارة لتسري كتيرتها أك حقؽ تعادالن إيقاعيان م تقنيات تبطئة السرد مرة أصرلو كلعؿ

ركايػة "المنػػدؿ" كانػػت األكثػر جنكحػان لهػػذا التقنيػػة اقسػػقاطية؛ كذلػػؾ لكقكعهػا بػػيف مػػدة زمنيػػة كبيػرة
قػدرها تسػ سػنكاتو كبػػالرجكع لتقفػف سػرعتها السػػردية ػف هػذا البحػػث كانػت النتيجػة أف الفصػػكؿ

السػػتة التػػف تت ػػمنها مػػدتها يػػكـ أك يػػكميف أك حتػػى أقػػؿ مػػف ذلػػؾ ػػف بع ػػهاو ككانػػت العنكنػػة
يفصػؿ يهػا هػذا اليػكـ قيػد الفصػؿ نفسػهو كتشػير أي ػان بمقارنػة صػميف
الفصمية تشير لمسنة التف ٌ
معػان إلػػى أف االسػػقاط الزمنػػف كقػ بفػػرؽ سػػنكات بينهمػػا ال داصمهػػا؛ الحػػذؼ ػػف ركايػػة المنػػدؿ هػػك
أكالن حػػذؼ انتقػػالف لكقكعػػه بػػيف الفصػػكؿو كثاني ػان أنػػه ذك مػػدة كبيػرة؛ الفصػػؿ األكؿ يق ػ

(.)1969

كأما الفصؿ الثانف إنه كاق

ػػف العػػاـ

ػف العػاـ ()1972و ػالفرؽ بػيف الفصػميف أربعػة أعػكاـ تػـ

اسقاطها كعمى هػذا المنػكاؿ جػرت بػاقف الفصػكؿ ػتـ حػذؼ مػدة صمسػة أعػكاـ بػيف الفصػؿ الثػانف

كالثالث قد كقعا بػيف عػامف (1972ـ1976 -ـ)و ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لمفصػؿ الثالػث كال اربػ و
ػاـ كاحػد قػطو كالفصػؿ ال اربػ
بينهما مدة مسػقطة كاقعػة بػيف عػامف (1976ـ1977 -ـ) قػدرها ع ه
( )1ركاية اآلصركفو ص20
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كالصامس أغفؿ الراكم ما مدته أشهر تقريبان بحيث بقف السرد ف العاـ نفسه (1977ـ)و كيستنتج

أف البن ػػا الح ػػذ ف ػػف ركايػ ػة المن ػػدؿ ذات ط ػػاب انتق ػػالفو ف ػػف الكق ػػت ال ػػذم س ػػارت ي ػػه المت ػػكف
الفصمية بكتيرة غاية ف البط و قامت الحذكؼ االنتقالية بمعادلة سرعة الركاية بشكؿ عاـ.
كعمػى صػػعيد الفصػػؿ ذاتػه مػـ تكػػف حػػذك ات ذات مػػدة كبيػرة؛ مػا يعنػػف اقبقػػا عمػػى كتيػرة
السرد الفصمية بطيئة كمعادلتها عمى مستكل الركاية بيف صكلهاو كلعػؿ أقصػى مػدة لػـ تػتـ اليػكـ

الكامػؿ ػف الفصػؿ قيػد التنػاكؿو كمنهػا الحػذؼ الصػريا كالػذم جػا عمػى صػكرتيف اثنتػيف األكلػػى
محددة لممدة الزمنية المسقطة مثؿ النمكذج الماثؿ " :بعد سنتيف أراح المكت أمه"(.)1
المدة المسقطة قدرها مذككر كهػف صػارج إطػار الحكايػة األكلػى لكقكعهػا

ػمف اسػترجاع

تزيد مف سرعة زمف الصطابو هك حذؼ ف زمف الصطاب صريا كمحددو كمثاؿ آصر عميه:
"انتهت الشهكر الث ثة كلـ تعدو معها عذرها"(.)2

يبػػدأ الفصػػؿ الثالػث بهػػذا المػػدة المحذك ػػة كلعمهػػا داصػػؿ دائػرة الفتػرة المسػػقطة بػػيف الفصػػميف

الثانف كالثالػثو كلكنهػا غيػر منتميػة لمفصػؿ بػؿ مسػقطة ػف الفتػرة االنتقاليػة الكاقعػة بػيف الفصػميف
المذككريفو كهف كاقعة

مف الحكاية األكلى.

كأما الصكرة الثانية لمحذؼ الصريا هف التف أهمؿ الراكم يها إيراد المدة التف ه مها
مف زمف السرد بشكؿ دقيؽو كمف األمثمة الكاردة عميها النمكذج التالف" :أكثر مف عشر سنكات لـ
تق عينه عميه"( .)3الحذؼ صريا كلكف مدته غائمة غير محددة بشكؿ جازـو كمنه ب سمكب
()4

آصر" :مرت كـ سنة  ..جا كا كطردكنف"
ف المدة التف تـ إسقاطها.

المؤشر الزمنف الكارد ف هذا النمكذج أكثر تعميمان

كمف الحذكؼ ال منية ف ركاية "المندؿ" تمؾ التف تكقؼ عندها ذهاب كليد لمفندؽ منذ
()5

اصتفا كالدا " :أنت تعرؼ أف قدمف لـ تط هذا الفندؽ منذ اصتفا كالدم"

كبالرجكع لممدة التف اصتفى يها الحاج عبد الكهاب ككانت ف الفصؿ الثانف ف العاـ

1972ـو لحظة االرتهاف ف لنمكذج هف ف الفصؿ الثانف ف العاـ1977ـ؛ المدة المحذك ة
مشار إليها

ست سنكات .كمف الحذكؼ التف تنب إليها السرد
منيان ال بشكؿ مصريا كقدرها ي

( )1ركاية المندؿو ص10
( )2المصدر السابؽو ص 77
( )3ركاية المندؿو ص118

( )4المصدر السابؽو ص120
( )5المصدر السابؽو ص156
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مؤص انر كطيرحت ف استرجاع الحقان إنها حذؼ ا ت ار ف كمنها إصبار الشي بصيت لكليد عما
()1

حؿ بشقيقه محمكد الشكاهدم " :ق يت سنتيف معه سجينان ف الكاحات"
باق ا ة إلى أنها

مدة السنتيف مسقطة

مف حدث استرجاعف يمكف ا ت ار ها مدة محذك ة منتمية لزمف الصطاب.

إذان قد يشيدت تقنية الحذؼ ف ركاية المندؿ بصكرة صاصة اتسعت ف مداها ما بيف
الفصكؿ إذ أسقطت أكبر مدة محذك ة يما بينها .كلقد تجمت مظاهر الحذؼ الث ثة بقمة ف
المتف الفصمف؛ ألف الصمبة كانت لتقنيات تبطئة السرد باق ا ة لتعاكف المدة القصيرة جدان التف تـ
تفصيمهاو مـ تكف ذات اتساع ف أكثر صكلهاو كما أ اؼ تعادالن ف بنا اقيقاع الزمنف

لمركاية المذككرة آنفان هك شدة سرعتها يما بيف الفصكؿ بحيث أسقطت سنكات ما أدل النصفاض
كتيرة السرعة السردية بدرجة قصكل كمف ثـ ارتفاعهما عمى التكالف كهكذا .كقد تعاكف هذا البنا

اقيقاعف م النسؽ المك كعف بحيث تمكج حاؿ عائمة الحاج عبد الكهاب كحمداف بيف الشدة
ف ذركتها كالرصا كذلؾو ما يشير لمتكا ؽ بيف األنساؽ الزمنية كالمك كعية أحكـ النظاـ الذم

شيدت ك قه ركاية "المندؿ".

كقد تنكع بنا الحذؼ ف ركاية "حمداف طميقان" مف الحذؼ الصريا كالمحدد لممدة التف

تـ استثنائها هذا القطعة السردية" :أربعة أشهر مرت عميه ف الحارةو ككاد يها أف ينكر نفسهو
قد تصير كثي انرو لكنه تصير ظاهرم"( .)2تنتمف هذا المدة المحذك ة لمحكاية األكلى تمنا زمف

الحكاية ارتفاعان ف كتيرة سرعتهو كجؿ هذا المدة يق يها حمداف ف الحارة كيعف أف المكاف

كالزماف قد تركا أث انر عميه لكنه ظاهرمو كثمة حذكؼ تعمف عف المدة المحذك ة كلكنها ال تجزـ
بقدرها كما الحاؿ ف النمكذج اآلتف" :مر كقتو كهك جالس عمى األرضو مستندان إلى الجدار
()3

يفكر"

هكذا نرل تعميمة المدة المحذك ةو كقد يشصمت بتفكير حمداف أثنا احتجازا ف زنزانةو
هك حذؼ صريا غير محددو كارتفعت درجة التعميـ يه ص ان لمنمكذج اآلتف " :عاد إلى منزله
()4

بعد حكالف اسبكع"

تـ ذكر المؤشر الزمنف بالتقريبو قمٌت درجة الصمكض ف الحذؼ الصريا

غير المحدد عنه ف النمكذج الذم يسبقه.

( )1ركاية المندؿو ص113
( )2ركاية حمداف طميقانو ص24
( )3ركاية حمداف طميقانو ص30
( )4المصدر السابؽو ص44

143

كلقد كردت حذكؼ ال تعمف عف قدكمها كانما يمكف هـ كجكدها

منيان مف ص ؿ السير

م سياؽ المؤشرات الزمنية؛ كالمدة التف أسقطت حيف أنهى حمداف حديثه م العـ سعيدو كذهب
لشقته كجمس ليقرأو ( بعد حديثه إلى كصكله لشقته كجمكسه لمق ار ة) مدة مستثناة مف السرد دكف
()1

اقع ف عف ذلؾو كاف آصر ما ذكر مف حديثه" :أنا معتمد عمى اهلل كعميكـ" و هذا النمكذج
()2

متمك بهذا اآلصر" :جمس ف شقته برهة ..حمؿ كتابان معه" و اقشارة عمى تكاجد حذؼ هف
ه
منية ال صريحةو كاف السير م السياؽ الزمنف لمنص هك الذم يكشؼ عف تكاجدها كهف
أي ان تستطي تقديرهاو كاقتياف بهذا الحذؼ صتـ بإسقاط مدة ال ائدة ترجى مف إيجادهاو بؿ
يمكف به ت ف ما قد ي ر بتماسؾ النص كانسجامه.

المفصمة إال أف
كركاية "حمداف طميقان" رغـ اهتماـ بنيتها الزمنية بإبراز مؤشراتها المحذك ة ك ٌ
تكاجد األنساؽ الث ثة السابقة ثرم ف بنائها ث ار ن يتكا ؽ المحطات المتعددة التف نزلت بحمداف

ص لها.

ك ف ركاية "كاف طاؿ السفر" تجمٌى الحذؼ بمظاهرا كلعمه ف القسـ األكؿو ف أكؿ

صكتيف تحديدان(عصاـ -سعاد)و كاف االسترجاع سمة غالبة لهما لذا م حذؼ يه ال ينتمف
لزمف الحكاية األكلى لذلؾ بؿ يكتفف بككنه

مف زمف الصطاب كيؤثر ف سرعته بزيادتها رغـ

ندرته التف جعمت مف كتيرته بيئة ألف مدته قصيرة كسعته كبيرة ف الصكتيف السابقيف.
كمف الحذؼ الصريا المحدد المسترج ؛ ارتداد ذاكرة عصاـ عز الديف لحادثة انسحابه

مف الحزب الذم كاف قد اعتنقه" :إنه يذكر ذلؾ اليكـ ك نه اآلفو منذ ثمانية شهكر"()3و قد أعمف

عف المدة المستثناة مف زمف القصة إذ تسبؽ بدايتهاو دت لزيادة سرعة زمف الصطابو كعمى

المنكاؿ نفسه حذؼ صريا آصر كلكنه ال يحدد المدة المصتزلة تحديدان دقيقان" :التقى ب حدهـ ذات
()4

يكـ بعد حكالف شهر مف انسحابه"

المدة المسقطة ف زمف الصطاب _

مف استرجاع_ مف كقت انسحابه أم قبؿ حكالف

سبعة أشهرو إذا ما تـ االستعانة بالنمكذج الذم يسبقه ف حساب المدة .كمف الحذؼ ال منف
الذم ال إع ف عف تكاجدا بؿ يبطف ف السرد كيمكف م حظته " :ف الصباح أقرر ...تمقيت

( )1ركاية حمداف طميقانو ص53

( )2المصدر السابؽ نفسهو الصفحة نفسها
( )3ركاية كاف طاؿ السفرو ص13
( )4ركاية كاف طاؿ السفرو ص18
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رسالة مف عمر جعمتنف أصمـ عمى العكدة ك انر"

()1

قد حذ ت الميمة التف تسبؽ كصكؿ رسالة

عمرو كما أف التشكيؿ الكتابف تعاكف ف تصطف هذا المدة المصتزلةو كلعؿ هذا النكع مف الحذؼ

انتشر بشكؿ بارز ف ركاية "كاف طاؿ السفر" ذلؾ بسبب بنائها المتعدد الركاةو كاف البنا متينان
كمتكازيان تصاعديان كهك نهج الكتيرة اقيقاعية كصاصة الحذؼ.

كمف الحذؼ اال ت ار ف ف متنها استشهاد عصاـ عز الديف ف الفترة الكاقعة بعد

صكته كقبؿ صكت سعاد تنب عف استشهادا يما ال تيذكر الحادثة ف صكته الذم يسبؽ
صكتهاو جا هذا االسترجاع ينكا لحذ ها الحقان" :مكت عصاـ مثؿ استشهاد أم رد منا له
معناا الكبير كليس حالة صاصة"()2و كلما لـ تكف شهادة عصاـ حالة صاصة إنها لـ تدرج ف
لحظة حا رة بؿ حذ ت هذا المحظة ككاف حذ ان ا ت ار يان كقد أنب هذا االسترجاع الذم تكلت

سردا سعاد عف هذا الحذؼ يما بعدو ت كيدان عمى عدـ مكت الفمسطينف كما تصفه سعاد.

ك ف ركاية "االصتناؽ" قد التزـ نكعان ما ف هذا الركاية بذكر المؤشرات الزمنية التف

تسهـ ف العثكر عمى الحذؼ بيسرو كتبرز المحطات الزمنية التف أراد الراكم إبرازهاو كمف
()3

الحذؼ الصريا المحدد ما ن حظه " :لكف األف كمنذ عشرة أياـ كأنا أراقبه"
السابؽ صراحة عف المدة المسقطة كهف منتمية لزمف الصطاب بعمة أنها

أعمف النمكذج

مف االسترجاع كهف

المدة التف لفت العـ حسيف انتباا مدحت ص لهاو كبعدها بدأت ع قتهما بما جرته مف محدثات

ككقائ و كانت اقشارة لممدة المستثناة مفصمية ف إدراؾ البداية.

كمف الحذكؼ الصريحة غير المحددة " :تكررت زياتف لممقهى ف أكاصر الميؿ كمككثف

يه حتى الساعات األكلى مف الصباح"( .)4ك يه ت ي المدة مقد ذكرت الشصصية الساردة

"مدحت" المؤشرات الزمنية المساعدة عمى تتبعها كلكف ف هذا الحذؼ تـ إهماؿ تحديدها بشكؿ
دقيؽ ما أدل إلى تقديرهاو كما أف هذا الزيارات لـ تزد مدحت إال غمك ان حكؿ مسعاا رغـ

صطكاته المحسكبة السابقة التف ار قها تحديد أكثر دقة لممدة كأما الحذؼ ال منف كرد ف
مكاطف متعددة كالمدة المسقطة بيف لقا صفكت لمدحت كذهاب هذا األصير إلى المقهى حيث

يتتب الراكم الكاقعتيف دكف ذكر لمؤشر المدة " :كدعنف ف العتبةو كبعد ذهابه ..راكدتنف نفسف
()5

ف الذهاب إلى المقهى ف محاكلة أصيرةو قادتنف قدمام إلى هناؾ"

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص83
( )2المصدر السابؽو ص184
( )3ركاية االصتناؽو ص6

( )4المصدر السابؽو ص37
( )5ركاية االصتناؽو ص61
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مـ تيذكر المدة التف ٌحر نفسه يها مدحت لمذهاب كال مسا ة الطريؽ إلى المقهى كما
عمه ك كرا ف هذا المسا ةو إال أنه رغـ ذلؾ حذؼ الشعكرمو برع الراكم ف ت حؽ الحديثيف
الكاق بينهما الحذؼ.
تكاجد الحذؼ اال ت ار ف ف ركاية "االصتناؽ" أكثر مف الركايات السابقة كلعؿ ذلؾ
لطبيعة البنا المك كعفو إذ يقكـ مدحت بالتحقيؽو تدرج عبر االسترجاع معمكمات تـ التكصؿ

إليها هف بمثابة حذكؼ يما سبؽ" :كؿ كاحد منهـ كانت له ق ية مف المعمـ ..كانتهى إلى ما
()1

أرادا المعمـ أف ينتهف إليه"

حكاية ركاد الصر ة الداصمية رغـ أنها منتمية لزمف الصطاب إف عمـ مدحت بها عف

طريؽ عزيزة عبارة عف استعاد هذا األصيرة لها ما يعنف أنها ف مكانها كانت عبارة عف حذؼ
يمكف ا ت ار هو أنب االسترجاع مؤص انر ف السرد عنها.
حد مف ح كر الحذؼ كحتى إتساع الفجكة
إف طبيعة البنا التشكيمف لركاية اآلصركف ٌ
كجكد إشارة عمى مدة المحذك ة
المسقطة عند مقاربة السرعة السردية ف الركاية المذككرة آنفا
كالسبب أف المدة نفسها جز مف يكـ معظـ هذا الجز عبارة عف استعادة "محمد" لمما ف

متدرجا باتجاا الحا ر كحتى بمكغ الحا ر ف نهاية الركاية بسعة تكفف أربعة كتسعيف سط انر

( ) 94ال أثر لمحذؼ يها إال ف األسطر األصيرة مف الركاية كهف مدة زمنية متممة لمجز مف
اليكـ الذم يمثمه النصو كهذا الحذؼ ف النمكذج الماثؿ:

"مرت ساعة لعينة حطمت أعصابف"( )2كهذا حذؼ معمف كمحدد إذ تذكر المدة المسقطة
صراحة ف النص كيتجه ف ذات السياؽ حذؼ آصر هك" :كلـ يطمئف قمبف إال بعد أف م ى
()3

عمى اق عنا أكثر مف ساعتيف"

كهك عمى منكاؿ سابقة أم حذؼ معمف محدد بالمدة التف يه مها كيتصذ هذاف الحذ اف

طابعان صتاميان إذ تنتهف بهما الركاية تـ اصتزالها ف نص "اآلصركف" كيمكف إرجاع ذلؾ لعدة
أسباب أكلها أف البنا التشكيمف يما لـ يقسـ النص الفصكلى أك أقساـ بؿ ظؿ عمى كتيرة كاحدة
ف النسؽ التقسيمف مما ألصى الداعف لتكاجد حذكؼ انتقالية بيف الفصكؿ لتعذر كجكد هذا

األصيرة كالسبب الثانف متعمؽ بالبنا المك كعف مما انشصؿ النص بمتابعة تصطيط عممية
االغتياؿ كالكقائ السابقة كالتف عميه م حظة ت حقها تـ الحذؼ بعد تنفيذ ما صطط لهو يحيؿ
( )1ركاية االصتناؽ و ص.86

( )2المصدر السابؽو ص.86
( )3المصدر السابؽو ص.86
146

لمفردة الدقة لمفترة السابقة لمتنفيذو كمفردة العمكـ بعد التنفيذ الحذؼ ارتبط مكانه كمكعدا بالنسؽ

الزمنف المك كعفو اقيقاع البطف مف أكؿ الركاية إلى ما قبؿ نهايتها ب سطر ك ربة
مكسيقية قكية
بعد إيقاع هادئو تعمف النهاية ما أثار برقة جمالية ال ته عمى البنا النصفو كيمثؿ هذا
المصطط لبداية الركاية ( ترة قبؿ التنفيذ) إلى نهايتها (التنفيذ +مرحمة ما بعد التنفيذ) كيمكف

تمثيمها بالشكؿ اآلتف:

ترة قبؿ التنفيذ ←

صمس ساعات

التنفيذ ←

جز مف الساعة (إيقاع بطف )

بعد التنفيذ
حذؼ مدة ث ث ساعات (إيقاع سري )
(تـ استص لها كاسترجاع بإيقاع بطف )

لقد تنكعت ف الركايػة السػابقة مظػاهر الحػذكؼ كتجمػت بمػا يحقػؽ تكا قػان مػ بنياتهػا عمػى

صػػعيد التشػػكيؿ البنػػائف كالمك ػػكعفو كسػػاهمت ػػف ر ػ سػػرعة كتي ػرة اقيقػػاع السػػردم تػػارة ك ػػف
معادلته م تقنيات تبطئة السرد تارة أصرل.

كجػػا الحػػذؼ ػػف ركايػػة كنػػزؿ القريػػة غريػػب قمػػي ن كمتعمقػان ب ػ ج از مػػف اليػػكـ مػػف الطبيعػػف

حػذ ها كالكقػت الػذم اسػػتصرقه الصريػب نائمػانو كأقصػى مػػدة بمػغ يهػا الحػذؼ مبمصػػه ػف الػنص هػػف
مػػدة يػػكميف إذ تػػـ إسػػقاطها بػػيف الفصػػؿ الصػػامس كالسػػادس كهػػف مػػدة انتقاليػػة (تػػـ االشػػارة لهػػا ػػف
السػػرعة السػػردية ػػف الركايػػة المػػذككرة أع ػ ا) كهػػك حػػدث انتقػػالف غيػػر معمػػف عنػػه كمػػف الحػػذكؼ

المعمنة" :لقد ناـ أكثر مف ست ساعات"( )1كلـ يرد أم تفصيؿ لما كق ص ؿ هذا السػاعات سػكل
اقصبار عف حدث النكـ هذا المدة المذككرة.
كق ػػد أث ػػارت الح ػػذكؼ إيقاعػ ػان سػ ػريعان ػػف مك ػػاف تكاج ػػدها كلك ػػف ػػف اقط ػػار الع ػػاـ لإليق ػػاع

السػػردم إنهػػا لػػـ تتصمػػب عمػػى بػػط كتي ػرة السػػرد القصػػكل التػػف تسػػير ك قهػػا ركايػػة "كنػػزؿ القريػػة

غريب" لذا قد كاف أثر الحذؼ كتقنية تزيد سرعة االيقاع الزمنف طفيفان نظ انر لطصياف تقنتف تبطئة

السرد يها.

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص.93
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ػف بمػػا يصػػدـ تكا قهػػا
كتنػػكع بنػػا اقيقػػاع الزمنػػف ػػف الركايػػات القائمػػة أنمكذجػان بشػػكؿ جمػ ٌ
كسػػياقاتها المتعػػددة سػكا عمػػى صػػعيد البنػػا المك ػػكعف أك اآلصػػر التشػػكيمف يمػػا حقػػؽ انسػػجامان
بػػيف البنػػائيفو كانػػت كتي ػرة اقيقػػاع متممػػة لمنسػػؽ العػػاـ لهػػا الػػذم يشػػتمؿ عمػػى األنسػػاؽ الكبػػرل

(المشهدو الكقفة الكصفيةو الص صةو الحذؼ) يتبعه تمفصػ تها الصػصرل كالتػف تػـ تناكلهػاو بمػغ
اقحكػػاـ مبمصػػه حػػيف تكاممػػت هػػذا األنسػػاؽ الزمنيػػة ػػف إقامػػة بنػػا محكػػـ ػػف كجكهػػه الجماليػػة
كالرمزية كالتناصية؛ عمى قدر التنكع كالث ار النصف أي ان تماسؾ كانسجاـ ف بنائه.
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التــواتـر الزمنـي
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151

الفصل الرابع
التــواتـر الزمنـي
يحاكؿ الفصؿ الراب اكتشاؼ النسؽ الثالث لمبنا الزمنف ف ركايات "أحمد عمر شاهيف"
كه ػػك "التػ ػكاتر"و كيمك ػػف م حظ ػػة أف الد ارس ػػات الت ػػف تناكل ػػت البني ػػة الزمني ػػة ػػف الصال ػػب قص ػػرت

اهتمامها عمى النسقيف السػابؽ تناكلهمػا (المفارقػة الزمنيػةو كاقيقػاع الزمنػف)

()1

كانط قػان مػف كػكف

الدكراف كالتكرار صفتيف ممتصقتيف بالزمف كتجربة إف كجكد النسػؽ التػكاترم ك حػد أنسػاؽ الػزمف

الركائف أمر طبيعف طالما أف الركايػة" :هػف الفػف الكحيػد الػذم يعػيش ػف صػيركرة دائمػة كال يػزاؿ

غير مكتمؿ"

()2

هف قادرة عمى التفاعؿ الذم يثرم طاقتها كيمكف بنيتها.

كيرل جيرار جنيت أف التكاتر الزمنف" :مظهر مف المظاهر األساسية لمزمنية السػردية

إدراكان ألهميتهو كهك مظهر يدرس "ع قات التكرار بيف الحكايػة كالقصػة"

()4

()3

حينمػا يكػكف الحػدث

الكاحػػد قابػػؿ لمكقػػكع م ػرة ػػف سػػياؽ معػػيف باق ػػا ة قمكانيػػة كقػػكع نفػػس الحػػدث م ػرة أصػػرلو هػػذا

يعنف تك اررا أك ما أطمؽ عميه جيرار جنيت (اجتػرار الحػدث الكاحػد) إذ إنػه" :بنػا ذهنػف ....يقػكـ

عمػى التجريػػد"

()5

يػػتـ تجريػػد الحػػدث الكاحػػد المتػكاتر مػػف كػػؿ حػػدكثات ال تنتمػػف إليػػه كاقبقػػا منػػه

عمػػى مػػا يمثػػؿ تطابق ػان بػػيف هػػذا الحػػدكثات()6و ػاجترار الحػػدث الكاحػػد يعنػػف كحػػدة متطابقػػة مػػف

سمسمة أحداث تـ تجريدهاو كتكاترت عمى صفحة الزمف.

( ) 1ركز كؿ مف سعيد يقطيف ف كتابه (تحميؿ الصطاب السردم)و حميد لحمدانف ف كتابه( بنية النص

السردم)و كسي از قاسـ (بنا الركاية العربية)و كأحمد شعت (شعرية السرد)عمى تناكؿ الترتيب الزمنف (االسترجاعو
االستباؽ)و كاقيقاع الزمنف ( تبطف السردو تسري السرد)و مـ يتـ التطرؽ لمنسؽ الثالث (التكاتر) عند جنيت إال

عيفة بالبنية الزمنيةو

عر ان عند حسف بحراكمو كتيرج يمنف العيد السبب ف ذلؾ إلى أف صمة التكاتر
تداصمه م األسمكبية أكثر ك كحان مف يها( ينظر :تقنيات السرد الركائف :يمنى العيدو ص)87و كقد أشار
جيرار جنيت لندرة الدراسات التف تناكلت التكاتر كما كأكد صمته بالجانب النحكم عمى مستكل المصة كشهرته عند

النحاة (ينظر :جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص129و كهذا يؤكد أف االرتباط الكثيؽ لمتكاتر (التكرار الزمنف

بالجانب النحكم عمى مستكل المصة كاألسمكب.

( )2ميصائيؿ باصتيف :الصطاب الركائفو ترجمة :محمد برادةو ط1و دار الفكر القاهرةو 1987و ص12
( )3جيرار جنيت :صطاب الحكايةو بحث ف المنهجو ص129
( )4المرج نفسهو الصفحة نفسها

( )5جيرار جنيتو صطاب الحكايةو ص.129

( )6مف أمثمة التطابؽ التف مثؿ عميها جنيت راجعا لكتاب "محا رات ف المسانيات العاـ" دكسكسير الذم كرد
يه (شرقت الشمس شرقت الشمس شرقت الشمس) ف هذا الحالة يككف تحقؽ التطابؽ هف إذا عبارة متكررة

متجردة إذ ال يتطابؽ ال صكتيان كال صطيان كال لسانيان مجرد تكرارها عدة مرات متتابعهو ينظر جيرار جنيتو صطاب
الحكايةو ص.130-129
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إف الحدث الكاحد يحتمؿ الكقكع مرةو كيحتمؿ الكقكع مرات متعددة كهاتاف القدرتاف أنتجتا أربعة

أنماط يقكـ عميها النسؽ التكرارم استنادان لمع قات بيف "األحداث المسركدة مف القصة
كالمنطكقات السردية"( .)1كبم اعفة جنيت القدرتيف السابقتيف ينتج منطكؽ مكرر كآصر غير

مكررو باق ا ة لحدث مكرر كآصر غير مكرر مبسطان إياها ف األنماط األربعة لع قات

التكاتر كهف:

أوالً :الحكاية التفردية (ح/1ق:)1
أم أف "يركل مرة كاحدة ما كق مرة كاحدة"

()2

 .ك ف تقكؿ" :استيقظت باك انر اليكـ" قد

شيكعا
تكرر عمى مستكل القصة كعمى مستكل الحكاية مرة كاحدة قطو كهذا النمط هك األكثر
ن

عدا جنيت مف العادة.
حيث ٌ

ثانياً :النمط الترجيعي التفردي (ح ن/ق ن):
يعنف ركاية مرات ال نهائية ما كق مرات ال نهائية كمف األمثمة عميه "استيقظت باك ار يكـ
األحدو....يكـ االثنيف"و ك ف هذا النمط ارتداد لمذم يسبقه حسب جيرار جنيت ذلؾ أف القصد

مف اصطما لمس لة التطابقات.

التكرار عمى مستكل القصة كالحكاية ليس ف المرات بؿ ف تساكم هذا المرات ف كؿ
مف القصة كالحكاية.

ثالثا :الحكاية التكرارية (ح ن/ق:)1
كتعنف "أف ييركل مرات ال متناهية ما كق مرة كاحدة"و قد ا ترض جنيت هذا الشكؿ
بداعف القدرة الحكائية عمى التكرار كما أف تقكؿ عمى سبيؿ المثاؿ" :استيقظت باك ار اليكـو
استيقظت باك ار اليكـو استيقظت باك انر اليكـ...إل "و كبالتالف إف الحكاية التك اررية تعنى" :بتنكع
()3

صيغ الصطاب كتكرارها"
()4

كجهة النظر"

كلعمه يرد ليس قط م "متصيرات أسمكبية...بؿ أي ا م تنكيعات ف

كما ال يشترط تكالف الحكاية التك اررية قط ترد متكررة ف مناطؽ متعددة مف

( )1جيرار جيت :صطاب الحكايةو ص130
( )2المصدر نفسهو الصفحة نفسها
( )3سعاد مسكيف :صزانة شهرزاد :األنكاع السردية ف ألؼ ليمة كليمةو رؤية لمنشر كالتكزي و 2012و ط1و
القاهرةو ص . 302تعد سعاد مسكيف ف هذا الدراسة أف التكاتر صاصية بنيكية تق تحت ما تسمية بنية
اقطنابو لممزيد ينظر :ص 302مف المرج نفسه.

( )4جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص131
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النصو كرغـ أف هذا النمط التكرارم يبدك مم ن إال أف المصالفة بيف "اجترار المنطكؽ م أم

اجترار للحداث"()1و يدحض هذا التهمة ف أحياف كثيرةو غير أنه تـ تكسي إطار هذا التكرار
ليككف مصحكبان "بتنكي

()2

ف الصكر"

كبالتالف حكاية تك اررية كاحدة متعددة الصيغ ككجه أك

حكاية تك اررية متطابقة كتابيان ككجه آصر.
رابعاً :حكاية ترددية (ح/1ق ن)


()3

كتككف حينما يمج الراكم لػ "صياغة استصدامية"

ك ف ترد لفظة (كؿ أسبكعو كؿ

شهرو كؿ سنةو كؿ ساعة...إل ) كيعنف أف يركم مرة كاحدة أك د عة كاحدةو ص ؿ حكاية
كاحدةو ما كق مرات ال نهائية كيتميز هذا النسؽ التكرارم ب نه "جهد تجريدم تركيبف"

()4

ما أنه

تركيب يعنف ت لؼ األحداث التف كقعت مرات كثيرة ف القصةو كأما التجريد عندما يككف
الحديث عف هذا األحداث المت لفة مرة كاحدة ف الحكايةو

بد لمحكاية الترددية مف المركر

بالمرحمة التركيبية عمى مستكل القصة ثـ بالمرحمة التجريدية عمى مستكل الحكاية هذا النمط

التكاترم يتكلى سردان أحاديان لعدة أحداث مركبة ككحدة كاحدة.

كيؤكد جنيت ب ف الحكاية الترددية ترد بعدة أشكاؿ تبعان لمحالة التف ت تف عميها قد تككف

متداصمة م المشاهد التفردية كقد تستقؿ عنها ف السرد كتفصيمها كاآلتف:

أ -الترددات الخارجية(المعممة):
كهف الحالة التف تككف يها الحكاية الترددية جز ان مف مشاهد تفردية عند "م حظة كجكد
()5

مقاط ترددية داصؿ مشاهد تفردية"

هذا يعنف أف الحقؿ الزمنف المستصرؽ ف المقط الترددم

قد تعدل الحقؿ الزمنف لممشهد التفردم المندرج يه؛ أم أف المقط الترددم انفتا عمى مدة

صارجية.

( )1صطاب الحكايةو جي ارر جنيتو ص.131

( )2اطمة سالـ الحاجف :الزمف ف الركاية الميبية ث ثية أحمد إبراهيـ الفقف أنمكذجانو الدار الجماهريةو

مصراتهو ط1و 2000ـو ص.332

( )يسميها محمد الصبك السرد المؤلؼ ينظر :محمد الصبك :الصطاب القصصف ف الركاية العربية
المعاصرة:ص211
( )3جيرار جنيت :صطاب الحكاية :ص131
( )4المصدر نفسه :الصفحة نفسها

( )5جيرار جنيت :صطابة الحكايةو ص134
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ب -الترددات الداخمية(المركبة) :ف هذا الحالة يككف النص غير صا
عمى حد تعبير جيرار جنيتو كيقصد ب ف :التتاب

التزمنف
لمسياؽ ا

ف رصد مكقؼ ما أك األحداث بعامة غير
()1

منتظـو بؿ إنه يتناكؿ أصنا ان مركبة مف "عدة أحداث مبعثرة ف الكاق "

هذا االستصداـ الترددم داصؿ نطاؽ المشهد نفسه كغير صارجة عف مدته.

كالمدة التف يستصرقها

ج -التردد الكاذب:
كهك

رب مف المبالصة ف الحكاية الترددية أك كما كصفه جنيت "ت صيـ الترددم"( )2؛ بحيث

بػ" عؿ

ف ذلؾ مئة مرة" التردد ف عمه مف باب تمقائية المفاج ة كالريبة مف األمرو إف ح كر

يتـ تحكيؿ المشهد التفردم يه بصكرة مجازية إلى مشهد ترددم بداعف جكاز سردم كالتعميؽ

الترددم الكاذب يمصف عند المتمقف االعتقاد بكقكع كتكرار هذا المظهر بالنمطية ذاتها دكف حدكث
رؽ أك حتى تنكع لسبب بسيط جدان هك أف ف األمر مبالصة ال أكثرو م الت كيد عمى اعتقادا

أي ان بتحققه مف بيف تحققات أصرل عندما تقكؿ "قمت لؾ مئات المرات" يفهـ أف شيئان مف القكؿ
قد كق كؿ يكـ كاف لـ يكف بالهيئة ذاتهاو قد يككف إشاريان ثـ قكالن ثـ ع ن عمى أشكاؿ مصتمفة
كهكذا.

لقػػد رصػػد جنيػػت أشػػكاالن ث ثػػة لمحكايػػة التردديػػة يمكػػف م حظػػة كجكدهػػا ػػف الػػنصو كلقػػد

أرس ػػى س ػػمات ث ث ػػة أي ػ ػان تصص ػػها ال تك ػػاد تصم ػػك حكاي ػػة ترددي ػػة م ػػف إح ػػداها كه ػػف (التحدي ػػدو
كالتصصيصو كاالستصراؽ)و كتفصيمها كاآلتف:
-

التحديد:

ػػمنية" يكػػكف التحديػػد ػػف حالػػة

منيػة لسمسػػمة مػػا أف تظػػؿ
كيقصػد بػػه إرسػػا "الحػػدكد ا
التز ٌ
االجتػرار غيػػر كارد عنػػد قػػكؿ "كػؿ صػػباح تشػػرؽ الشػػمس" ػػإف تحديػد بدايػػة كنهايػػة الشػػركؽ غايػػة

ساذجةو كلذلؾ يهمؿ كركد التحديد ف االجت اررو كبالتػالف األحػداث التػف يقصػدها السػرد الركائػف
ػػف التحديػػد تكػػكف لػ ػ"نمط أقػػؿ اسػػتق اررا"

()3

كهػػذا الػػنمط يكػػكف إمػػا غيػػر محػػدد بدقػػة كػػالقكؿ" :عنػػد

اقتػ ػراب رأس السػػػنة"و أك تػػػـ تحديػػػدا بدقػ ػػة كػ ػػالقكؿ" :ب ػػد ن م ػػف ش ػػهر بعين ػػه" .إذا التحديػػػد يعنػػػف
اصطحاب النمط المتسمسؿ المركب مف الكحدات المفردة لنقطػة بدايػة كنقطػة نهايػة إمػا مبهمػة أك
كا حة.

( )1صطاب الحكايةو ص134
( )2المرج السابؽو ص137

( )3جيرار جنيت :صطابة الحكايةو ص142
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-

التخصيص:

كيعنػػف ارتبػػاط الػػنمط الت ػكاترم ػػف الحكايػػة التردديػػة بجهػػة معينػػة؛ أم تػػـ تصصػػيص هػػذا

التكاتر بهاو كيككف التصصيص عمى عدة مظاهر قد ي تف غير محػدد ػف هػذا الحالػة يشػير إليػه

ظرؼ زماف (غالباو أحيانا)...و ك ف حالة معاكسة يككف محػددان بصػكرة مطمقػة (كػؿ الميػالف) هػذا
باالحتكػػاـ ػػف التصصػػيص لمتحديػػدو كيظهػػر التصصػػيص كػػذلؾ إمػػا معقػػدان أك بسػػيطان كهػػذا األصيػػر

كػػالقكؿ "كػػؿ يػػكـ جمعػػة" أمػػا التصصػػيص المعقػػد فيػػه يتركػػب "قانكنػػاف اجت ارريػػاف أك عػػدة ق ػكانيف
اجت اررية"

()1

إذ يحدث عندما تندمج كحدات ترددية معانو حينما تقكؿ " ف كؿ يكـ جمعػة مػف شػهر

رم اف" كهك تصصيص معقد قابؿ لمم اعفة يصير " ف كؿ ساعة مف مصربية يكـ الجمعة مف

ش ػػهر رم ػػاف" ق ػػد ارتبط ػػت أك صصص ػػت ه ػػذا الس ػػاعة بح ػػدث كبفئ ػػة معين ػػة ه ػػذا عم ػػى س ػػبيؿ
اقي اح.
-

االستغراق:

يعنف أف تككف الكحدة الترددية مشػتممة عمػى مػدة إمػا

تمطػػيط سػػردم"

()2

ػعيفة مػا "يجعمهػا ال تتعػرض ألم

أم تبع ػان لهػػذا المػػدة ػػف السمسػػمة التردديػػة ال يكػػكف هنػػاؾ سػػعة تمنحهػػا حكايػػة

مفصػػمة كمثػػاؿ عميػػه "اسػػتيقظ بػػاك انر كػػؿ صػػباح" ػ داعػػف الجتػرار حكايػػة مفصػػمة لهػػذا المنطػػكؽ
هك عمى حد تعبير جنيت منطكؽ نقطف ( أم ليس له امتداد سردم يفصمه).

كأمػا حػيف تكػكف الكحػدة التردديػة "تممػؾ مػف السػعة مػا يجعمهػا مك ػكع حكايػة مفصػػمة"

()3

مدة االستصراؽ تشصؿ حي انز متسعان مثاؿ عميه" :أمسية شعرية ف مركز المدينة"و كقد نعػت جينػت

هػػذا الحالػػة مػػف الحكايػػة التردديػػة بالصاصػػة كذلػػؾ لصػػعكبة االحتفػػاظ بسمسػػمة الكحػػدات المككنػػة
لمحكاي ػػة الترددي ػػة بس ػػماتها ثابت ػػة

ب ػػد م ػػف االس ػػتعانة "بكس ػػائؿ المباين ػػة أك التنكيػ ػ الت ػػف تق ػػدمها

تحديػػدات السمسػػة التردديػػة كتصصيصػػاتها الداصميػػة تجسػػيدان لمحكايػػة"

()4

تسػػاند الكسػػائؿ التنكيعيػػة

الحكايػػة التردديػػة الصاصػػة ذات السػػعة الممتػػدةو كمػػف جهػػة التحديػػد إنػػه يسػػاهـ ػػف إرسػػا الحػػدكد
الصارجية لمسمسمة الترددية باق ا ة إلى أنه يقسـ هذا األصيرة لسمس ت رعيةو كأمػا التصصػيص

الػػداصمف يسػػاعد ػػف ارتبػػاط كػػؿ سمسػػمة مػػف هػػذا السػ الت الفرعيػػة ػػف الحكايػػة التردديػػة الممتػػدة
بفئة معينة (تتصصص بها) سكا أكػاف هػذا التصصػيص محػددان أـ غيػر محػددو األمػر الػذم يمػنا

( )1المصدر السابؽ :الصفحة نفسها
( )2جيرار جنيت :صطاب الحكايةو ص143
( )3المصدر السابؽ :الصفحة نفسها

( )4جيرار جنيتو صطاب الحكايةو ص.143
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الكحػدة التردديػػة الصاصػػة (الممتػدة) نسػػقان مرنػان مػػف التنكيعػات عػػف طريػػؽ إقامػة تناكبػان أك مػػزج ػػف
سمسمتها الترددية بيف التصصيص كالتحديد الداصمييف.
حيث

كمهما يكف مف أمػر ػ يمكػف إغفػاؿ النسػؽ التػكاترم لمػا لػه مػف أهميػة بالصػة ػف الػنص
ؿ جنيت التناكب الترددم كالتفردم عمى التناكب بيف المشهد كالمجمػؿ ذلػؾ أف التنػاكب

األصير يصص الحكاية الك سيكية ص ان لمذم يسبقه.
التواتر في روايات أحمد عمر شاىين:

أوال :الحكاية التفردية:
تقكـ هذا الحكاية بعرض القصة بشكؿ مفرد كبيانهاو يتـ المجك لما ال جدكل مػف تكػ اررا

لمحكايػػة التفرديػػة كسػػرد الم ػػمكف بكاسػػطتها ك ػػف ركايػػة "اآلصػػركف" تػػرد الحكايػػة التفرديػػة بكثػرة إذ
تجد المؤشر الزمنف م ار قان كم زمان لفقرات السرد عمى هذا النحك:
"الثانية بعد الظهر أقفمت الباب كأسدلت الستائرو أ رغت الحقيبة عمى السريرو كجمست محدقان
()1

يما نثرته"

يحكف "محمد" لمرة كاحدة ما كق مرة كاحدة عند الساعة الثانية بعد الظهر كهف المرة التف

ينطمؽ منها السرد ف زمف القصة كتنتمف لمحظة الحا رةو كتتكالى الحكايات المفردة المقتطعة
مف الما ف مف صفحة ( )5إلى صفحة ( )22حيث تتكقؼ قدراؾ المؤشر الحا ر:
"الثالثة بقى أرب ساعات عمى المكعدو يا لتباطؤ الكقت"

()2

بيف المؤشر األكؿ (الثانية بعد الظهر) إلى المؤشر الثانف كهك الثالثة بعد الظهر جممة مف
الحكايات التفردية االسترجاعيةو كمنها:
" ف الصباحو اشتريت مف دكاف قرب البيت صب انرو كمف بائ الصحؼ جريدة الد اع ألبف كعدت

لممنزؿ"

()3

هذا المقط محدد بصيصة زمنية لكاقعة ف زمف الصطاب لـ تق إال لمرة كاحدةو كلـ يتـ سردها

إال مرة كاحدة كلقد كرد سردها بصيصة الما ف باعتبارها مسترجعةو كالحا ر منها قط هك
ق ار ة لمحكاية التفردية المنتهية.

( )1ركاية اآلصركفوو ص5

( )2المصدر السابؽو ص22
( )3المصدر السابؽو ص12
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ترد الحكاية التفردية بك رة ف ركاية "اآلصركف" كذلؾ مردا لطبيعة بنائها إذ تنحصر حمها بعدد

ساعات قط بيف كؿ ساعة كأصرل عدد مف الحكايات التفردية المنتمية لزمف الصطاب بداعف
أنها استرجاعيةو لذلؾ قد طصى الفعؿ الما ف عمى متكنهاو كما ف الحكاية التفردية اآلتية:
"كانت الساعة تدؽ الثانية عشرة ظه انر حينما تحت عينفو أثنا غسؿ كجهف كارتدا م بسف
()1

عمف كؿ أ كار األمس كهكاجسه بقكتها كثقمها"
حطت ٌ

األ عاؿ الكاردة كمها ما ية (كانتو حطتو تحت) كي حظ عدـ زكاؿ ت ثير اليكـ السابؽ

(األمس) لذلؾ طصت أ عاؿ الما ف

ن عف أنها حكاية تفردية استرجاعية.

كبما أف النمط الترجيعف التفردمو كما سبقت اقشارةو قد تـ اتباعه بالحكاية التفرديةو

لفصمه عنها ف التحميؿ كهذا مثاؿ يك حه:

داعف

"كمما أشرقت الشمس أك غربت  ..تمتفت عيكننا نحكها بشكؽ  ..ال يفصمنا عنها سكل صط
()2

الحدكد الكهمف"

يبدأ النمط الترجيعف التفردم بما يدؿ عمى أف الحكاية كقعت مرات ال نهائية بداللة (كمما)و
باق ا ة لمفعميف الما ييف (أشرقتو غربت) المتبكعيف بالم ارع (تمتفت) الحركة الزمنية مف

الما ف لمحا ر المستمر تمثؿ التفاتان تكا ؽ م داللة الفعؿ الحركيةو كما تؤكد استم اررية الفعؿ

(تمتفت) االرتباط كالشكؽ ال نهائف المنسجـ م التكاتر الذم يركم ما كق مرات ال نهائية
كيركم كذلؾ لمرات ال نهائية؛ ما يعنف انعكاس حركية األ عاؿ عمى النمط التكاترم الترجيعف

التفردمو كهك ما يدعـ تشكيؿ الفكرة بؿ كت كيدها كتمثمها المفردات اآلتية( :الشكؽ) – (االنفصاؿ
– الحدكد – الكهـ) كتندرج جميعها تحت ثيمة (الدكاـ)و االنتقاؿ مف الما ف لمحا رو كمف

اقشراؽ لمصركب يشير إلى الشمكؿ ككمية الزمف كال نهائية التف يمثمت أي ان ف النسؽ التكاترم.

كباالنتقاؿ لركاية "المندؿ" تجدها تشتمؿ عمى الكثير مف الحكايات التفردية التف قاـ الراكم

بسردها مر قة بالمؤشر الزمنف الذم يعمف عف تكقيتهاو ككثي انر ما كاف ف مقدمتها كمنها:

" ك ف صباح اليكـ التالف كاف الصراب الكبير جا ت لجنة لتحجز عمى الفندؽ كتعر ه لمبي
المزاد لسد ال رائب المتراكمة ك شمت كؿ محاكالت الت جيؿ"

( )1ركاية اآلصركفو ص75

( )2المصدر السابؽو ص23
( )3ركاية المندؿو ص.65
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()3

ف

ف هذا المثاؿ ت كيد عمى الع قات النسقية النصية بحيث ال يمكف كصؼ كتيرة زمنية لحكاية ما

إال باعتبار "كؿ الع قات التف تقيمها الحكاية بيف زمنيتها الصاصة كزمنية القصة التف تركيها
()1

تمؾ الحكاية"

الع قة ف هذا النمكذج هف بيف الحكاية التفردية مف النسؽ التكاترمو

كالص صة (المجمؿ) مف النسؽ اقيقاعف لكتيرة السرد؛ فف الكقت الذم سرد الراكم ص صة

اليكـ الثانف مف زمف القصة كانت هذا الص صة أي ان سردان تكاتريان لحكاية مفردة تصص اليكـ
الثانف الذم هك ص ؼ لميكـ األكؿ المفصؿ مف زمف القصة ك ف األمر إشارة الرتباط الصراب

بالسرعة بشكؿ دائـو هذا يفسر كركد الحكاية التفردية متعا دة بع قة أصرل هف الص صة.

أما يما يصص النمط الترجيعف التفردم التاب لمحكاية التفردية ف ركاية المندؿ مه ح كر ال

ب س به كهذا مثاؿ لذلؾ" :بعد القيكلة كالتف اعتادها منذ أف است جر هذا الشقة هك كزكجته
()2

نهمة"

يمنا هذا النمط ف النمكذج الماثؿ معمكمة تدؿ عمى ما هك اعتيادم لدل كليدو كلقد ارتبطت

هذا العادة بمؤثر كعامؿ آصرو كزكاله لـ يتب بزكاؿ العادةو كيشير الفعؿ الما ف (اعتاد)
لمتكاتر ال نهائف لػ (القيكلة).
كتجد ف ركاية "حمداف طميقان" الحكاية التفردية ف معظمها مرتبطة بالص صة كما الحاؿ ف

ركاية المندؿو التف سبقت اقشارة أنها الجز األكؿ لهاو ككانت ف غالبها صالية مف المؤشر

الزمنف ك ف أحياف أصرل يذكر ف مقدمتها كمف هذا األمثمة:

"قمب صفحات الحياة بحثان عف تفاصيؿ اغتياؿ نكر الديفو األكصاؼ التف أكلى بها شهكد العياف
تقكؿ أف الفاعؿ شاب ف حكالف العشريفو يبدك كطالب ف الجامعةو كاف ينتظر عمى ناصية
الشارع الذم يق

يه مكتب المنظمة كحيف كاف نكر الديف يترجؿ مف عربته لمدصكؿ إلى مكتبه

أمطرا بصمس رصاصات ككلى هاربان بعد أف ردد كممة صائف عدة مرات"

()3

بدأت الحكاية بالفعؿ الما ف كاتبعت ذلؾ بالفعؿ الم ارع كذلؾ لسير الحكاية بشكؿ صطف
كهذا يعنف أف الحكاية التفردية ال تقتصر عمى تقديـ األحداث المفصمية ف النص بؿ تشتمؿ

عمى األقؿ برك انز كأهمية ف النسؽ النصف هذا حادثة اغتياؿ نكر الديف جانبيه جا ت كصبر
يصؿ لحمداف ليفتا ذاكرته يما بعد عمى ع قته به.

كأما ف الكجه اآلصر لمحكاية التفرديةو النمط الترجيعف التفردم منه هذا المقط السردم:
( )1جيرار جنيتو صطاب الحكايةو ص165
( )2ركاية المندؿو ص77

( )3ركاية حمداف طميقانو ص40
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"كمما دصؿ هذا المكاف انتابه إحساس ب ف هناؾ شيئان صط و ينظر إلى الصرؼ كاألركاف إلى
األشصاص الجمكسو يحييهـ بفتكرو كهك يبحث عف الصط الذم يحكـ بالمكافو كيعطيه ذلؾ

اقحساسو أف لديه معر ة باألماكف قكيةو يحس بتنفسهاو بع ها يتفجر بالحيكية بينما يسيطر
الصمكؿ عمى أصرلو كتشي ال مباالة مف أماكف ثالثة كتدب الفك ى ب طنابهاو هنا يرل الصكر
يعتمف الجمي و نكع مف المكات يصمؼ األشصاص كحركاتهـو عيكف زائصةو كأذهاف مشتتةو كأدا

إلى اترو كتنهدات ب

معنىو ككممات عاجزة ميتةو كس مات كتحيات متراصيةو كأناس ك نهـ

حممكا همكـ الدنيا نيابة عف البشرو هذا الجك يجثـ عمى أنفاسه كيطبؽ عمى صدراو يصير

أحكالهو كيبعث يه الحزف المتصاعد حتى يصادر المكتب"

()1

ينحصر بيف د تف هذا الحكاية بؿ كيتداصؿ معها الكصؼ مقيمان بذلؾ إحدل الع قات بيف

أنساؽ البنية الزمنية .كقد ارتبط النمط الترجيعف ف النمكذج الماثؿ ف المكاف الذم انشصؿ

كي حظ ارتباط الحكاية
الراكم بكصفه مانحان بعدان تفسي انر لصحبة اقحساس بالمكاف المكصكؼو ي
ذات النمط الترجيعف ف بدايتها بجممة (كمما دصؿ هذا المكاف) كتنهف بجممة (حتى يصادر
كي حظ
المكتب)و مفظة (كمما) هف الدالة عمى تدشيف الحكاية كالحرؼ (حتى) تعمف انتها هاو ي
أي ان -نعت الراكم ف بداية الحكاية (المكاف) بتنكيرا ثـ صار معر ة ف نهاية الحكاية(المكتب) يفسر هذا عامؿ الكصؼ المتداصؿ ف الحكاية الترجيعية التفردية الذم أرسى م ما

المكاف.

كباالنتقاؿ لركاية "االصتناؽ" عمى الرغـ مف أنها ذات بنا تصاعدم متسمسؿ إف االسترجاع
الكامؿ الكارد يها (نتؼ مف مذكرات العـ حسيف) كهف ذات بنا متشظف ك ف الكقت نفسه عبارة

عف حكايات تفردية األمر الذم يعنف ع قة بنائية ث ثية بيف االسترجاع الكامؿ كالبنا المتشظف
كبنا تشكيمف كالحكاية التفردية مف النسؽ التكاترمو كهذا ال يعنف قصر الحكاية التفردية عمى

منطقة البنا المتشظف بؿ القصد أنها تمركزت بك رة يها كهذا نمكذج لذلؾ:
" 27سبتمر
نجكت اليكـ مف المكت.
أعرؼ اليد التف

ربتو كاليد التف أعطت الس ح.

أصارع الصكؼ الذم يتكاثؼ داصمفو كالجبف الذم يزحؼ ليصزكننف.

( )1ركاية حمداف طميقانو ص112
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()1

هؿ أنتصر عميهما؟"

ترد هذا الحكاية التفردية دكف كجكد ما يسبقها أك ما يميها لتفسر مف ص له؛ بؿ جا ت حكاية
متشظية بالكامؿ ككؿ ما نستطي االستدالؿ عميه هك أنها متكا قة م التشظف كعدـ االستقرار

الذم تعانيه شصصية "العـ حسيف" كهك يعانف الصكؼ كي حقها المكت مما يجعمها ف صراع
دائـ يقكدها إلى التساؤؿ الذم تنتهف به كما ف النمكذج.
كأما الحكاية التفردية ذات النمط الترجيعف رغـ قمة تكاردها ف ركاية االصتناؽ إف ح كرها

دكر ف ع قاته النسقية كهذا الحكاية تركل عمى
كشؼ جز ان مهمان ف بنية النصو كما أف لها نا
هذا النحك:
"كؿ يكـ يتكشؼ لف معنى جديد ف حياتف لـ أتبينه ف سنكات عمرم السابقةو لمحت الصط و
()2

لكننف لـ أتكقؼ الدقؽ النظرو لماذا لـ أتراج منذ بدأ ذلؾ الكميض يطاردنف؟"

ميس الذم يتكرر هك الشف الذم يصفه الراكمو كانما اكتشاؼ الشف الجديد هك ما يتردد

حدكثه م العـ حسيف بصض النظر عف م مكف هذا الجديد.

ك ف ركاية "كاف طاؿ السفر"و ح كر الحكاية التفردية كاف زصمان كذلؾ لدعـ البنا المتكازم
لح كرها إذ يتعدد الركاةو ك ف كؿ صكت تجد العديد مف الحكايات التفردية التف إما تجنا

لمما ف أك تسرد حادثة أك مكقؼ صاص بها أك بعامؿ آصر ف المتف النصفو كسكا هذا أك
ذاؾ ي حظ أف الحكاية التفردية ف الصالب كقعت

مف زمف الصطاب كذلؾ لصمبة االسترجاع

ف سرد الركاة كبشكؿ صاص ف السرد التكاترم (الحكاية التفردية عمى كجه التحديد) كمف هذا

الحكايات:
" ف أحد األياـو اصتاركا أربعة أشصاص كأطمقكا عميهـ النار أمامنا بحجة أنهـ حاكلكا الهرب.
الما ساصف ف النهارو كال أحد يجرؤ أف يشرب ف الميؿو التبكؿ كالتبرز ف صندؽ محفكر

أمامنانو رائحته تزكـ األنكؼ.

الهركب شبه مستحيؿو أبراج مراقبة عالية تحيط بالمكافو الرصاص يصيب كؿ مف يبتعد عف
الجماعة المككمة ف منتصؼ المعسكر"

()3

( )1ركاية االصتناؽو ص112

( )2المصدر السابؽو ص121
( )3ركاية كاف طاؿ السفرو ص133
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يتداصؿ الكصفف بالسردم ف هذا النمكذج

هك بالكصؼ الصالص الذم يؤدم النقطاع السرد

كال هك بالسرد التكاترم (حكاية تفردية)؛ يصؼ تحف محمكد حالته ف المعسكر كما يسرد
حكاية احتجازهـ ك سرل ف معسكر ف الصح ار و مقيمان بذلؾ ع قة بنيكية بيف الكصؼ مف
النسؽ اقيقاعف لكتيرة السردو كالحكاية التفردية مف النسؽ التكاترمو كاالسترجاع مف نسؽ الترتيب
الزمنف النمكذج السابؽ استعادة لذاكرة محمكد لحادثة االعتقاؿو كهف بالتالف ع قة ث ثية

األطراؼ تكا قت م األطراؼ الث ثة التف يت منها النمكذج كهف (القتؿ)و (أشكاؿ التعذيب)و

(استحالة الهرب) كهذا يفسر أي ان مجيئها عمى قرات ث ثة متقطعة رغـ أنها متتابعة ف
م مكنها كمترابطة كفقرة كاحدة.

كأما الحكاية التفردية ذات النمط الترجيعف قد امتدت ف ركاية كاف طاؿ السفر ف شكؿ
مقت ب غير مطكؿ كهذا جز منه:
"كـ قمت أننف س غير ك

()1

السرير كلـ أ عؿو مثؿ الكثير مف األشيا "

مـ تدصؿ هذا الحكاية طكر التنفيذ بؿ بقيت قيد الك ـ األمر المتكرر هنا هك القكؿ (يسحبه
الراكم عمى الكثير مف األشيا التف تنطبؽ عميها الحالة نفسها كال تصرج عف إطار البنية).
كأما بش ف الحكاية التفردية ف ركاية رجؿ ف الظؿ قد ازدحمت ف القسـ الثانف "منتصؼ
السبعينات يركيه العجكز" أكثر منها ف القسـ األكؿ"و كهك استرجاع كامؿ إذ تسرد حكاية

العجكز كمنها:

"كاف يكـ جمعةو كاقتراب مكعد الص ةو كتزاحـ المصمكفو ما يراا يقكؿ له أف اليكـ غير اليكـو
األمكر تسير بمنطؽ غير عادمو الناس تسير مسرعة تتمفت حكلهاو تبتعد كتقترب بحسابو

كجكا كالحة تنتشر ف المكافو ال يبدك ف هيئتها أك شكمها تديف أك عبادةو نظراتها شرسة ك نها
()2

تبحث عف ريسة"

ي حظ تداصؿ الكصفف بالسردم

بنيكية ث ثية األطراؼ

مف استرجاع كامؿ لحكاية العجكز كبالتالف تنش ع قة

(كصؼ – حكاية تفردية – استرجاع كامؿ)
(إيقاع الزمنف – التكتر الزمنف – الترتيب الزمنف)

()1ركاية كاف طاؿ السفرو ص73
( )2ركاية رجؿ ف الظؿو ص197
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كتيقىابؿ هذا األطراؼ الث ثة بطر يف هما (الصريب) ك(المصمكف) ك ف هذا مفارقةو إذ ال تكا ؽ
بيف الجانب البنائف كاآلصر المك كعف كلكف سرعاف ما تذكب الصرابة ف اآلصر بالتركيز أكثر
ف ما يسعى إليه الراكم إذ إف هذا المفارقة تكا ؽ ما يصفه مف تناقض هـ مصمكف بينما ليس

ثمة ما يدعك لتصديؽ ذلؾو الصدرة التف يصفها السارد ذات طبيعية متناق ة عمى المستكييف
التشكيمف البنائف كالمك كعف.
ك يما يصص النمط الترجيعف التفردم ف الركاية المذككرة أع ا مـ يبثها الراكم بك رة ف السردو
كالنمكذج اآلتف هك

مف أحد المشاهد بيف الفتى كالعجكز:

"لـ يناقشنف يكمان ف أم مك كع  ..يمقى األكامر كعمينا تنفيذها ب نقاش  ..إذا أصط ت أك رأل

أنف أصط ت ال يستم إلى كجهة نظرم كال يدعنى أتـ جممة د اعا عف نفسف  ..لـ يشعرنف
()1

بحبه يكمان ابتسـ العجكز كقاؿ كنت أظف أف هذا الد اع مف اآلبا قد انتهى"

التداصؿ النسقف ف هذا النمكذج هك بيف المشهد مف النسؽ اقيقاعف كبيف النمط الترجيعف

التفردم مف النسؽ التكاترمو ك ف هذا المزيج المركب إف الطرؼ األكؿ (المشهد) يؤدم لبط

كتيرة السرد كهك بذلؾ يقابؿ مفردة (الثبات) كتعنف بقا السمطة األبكية التف "ال تجد نفسها إال

بكصفها مرك از لمعالـ"

()2

سطر ف المشهد يؤكد كرة الثباتو التف تكاترت
كعمى عهدهاو نجد أف
ان

ف نمط ترجيعف تفردمو اتحاد هذا األصير م المشهد أدل إلى ع قة نسقية تديـ بالكاد ثبات

السمطة األبكية.

كباالنتقاؿ لركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" نجد الحكاية التفردية يها بك رة كبشكؿ صاص ف
المناطؽ المزدحمة باالسترجاع م العمـ أنها ال تقتصر عميها كمنها " :ف السابعة مسا و تكجه

إلى البيت القديـ ف الحف العربف ف البمدة العتيقةو صعد إلى الصر ة العمكيةو كهبط إلى الصر ة

السريةو حمؿ مسدسان محشكان كأصفاا ف طيات م بسه كصرجو ركب سيارته كاتجه إلى بيت
()3

شمكمكو يسكف ف منطقة منعزلة هادئة"

تركم الشصصية الساردة سعيها لقتؿ شمكمك ف حكاية تفردية منتمية لزمف القصةو كقد غمب
الفعؿ الما ف عمى سياقها (تكجهو صعدو هبطو حمؿو أصفىو صرجو ركبو اتجه) باعتبارا

متكا قان م الحكاية التفردية .كأما الحكاية التفردية ذات النمط الترجيعف منها" :هبط قمبه بيف
( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص.41
( )2عبداهلل إبراهيـ :السردية العربية الحديثة :األبنية السردية كالدالليةو ط1والمؤسسة العربية لمدراسات كالنشرو

بيركتو لبنافو 2013و ص88

( )3ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص115
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مكعهو ظاهرة غريبة بدأت تنتابهو كؿ صرصة يسمعهاو كؿ ككب يق عمى األرضو مث ينتابه

هذا الهبكطو تزداد دقات قمبه كتتكتر أعصابهو كيبدك مرتبكان مرعكبان ألسباب ال تستحؽ"

()1

يتداصؿ هذا الحكاية م المشهد (المنكلكج الداصمف)و ارتبط النمط الترجيعف بتكرار شف داصمف

(شعكرم) يتكرر حدكثه باق ا ة الرتباط هذا الحدكث (الظاهرة الصريبة) بعدة حدكثات (صرصةو

ككب...إل )و الع قة القائمة بيف تقنيتيف مصتمفتيف ف الجانب التشكيمف ترجمت ف الجانب

المك كعف بع قتيف (ارتباط تكرار ظاهرة بحدكث أشيا ).

كمف الحكاية التفردية البارزة ف ركاية "زمف المعنة" هذا النمكذج:
" ف العاشرة صباحانو كانا ف يا او ف

احيتهـو أصبحت يا ا كمها

احية لتؿ أبيبو بعد سب

كعشريف سنة تط قدمه هذا األرض ثانيةو هدـ معظـ البمدة القديمةو كتصيرت أسما الشكارع

كامتلت بالم هف كالنكادم الميميةو لكف حيهـ لـ يتصيرو لـ يفعمكا به شف و لـ يسكنكاو تحيط

ببيكته كمساكنه األشجار كالتيارات"

()2

تعد الح كاية التفردية م االسترجاع مف نسؽ الترتيب الزمنف كالكقفة الكصفية مف النسؽ
االيقاعف يتداصؿ بذلؾ الكصفف بالسردم.
تتعاكف هذا األنساؽ الزمنية ققامة ع قة ترسف البنية العميقة التف تمتد نحك المكاف (يا ا) كهك
ما يعمؿ عمى تحفيز الذاكرة تصؼ هيئته السابقة كما استرجعها الراكمو كيتكاجد الفاصمة بشكؿ
متكاتر متكا ؽ م السيؿ االستذكارم كالر ؽ العاطفف المتتاب الناجـ عف المكاف كالت ثر به.

كمف الحكاية التفردية ذات النمط الترجيعف ركاية "زمف المعنة" أذكر المثاؿ اآلتف:
()3

"كمما أبعد التفكير عف ذهنهو عادت الذكريات القديمة تقتحمه كتفرض نفسها عميه بإلحاح"

مفظة (كمما) تدؿ عمى أف الحكاية تفردية ذات نمط ترجيعف لكقكع الحدث مرات ال نهائيةو كما
يمكف م حظة أثر حركية األ عاؿ الدالة عمى انتقاؿ الحادثة (التفكير بالذكريات) كانت كال زالت

–أم ال نهائية -قد بدأ بفعميف ما ييف (أبعد – عادت) كاتبعا بفعميف م ارعيف (تقتحمه-
تفرض) شكؿ االنتقاؿ الحركف لل عاؿ الكاردة ت كيدان لمحالة ال نهائيةو كهذا يكشؼ عف ت ا ر
الناحية المصكية كاألسمكبية م البنا الحكائف لمنمط الترجيعف التفردم ف هذا النمكذج.

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص49
( )2ركاية زمف المعنةو ص86

( )3المصدر السابؽ و ص35
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كمف الحكاية التفردية ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" حديث السجيف عف أهؿ القرية ما جا بهذا

التد ؽ:

"ابنه حية مف تحت تبف  ..هك المتحكـ ف البمدة يممؾ األرض كمف عميها مف الف حيف لكف ال

يظهر ف الصكرة  -كما يقكلكف – ككؿ مصيبة تحدث يككف هك ك ار ها .بالت كيد هك ك ار

عممية سجنؾ هذا  ..ال يريد ألحد أف يتعمـ ف القرية ال يريد لصريب أف يعيش بيف الناس حتى

تبقى سيطرته عمى الجمي كاممة  ..أبكا ال يممؾ ال حكؿ كال قكة  ..يعيش ف القرية المهجكرة ..

لقد ظنكنف ف البداية مندكبا جا لمحفر كالتنقيب  ..لـ أر ف حياتف أناسا أكثر إجرامان مف
أعكاف ابف المصتار (هذا")...

()1

تق هذا ال حكاية التفردية

مف مشهد حكارم بيف السجيف كالصريبو إذا هف ع قة ثنائية بيف

المشهد كالحكاية التفردية متكا قة م الثنائية الماثمة ف النمكذج كهف (المتحكـ – ابف المصتارو

كالمتحكـ به – أهؿ القرية  )-ف إشارة لمتكا ؽ النسقف التشكيمف كاآلصر المك كعف.

كمف النمط الترجيعف التفردم ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" أكرد هذا النمكذج المقت ب" :كمما
ق أر القرآف شعر بتمؾ الرهبة التف تجعؿ اقنساف قريبان إلى اهلل"

()2

كالحديث مف تكرار تجربة ق ار ة القرآف كتكرار الشعكر الم ار ؽ لهذا التجربةو كالتف جا ت ف
كعا منكلكجف أنش الراكم بذلؾ ع قة بيف الحكاية الترجيعية كالمنكلكج الداصمف ف سياؽ.
تجربة داصمية حدكثها متكرر.
دية ف ركاية "تكائـ الصكؼ" هذا النمكذج:
كمف الحكاية الترد ٌ
"مر أسبكع عمى ذلؾ اليكـ الذم استيقظت يه باكرةو مف أبفو ينهنف أف دك انر جديدان ف حياتف

قد بدأو دك انر أحرؼ بدايته كنهايته لك أطعتهو يقكؿ لف بمطؼ :س عممؾ سر الصنعةو أم صنعة
تمؾ كأم سر!! أف يدؽ الكاحد عمى األبكاب الصشبية براحة يدا صائمان :يا ساتر  ..ثـ يدصؿ

مسبحان كمكحدان كمبسم ن كمحكق ن أك ما شابه تقكدا قدماا إلى المزممة ليكشؼ غطا ها كيدلؽ
قربته يها  ..يدكر مف بيت إلى بيت حتى تكؿ قدماا كيعكد ف المسا كالقتيؿ .كب جرة ال تكاد

تسد الرمؽ"

()3

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص73
( )2المصدر السابؽو ص64

( )3ركاية تكائـ الصكؼو ص24
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تركم الشصصية الساردة بد رحمة جديدة تركل

منهيا الحكاية بالتفات منكلكجف كتعميؽ ساصر عميها.

مف استرجاع لهذا التجربة الجديدة لصمؼ

يت ا مف ص ؿ مقاربة الحكاية التفردية النمط الترجيعف التفردمو الكجه اآلصر لهاو ف النسؽ

التكاترم ارتباطها الشديد بالجانب المك كعف مف ناحيةو كبنائها التشكيمف ك قان لمع قات التف
ترد ثنائية تارة كث ثية تارة أصرل متكا قة م البنية المك كعية مف جهة ثانيةو كتتعاكف هاتيف

الجهتيف ف تعميؽ الصمة بالبنية العميقة المترسبة ف ركايات أحمد عمر شاهيف.

ثانياً :الحكاية التكرارية:
يعد النص المميز مف ناحية بنيكية هك الذم يقيـ ع قات نسقية تشد جذكر البنية العميقة
يهو كتقكد المتمقف إليها بعد مقاربتهو كالبد لتمؾ البنية ف نص ما أف تتكرر بشكؿ أك ب صر كأف
()1

تككف مف "الثيمات األكثر ح ك انر ف الميتاقص"

كانط قان مف هنا

يمكف إهماؿ الحكاية

التك اررية نظ انر ألهميتها ف تدعيـ عممية الكشؼ عف البنية المتكررة كالتف تبمكر الثيمة الكبرل
لمنصو كال ينسحب األمر عمى كؿ ما ينتمف لمبنية العميقة (أك الثيمة الكبرل) بؿ يصص بالذكر

التف برز تكرارها ال المبهمة منهاو كبالتالف تمعب الحكاية التك اررية دك انر جزئيان ف كشفها.

كقبؿ الكلكج لركايات "أحمد عمر شاهيف" ينبصف اقشارة إلى إمكانية تبايف تركيز كتكاتر

حكاية تك اررية مف ركاية إلى أصرل حسب ما اعتنى الراكم بسطكعه منها قد تككف العنكنة

امتدت كحكاية تك اررية ف المتف النصفو أك قد تككف الكحدة زمنية معينة أك عدة كحدات تـ
إبرازها أكثر مف غيرهاو أك حادثة معينة لها إيقاعات نفسية أك منكلكجية شكمت حكاية تك اررية

لككنها كذلؾ –أم داصمية -كأيان مف هذا الحاالت أك غيرها كانت غالبة عمى صعيد انطكلكجفو
إف اقشارة لهذا التبايف

ركرية عمى صعيد المقاربة النصية ف الركايات المصصكصة بالدراسة

حتى ال يتـ استهجاف هذا التبايفو كمراعاة لصصكصية كؿ ركاية عمى حدةو كبمعنى آصر قد

انعكس تنكع ع قة الحكاية التك اررية ف أحد الركايات عمى طريقة تناكلها كمف هذا الع قات

ارتباطها بالعنكنة أك ارتباطها بالثيمة الكبرل لمنص كغير ذلؾ مف الع قات التف تقكـ بيف
البنيات النصية كالحكاية التك اررية عمى صعيد تنبؤم.

( )1أحمد صريس :العكالـ الميتاقصية ف الركاية العربيةو ط1و دار الفارابفو بيركت ولبناف و2001و ص115
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كالبداية م ركاية "كنزؿ القرية غريب" كانط قان مف العنكافو هؿ هك حكاية تك اررية ف

متنها النص مف ص ؿ االحتكاـ لنص الركاية المذككرة أع ا قد شكؿ العنكاف عتبة لحكاية
تك اررية ف متنها كعمى امتدادها هف كاآلتف:

كنزؿ القرية غريب:

" -1اترككنف م الصريب"ص25

" -2أنت أكؿ غريب يهبط القرية منذ سنكات"ص25
" -3ألـ ينزؿ القرية غريب؟"ص26
" -4منذ سنتيف جا غريب كقاؿ أنه المدرس الذم عينته الحككمة"ص27
" -5لكنه ليس غريبا  ...ألستـ أبنا كطف كاحد"ص27

" -6تنهد كهك يتذكر أف هناؾ غريبا مسجكنا ف مصارة لسبب ال يعر ه"ص30
" -7إال أف اسـ قريتف ظؿ معمقا ف ذهنف بحركؼ مف نار كمما ذكرته أماـ الر اؽ أك
بينف كبيف نفسف يرف ف أذنف ممزكجا بعالـ غريب سحرم"ص" 34هؿ انقطعت
السبؿ إلى هذا القرية حتى تعيش هكذا ف عزلة رهيبة عف القرل كالكاحات
األصرل"ص35

" -8يطمقكف عمى غريب"ص 77و " -9أنا لست غريبا"ص 112و " -10أنا لست غريبان
ص.112

يي حظ أف هذا المقاط هف حكاية تكررت ف الصطاب كتندرج تحت الحكاية العتبةو كقد
انقسمت لشقيف األكؿ هك (القرية كالصريب) كالثانف هك (الصريب كقريته) كالمقاط كمها تمثؿ
الشؽ األكؿ عدا مقطعيف هما الساب كالعاشر يمث ف الشؽ الثانف الذم يمكف تسميته بالصاص

ألف الراكم لـ يصص قرية الصريب إال بذكر بسيط بدا

نزكؿ الصريب القرية هف ليست قريتهو

كأما الشؽ األكؿ هك العاـ كالذم يمكف تك يحها ف الترسيمة اآلتية:

القرية

العزلة

غريب

يمثؿ اتجاا السهـ الع قة التبادلية لثيمة (العزلة) كهف التف هيمنت عمى ركاية "كنزؿ القرية
غريب" كمثمتها العنكنة كانعكست كحكاية تك اررية ف متنها كلتفسير الترسيمة أكثرو الصريب

معزكؿ عند القرية مف كجهة نظر أهؿ القريةو كالقرية معزكلة عف القرل بؿ كالكطف مف كجهة
نظر الصريب .إذا العزلة حالة متبادلة لكؿ مف الصريب (المبهـ) كالقرية (المعر ة)و لصمبة (القرية)

ف مكاجهة (غريب)و كما ي حظ أف كحدته يها هف ما أنتجت غربته ال نزكله يها سبب بقائه
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غريبانو ك ف سياؽ يبتعد قمي ن عف الحكاية التك اررية ف العنكنة كانعكاسها ف المتف النصف كال
ًً
صر المدةو يسمى مف
بد مف اقشارة إليه مف ناحية زمنية هك كجكد لفظة (نزؿ) ف إشارة لق ى
ي تف المكاف لمدة قصيرة نزي ن كهذا يعنف قصر المدة التف سيق يها الصريب ف القرية م أنه

حيرت الراكم" :هؿ أقكؿ لهـ هربت أـ شمت؟ لكنف لـ
عيف مدرسان يها كهذا يفسر النهاية التف ٌ
()1
أمكث طكي ن حتى تككف هناؾ تجربة تحتمؿ النجاح أك الفشؿو إنه الهرب"..
طالما أف البداية نزكؿ القرية كالنهاية الهركب منها يبقى غريبان دكف تسمية ف العنكاف كالحكاية

التك اررية ذات الصيغ المتعددة ف النص عمى حد سكا .

لقد استصدمت العنكنة لمكلكج لمحكاية التك اررية مف ص لها؛ كألنها كانت أكثر ما اعتنى الراكم

بإب ارزاو قد قصرت االهتماـ عمى الحكاية التك اررية المرتبطة بالعنكنة ف ركاية "كنزؿ القرية
غريب" لككنها مثمت األكثر سطكعان ف النص.
كباالنتقاؿ لركاية "المندؿ" يمكف م حظة اتساع طيؼ الحكاية التك اررية يهاو كهذا يعنف اتساع

الع قات التف أقامتها م البنيات الكبرل لمنص .كلعؿ أبرزها الع قة الثيمية التك اررية أم ارتباط
الحكاية التك اررية بالثيمة الكبرل لمنص كانط قان مف اعتبار "الم ما الظاهرة الميتاقصية
كأشكالها تكاتر مكثؼو كعمى أكثر مف شكؿ"()2و أم كجكد ثيمة معينة ف النص متكررةو

كبالتالف كجكد هذا األصيرة متكررةو كلمتمكف مف االنقياد لمثيمة المقصكدة آنفانو البد مف تقصف
الثنائيات التف انبثقت منها كالسؤاؿ هنا هؿ هذا الثنائيات ف ذاتها شكمت حكاية تك اررية أـ

اقتصر األمر عمى الثيمة الكبرل لمتمكف مف اقجابة عمى هذا التساؤؿ البد أكالن مف رز ثنائيات
ركاية "المندؿ" لمكصكؿ لثيمتها الكبرل كعمى أساسها يتـ تتب الحكاية التك اررية يها.

كلعؿ أبرز هذا الثنائيات ال دية هف( :الهبكط كالصعكد)و (النكـ كاليقظة)و (االعتقاؿ كالحرية)
كعمى امتداد ركاية المندؿ ي حظ أنها تشير لحالة ذات طر يف إما صعكد أك هبكطو كاما حالة
نكـ أك حالة يقظة كلقد قمت برصد األحداث التف مثمت هذا الثنائيات كحكاية تك اررية بصيغ

متعددة ف الجدكؿ اآلتف ف ركاية المندؿ:

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص.109

( )2محمد حمد و الميتاقص ف الركاية العربيةو مرايا السرد النرجسف و دار الهدل لمطباعة كالنشر كريـ و ط1و
باقة الصربية و 2011ـو ص.25
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جدكؿ الحكاية التك اررية ف ركاية المندؿ
الحدث
أ -اعتقاؿ
حمداف

ب -اصتفا

الحاج عبد

الكهاب

الصفحة

حكاية تك اررية (بصيصها المتعددة)
 "حمداف  ..لماذا اعتقمكؾ؟"" -قاؿ كليد هامسا :لماذا اعتقمكؾ؟"

 "ما أريد أف أعر ه  ..لماذا اعتقمكؾ يا حمداف؟"" -اصتفى الحاج عبد الكهاب ج ة"

 "معنى ذلؾ أف الحاج اصتفى هك كالمبمغ"" -اصتفى الحاج بعد أف زكج صابرا"

 "ها هك الحاج عبد الكهاب يصتفف ج ة"" -برؽ صاطر سري

ف ذهف كليدو أف اصتفا الحاج

سيحؿ مشاكمه"

 "يتسرب إليه صكؼ مفاجإلى األبد"

مف احتماؿ اصتفا أبيه

" -لـ يهتمكا قبؿ أف يمر عمى االصتفا أرب كعشركف

36
37
39
43
43
44
47
47

47

ساعة"

"لـ يعد الحاج مكجكدا ألبمصه عف سرقاتؾ" -

47

53
ج -الصعكد
كالهبكط

 "حمداف يشرؼ عمى العماؿو يصعد الس لـ كيهبطهابنشاط كك ف شيئا لـ يحدث"

" -إف حمداف ال يهدأو دائما ف صعكد كهبكط"

 "/ال أدرم كـ أصعدها كأهبطهاو ت كمت قدمام/ثابتف الصعكد كالنزكؿ"/

/" -صعكد كنزكؿ مستمر"/

 " /متكاصؿ صعكدؾ أك نزكلؾ"//" -ال صعكد المصعد كال هبكطه"/

43

45
49

56
57
154
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" -بيف اليقظة كالنكـ أدير عينيف متعبتيف حكلف"

د-

/" -عينام متعبتاف"/

51

/" -عينام متعبتاف"/

51
54

 "/عينام متعبتاف"/ق -النكـ كاليقظة

49

/" -حبكب منكمة"/

99

/" -حبكب منكمة"/

99

 "هؿ أصذت حبكبا منكمة ال أذكر لكنف لـ أنـ بعد عمىحا ة النكـ بيف النكـ كاليقظة"

100

 "هؿ تناكلت الحبكب المنكمة؟" " تمطى لماذا ال أناـ؟ كلكنؾ نائـ :كؿ شف ينظرنحكم كيصرج لسانه هؿ تصشنف أيها الصيدلف بحبكبؾ

المنكمة؟"

101

101

" -يناـ ف ندؽ ب درجة ف عاصمة مسترصية كسط

أناس منكميف"

146

 " -مقد اعتاد الحبكب المنكمة"

146

" -كنت أناـ كلـ أستط أناـ مستيقظا حتى ي تف النكـ"

154

" -كمما أغفت أعينكـ أيقظناكـ

تذكقكف نكما كال لكـ

إلى راحة العقؿ مف سبيؿ"
" -تناكلت قرصيف مف حبكب منكمة كألقت نفسها عمى

سريرها بم بسها منهنهة بالبكا "

مف ص ؿ التمعف ف الجدكؿ السابؽ يمكف الكشؼ عف المفاصؿ اآلتية:

 -1امتداد الحكاية التك اررية عمى طكؿ ركاية المندؿ بحيث كق الحدث (أ)

190

191

مف الفصؿ

األكؿ "يكـ صركج حمداف مف السجف" كالحدث ( ب – ج) ف الفصؿ الثانف "يكـ اصتفا
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الحاج عبد الكهاب"و كأما الحدث (د) قد تكزع عمى الفصكؿ (الثالث كالراب كالصامس

كالسادس).

 -2ي حظ تعدد صيغ الحكاية التك اررية كما الحاؿ ف الحدث ( أ -ب – ج) مف جهة
كتطابقها مف جهة أصرل كما الحاؿ ف (د)و كاصت طها ف تطابقها كا تراقها ف الكقت
نفسه كما الحاؿ ف ( ق ) مف جهة ثالثة كهذا يعنف انقساـ الحكاية التك اررية ف تشكمها
ف ركاية "المندؿ" الث ثة أقساـ كؿ قسـ شكؿ كحدة متشابهة كمت لفة ف تكاترها

التكرارم.

 -3يت مف كؿ مف (ج – د  -ق ) تكات انر تك ارريان لصيصة تشكيؿ كتابف هف أيقكنة( )/أك ما

يشبههاو ساهمت ف إبراز البعد النفسف كالذهنف كاالنفعالف عمى صعيد بنائف

مك كعف.

 -4يق الحدث (أ)

مف مشهد (حكار صارجف) كالحدث (د)

مف منكلكجو ينحى الراكم

جانباو كأما الحدث (ب – ج – ق) هك مصتمط تارة يتكلى الراكم سرد الحكاية

التك ارريةو ك ف صيغ أصرل تتـ تنحيته (حيف المجك لممشهد).
يرد الفعؿ الم ارع ف النماذج المطركحة ف الجدكؿ سبعة كعشريف مرة( )27الداؿ عمى
االستم ارريةو كأما الفعؿ الما ف الداؿ عمى الثبكت كرد اثنتف عشرة مرة( )12يتعاكف الفعؿ
الم ارعو الصالب ف تكاجداو م الحكاية التك اررية ف التكاتر المستمر هذا يما يتعمؽ بصيغ
األ عاؿو كأما المفردات قد شكمت أي ا دعامة لمتكاتر التكرارم مف ناحية المعنى إذ دلت عمى

تكرار حادثة معينةو كهف (دائماو مستمرو متكاصؿو كـو اعتادو كمما) الديمكمة لحدث ما تشير

لتك اررا مر انر.

مف الممحكظات السابقة يمكف استنتاج أف الحكاية التك اررية قد أقامت عدة ع قات عمى صعيد

التشكيؿ كالبنا كالمك كع كاألسمكب أي ان ف ركاية "المندؿ" باق ا ة لتمثيمها الثنائيات التف
ذكرت سابقا إنها أي ا مف ناحية بنائية تعاكنت م تقنية المشهد (الحكار الصارجف)و كالمنكلكج

الداصمف (مما كق مف أحداث ثـ تكررت أثارها كترديداتها ف نفس حمداف عمى كجه الصصكص.
كقد كاف تركيز حكاية تك اررية ذات تشكيؿ معيف ف منطقة معينة دكف أصرل تبعان لطبيعة البنا

المك كعف المنتمية إليهو كهذا يفسر ذكر حكاية اصتفا الحاج عبد الكهاب (الحدث ب)و عمى

سبيؿ اقي احو مقتصرة عمى الفصؿ الثانف المعنكف بالحدث نفسه.

كلعؿ الصيغ التك اررية لكؿ حدث ش ٌكؿ كحدة أكثر ت لفان كتماسكان لمحدث ف ذاته كأحدث تنكعان
ف الحكاية التك اررية ككؿ ف ركاية (المندؿ).
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كربما اتصذت الحكاية التك اررية كجهة أسمكبية أكثر منها بنيكية حينما لج ت إلى أمريف أكلهما

التشكيؿ الكتابفو كأما اآلصر هك االستعانة بداللة الصيغ الزمنية المستمرة (الم ارع) ككذلؾ

المفرداتو ما يعنف أف التكرار لـ يقتصر عمى صيغ الحكاية التك اررية كجانب بنيكم متعمؽ
بعنصر الزمف بؿ تعداا إلى الناحية األسمكبية ف ركاية "المندؿ".

كتنطمؽ ركاية "االصتناؽ" مف اتجاهيف ف الحكاية التك ارريةو األكؿ متعمؽ بالعنكنةو إذا امتثؿ ف

المتف النصف بثنائيات مك كعية يمكف اعتبار "االصتناؽ" الثيمة الكبرل التف تنبثؽ منها هذا

الثنائياتو كأما االتجاا الثانف الذم سارت عميه الحكاية التك اررية هك الحدثو كسيتـ االستعانة
بالجدكؿ اآلتف قرسا مكاطنها.
جدكؿ الحكاية التك اررية ف ركاية "االصتناؽ"
الحكاية التك اررية (بصيصها المتعددة)
أكال :ثنائيات العنكنة
(االصتناؽ)

أ( -قمؽو تكتر)

الصفحة

 "كنت تعباو قمؽ كمتكتر األعصاب ب سببكا ا"

29

" -تكترت أعصابف"

70

 "بدأت أعصابف تتكتر" "الساعات تمر كتكتر أعصابف يتزايد"" -تحطمت أعصابف"

 "احساس بالصكؼ يتممكنف كيشؿ حركتف" "شعرت بصكؼ مف كؿ ما يحيط بف ..صكؼأصذ ينمك كيكبر كيزداد رسكصا ف نفسف"
 "لكنف أصبحت بمركر األياـ مشحكنا بصكؼأكبر"
 "جبف ف داصمف ينمك ..يكبر ..ينفالصكؼ"

78
104
115

 "تصاعدت مكجات التكتر داصمف"ب( -الصكؼو الجبف)

8

21

29
29

يه
106

" -أصاؼ نفسف بشدة"

110

" -الجبف مرة ثانية"

135

170

ج -الصكؼ(متراكـ –

 "لـ أجد أحد ينزع عنف طبقة مف طبقاتالصكؼ الذم يصمفنف"

متحجر -مصمؼ)

 "طبقات كؽ طبقات مف الصكؼ تكمستكتحجرت داصمف"
د -صكؼ(ليؿ × نهار)

 " -تصاؼ كر الميؿ كالنهار"

29
91
108

 "تصاؼ الكحدة مف ظممات الميؿ كأ كاالنهار"
ق( -الصكؼو العجز)

ك( -ال يؽو االصتناؽ)

" -الصكؼ قريف العجز"

91

" -الصكؼ ألجـ ألسنتنا"

117

" -نحف نصاؼ الصكؼ كليس شيئا آصر"

134

 "أمكر صصيرة أ حت تسبب لف ال يؽ" "ال يؽ ي صط عمى عركؽ رقبتف ..يصنقنف"" -كمماتف مصنكقة"

ثانيا :الحدث
ن
بائ الميداليات

108

 "يتككـ هناؾ بعد أف يسمـ الميداليات كعمبالكبريت كالسجائر"

 "الذم يبي الميداليات كالسجائر"" -يبي الشعارات عمى ميداليات"

 أحببت أف أجرب الصمت كسط هذا الزيطةمف الشعارات كأشار إلى الميداليات أمامه"

 "إق أر هذا الشعارات تمصص لؾ ما تقكلهالجرائد"

 "ر بعض الميداليات ثـ أسقطها عمى الفرشثانية"

103
105
107
6
9
9
12
13
18

 "كتجمس عمى الرصيؼ كتبي الكبريتمراقبة مدحت لمعـ حسيف

كالشعارات"

 "بدأت أراقب الرجؿ"171

29
5

تحقيؽ عف الشحاذيف

" -كمنذ عشرة أياـ كأنا أراقبه"

6

" -لـ تزدنف مراقبة الرجؿ معر ة به"

6

 "الحظ كجكدم هنا كمراقبتف له"" -كتابة تحقيؽ مف الشحاذيف المتستريف كباعه"

12
6

 "متست ار بهاو مادا يدا لمناس شحاذا ف الحقيقةكبائعا أماـ الشرطة"
 "لكنه لـ يكف يعنف أف أعمؿ تحقيقان عفالشحاذيف"
مدة

7
8

" -كمنذ عشرة أياـ كأنا أراقبه"

6

" -يبدك ذلؾ كا حان ص ؿ العشرة أياـ الما ية"

20

" -منذ عشرة أياـ تقريبان"

12

" -عشرة أياـ"

65

انط قان مف الجدكؿ يمكف تدكيف ممحكظات عمى الحكاية التك اررية ف ركاية "االصتناؽ"

لمتمكف بعدها مف الصركج بنتيجة كتفسير لها كهف كاآلتف:

 تبعثر الحكاية التك اررية المتعمقة بثنائيات العنكنة ف أرجا نص "االصتناؽ" كتباعدهاكما الحاؿ ف (أ -ب -ج -ق) كتركز أصرل ف منطقة بعينها كما الحاؿ ف (د -ق)

 -ترادؼ الثنائيات كمها عدا (د)

 انط ؽ الحكاية التك اررية الصاصة بالعنكنة مف ناحية مك كعية. تعدد صيغ الحكاية التك اررية يما يتعمؽ بالعنكنة بشكؿ أكثر اتساعان كأقؿ تطابقان عنه فالحدث.

 -تركز الحكاية التك اررية المتعمقة بالحدث ف النصؼ األكؿ مف ركاية االصتناؽ

 غمبة الفعؿ الم ارع ف النماذج المطركحة ف الجدكؿ قد بمغ عددا ثمانية كث ثيفع ن ( )38بمقابؿ كركد الفعؿ الما ف سب عشرة مرة(.)17

بنا عمى المعطيات السابقة يمكف تفسير تجم الحكاية التك اررية المتعمقة بالحدث ف

النص ف النصؼ األكؿ مف التك اررية كالذم كاف مدحت يه يعيد دكرته كؿ يكـ دكف الحصكؿ
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عمى نتيجة يعيد كرته بمتصيرات بسيطةو كهذا يعنف إسهاـ الحكاية التك اررية ف إبطا كتيرة

تطكر األحداث ك ؽ رؤية معينة يسعى الراكم كرائها.

لقد مثمت العنكنة عمى مساحة كاسعة عبر النسؽ الثنائف لتكمؿ الثيمة الكبرم لنص

"االصتناؽ" كهف (الصكؼ)و كؿ الثنائيات الكاردة مراد ة كجامعة لها .كتعاكنت الحكاية م

الجانب األسمكبف المصكم ف تدعيـ كرة التكرار بسبب ارتفاع سعة الفعؿ الم ارع الداؿ عمى

االستم اررية المتكا ؽ م طبيعة النسؽ التكاترم التكرارم ف ركاية "االصتناؽ"

كيعد ح كر الحكاية التك اررية ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" ح ك انر صجكالن كمنها

التساؤؿ الذم تركز ف أكؿ الركاية المذككرة أنفان كالذم شكؿ محك انر ذا إيقاع نفسف ككجدانف
ككجكدم كهك متعمؽ بحادثة الهجرة كهذا ما يتجمى ف السؤاؿ المكج :

()1

 "لماذا رحمكا؟ كمما ذكر ذلؾ اليكـ البعيدو يحسه قريبا ك نه األمس"" -لماذا رحمكا؟"

()2

 "لماذا رحمكا؟ لماذا يصرج سبعكف ألفان مف المدينة ف ث ثة أك أربعة أياـو يذكر تمؾ()3

األياـو يذكرها ك نها حدثت باألمس"

-

"لماذا رحمكا ماذا سيحدث إف بقكا؟ ه نا ذا أبقى كال يحدث شف "

" -أق أر سكر القرآف التف أحفظها ك كرة رحيمهـ تما عمى ذهنف"

()4

()5

يؤكد تكرار هذا التساؤؿ أثرا العميؽ ف نفس الشصصية الساردة "أحمد" كانكار ما كق مف أهمه

"قرار الهجرة"و كيؤكد أي ان هذا التساؤؿ رحيمهـو تنحك الحكاية التك اررية ف النماذج المطركحة

منحى أسمكبيان غير تكرار استفهاـ ذك إيقاع داصمف ترديدم انعكس نسقان تكاتريان لحكاية
آنفان
ن
تك اررية.
كمف الترديدات التكاترية (الحكاية التك اررية) ال تة ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" كالتف

تمتد باتجاا العنكنة هف محاكلة إثبات "أحمد" لممكية بيته بعد مداهمة أسرة يهكدية له كهف

كاالتف:

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص9
( )2المصدر نفسهو الصفحة نفسها
( )3المصدر السابؽو ص9

( )4المصدر السابؽو ص16
( )5المصدر السابؽو الصفحة نفسها
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()1

" -البيت مازاؿ ممكنا"

" -بحثنا عما يثبت ممكيتنا لمبيت"

()2

()3

 "البيت بيتنا كهك ممكف اآلف"()4

" -البيت ممكنا"

()5

 "البيت ممكنا كال يحؽ لكـ أف ت صذكا"د

يمثؿ هذا التكرار بصصكص ممكية البيت صراعان يكاجهه أحمد منك انر إنكار ممكيته له ما

بالراكم؛ لعصؼ حكاية تكرارية لهذا الص ب كتمثي

لكثرة محاكلة أحمد ف ت كيد الممكية

كهذا يعنف تكا ؽ الحكاية التك اررية هذا م التف تسبقها م

ارؽ أف األصيرة بإيقاع صارجف

(مكاجهة مكقؼ صارجف) كاألكلى بإيقاع داصمف (مكاجهة تساؤؿ داصمف) كالجام بينهما ارتفاع
كتيرة االنفعاؿ.
كلعؿ الحكاية التك اررية الكاردة ف ركاية "تكائـ الصكؼ" نادرة إلى حد ما كمنها أكرد هذا الحكاية

التف تكررت بشكؿ مت حؽ ك ف مشهد حكارم:

()6

" -الصياؿ مصيبة ..كمما زاد الصياؿ قمت المقاكمة"

()7

" -رددت ب كعف :كمما زاد الصياؿ قمت المقاكمة"

()8

 كمما كاف صيالؾ صصبان كمما أصبحت عر ة لمكقكع ف الصطيئة أكثر" -لكنف صصب الصياؿ م تى"

()9

" -قمت :كالى ماذا أدل ذلؾ! إلى كثرة كقكعؾ ف األصطا "

( )1ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص15
( )2المصدر نفسهو ص35
( )3المصدر نفسه الصفحة نفسها
( )4المصدر السابؽو ص36
( )5المصدر نفسه و ص36
( )6ركاية تكائـ الصكؼو ص86
( )7المصدر السابؽو ص86
( )8المصدر السابؽو ص87

( )9ركاية تكائـ الصكؼو ص87
( )10المصدر السابؽو ص87
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()10

يتكثؼ ح كر هذا الحكاية التك اررية ف منطقة بعينها لتكاجدها

مف مشهد حكارم قد تـ

احتداـ الحكار بيف صمؼ كالمجذكـ كأدل الص ؼ ف نقطة كالنقاش يها إلى تحكلها لحكاية
تك اررية.
كلعؿ الح كر الزاهد لمحكاية التك اررية ف ركايات أحمد عمر شاهيف ال يمصف كال يقمؿ أهمية ما
برز منها كدكرا ف ت كيد الع قة بينها كبيف الناحية األسمكبية كالداصمية ف النسؽ التكاترم

كأي ان الناحية المك كعية.

ثالثا :الحكاية الترددية:
ات ا اهتماـ جيرار جنيت بتفري الحكاية الترددية مف أكثر األنماط السابقة تناكلهاو
تعددت أشكالها كسماتها

ن عف أهميتها كامكانياتها ف تكثيؼ الحدث الكاق م ار نارو إذ إنه

دكر ف إشاعة سحة إيحا لممتمقف لما تجممه مف كحدات
مت لؼ ككحدة كاحدةو كما أف لها نا
مجتمعه ال يصكض الراكم ف تفاصيمها.
تشهد ركاية "زمف المعنة" تنكعان صصبان مف الحكاية الترددية ب شكالها عمى مداها كمف

الترددات الصارجية البارزة يها:
"يكمها

جنكدهـ أك

رب بقسكةو رغـ اكتشا هـ لحالتهو كم ذلؾ لـ يتكقؼ عف القكؿ كمما رأم أحد
()1

باطهـو أنا دائف"

يي حظ ف هذا النمكذج تدشينه لحكاية تفردية (يكمها)و ثـ تعدم الحادثة المذككرة لممدة
ف المشهد التفردم المندرجة يه كهذا يعنف انفتاح التردد عمى مدة صارجية (كمما)و الحادثة

كاحدة كانت وإذ يذكرها الراكمو حكاية تفردية كأ حت بسبب تكرارها مر انر ترددانو تحكؿ سردها
ف الصطاب حكاية ترددية صارجية بسبب انفتاح مدته التفردية عمى أصرل ترددية.

كتتسـ هذا الحكاية الترددية الصارجية بتصصيصها؛ أم أف تكرار القكؿ ارتبط برؤية

"عاشكر األهبؿ" لمجنكد.
الركاية:

كمف الترددات الداصمية (المركبة) ف ركاية زمف المعنة أسكؽ هذا النمكذج مف آصر

"كتشرؽ الشمس كؿ صباحو كيزهر الحنكف كسط السنابؿو كتطرح األرض ف كؿ عاـ
()2

ثم انر جديدان ال تعيبه حبات زكاف تصتمط به"
( )1المصدر السابؽو ص21
( )2ركاية زمف المعنةو ص132
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تتميز هذا الحكاية المركبة بارتفاع شعرتيها باق ا ة لمرمزو اصت ط حبات الثمر بالزكاف قد

ترمز ل صت ط الشعب باالحت ؿ (كجكدهما عمى األرض نفسها)

بد مف سقكط ؿ (الزكاف)و

كما ي حظ أف هذا الحكاية الترددية تركبت مف عدة أحداث (كاف كاف مك كعها كاحد) كهف

كاآلتف:

(إشراؽ الشمس) (يزهر الحنكف)
(تطرح األرض ثم انر جديدان)

كؿ صباح
كؿ عاـ

كبما أف النمكذج يرد ف آصر الركاية إنه يشير بقكة ترميزية إلى التجدد برغـ أف الزمف
الحالف هك (زمف المعنة).
كقد تـ تصصيص الحكاية الترددية المركبة تصصيصان معقدان (أم تركيب مف عدة قكانيف

اجت ارريةو اصتصت المدة (كؿ صباح) بحدثيف هما إشراؽ الشمس كازهار الحنكف كما هك

مك ا ف المصطط السابؽو كما اصتصت المدة الثانية (كؿ عاـ) بحدث كاحد (تطرح األرض

ثم انر جديدان) مما يعنف ازدكاجية التركيب مف ناحية هف حكاية ترددية داصمية (مركبة) كما تـ

إي اح ذلؾ آنفان كتـ أي ان تصصيصها بشكؿ معقد أم مركبو هذا التعدد التركيبف منا الحكاية

التردديةو ف النمكذج السابؽو ت كيدان م اعفان عمى كقكع األحداث يهاو كي حظ التكا ؽ العددم

أي ان ف التركيب حيف تركبت الحكاية التك اررية الداصمية مف حدثيف تـ تصصيص الحدثيف
نفسها تصصيصان معقدان طاب الحكاية التك اررية الداصمية هنا ثنائف.

كثمة حكاية ترددية داصمية متعدة ب كثر مف ثنائف لتركبها مف عدة أحداث كهف عمى النحك
اآلتف:
"بعد كؿ هذا العمميات الفاشمة التف صطط لها  ..بعد تجاهمه لتعميماتؾ كاتصاله بمجمكعة
ف الصارج ال نعرؼ عنها شيئا  ..كلكال المصانعة ما عر ت ب مر إبراهيـ كسميماف كال الرسالة
()1

التف حم ها له "..

األحداث المتركبة هف (العمميات الفاشمةو تجاهؿ التعميماتو اتصاؿ الصارجو معر ة أمر
الرسالة) كالحكـ عميها بالتردد بسبب المفظ (كؿ) الكارد ف مقدمة النمكذج.
كمف أشكاؿ الحكاية الترددية الكاردة ف "زمف المعنة" الترددم الكاذب الذم يعتمد عمى
المبالصة ف تردد الحدث كمنه:

( )1المصدر السابؽو ص32
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()1

"كؿ يكـ كأنت جام"

إذ يكجه "عاشكر األهبؿ" قكله هذا لم ابط حاييـو عمى الرغـ طاب المبالصة التف جعمتها
حكاية ترددية كاذبة إنه تـ استنطاؽ هذا الشصصية غير المستقرة عقميان بما ال تستطي مباشرته

الشصصيات األصرل مف حقائؽ أك أقكاؿ جريئة .كيق الترددم الكاذب

مف مشهد ما يعنف

إدغاـ الترددم بالمشهدمو كلعؿ دائرة الع قات النسقية تكسعت ف هذا النمكذج لتصرج عف
نطاؽ البنا الزمنف داصمة ف نطاؽ بنا الشصصية إذ تتصؼ شصصية "عاشكر األهبؿ" بطاب

سيككلكجف مصايرو المبالصة ف حديثه أمر طبيعف بالنسبة لصيراو كبالتالف انسجاـ النسؽ
الترددم الكاذب الكارد أنفا م طبيعة الشصصية التف تـ استنطاقها لهذا الترددم عمى كجه

الصصكص.

كبشكؿ عاـ قد أنش ت الحكاية الترددية ف ركاية زمف المعنة عدة ع قات عمى صعيد

لصكم كأسمكبف كبنائف كحتى رمزمو تنكعت أشكالها كسياقاتها كع قاتها بصكرة متناغمة تحقؽ

انسجامان.

إ ا ةن إلى ذلؾ إسهامها ف ع يد دالالت الثيمات النصٌية عبر تكا ؽ االرتباطات
الع ئقية التف تمت مقاربتها مف ص ؿ النماذج السابقة.
كباالنتقاؿ لمحكاية الترددية ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" ي حظ تكاجدها بشكؿ ال ب س

به م ت كيد ح كر أشكالهاو كمف الترددات الصارجية المشهد اآلتف بيف الصريب كالقزـ:
"  -هؿ تح ر الطعاـ له كؿ يكـ؟

 أكامر العجكز ..كؿ يكـ ف الصباح ..ككؿ يكـ جمعة أح ر له جرة كبيرة مممك ة()2

بالمياا"

بكقكع الحكاية الترددية

مف مشهد تفردم (الحكار بيف الصريب كالقزـ) يعنف انفتاحها

عمى مدة صارج نطاؽ مدة المشهد التفردم كالذم يعد هذا النمكذج جز منه (إذ إنه مطكؿ)

كينتمف لمحظة الحا رةو أما الحكاية الترددية التف ت منها إنه ممتدة مف الما ف كال زالت

قائمة ف الحا ر كهف (إح ار الطعاـ كؿ يكـ ف الصباحو (إح ار الما ← كؿ يكـ

جمعة)و كما أف هذا الحكاية الترددية الصارجية قد اتسمت بالتحديد لمحدث المتردد (إح ار
الطعاـ) بمدة دقيقة هف (كؿ صباح) كما تـ التحديد كالحدث المتردد الثانف (إح ار الما )

( )1ركاية زمف المعنةو ص110
( )2ركاية كنزؿ القرية غريبو ص43
177

تحديدان دقيقان أي ان (كؿ يكـ جمعة ) .كالسمة الثانية لهذا الحكاية الترددية هف االستصراؽ إذ إف
استفسار الصريب عف أحكاؿ السجيف يسهـ يما بعد باجترار عدة حكايات إذا هف حكاية ترددية

استصراقية صاصة صمف جهة أسهـ التحديد ف إرسا حدكدها كالتصصيص (كؿ يكـ جمعة)و أم
صص يكـ الجمعة بالحادثة المذككرةو مف جهة أصرلو هذا يعنف حكاية ترددية ممتدة لحكاية يتـ

تفصيمها يما بعد كهذا جز منها يق

مف مشهد حكارم أي ان:

"كـ مف الكقت مر عمف ال أدرم قدت االحساس بحساب الزمف ..أنتظر بيف آف كآصر

أف أصاب بالجنكف مف هذا الحبس اق رادم ..أنتظر كؿ يكـ مجف القزـ رغـ قسكته ..لكنه
آدمف استطي أف أراا كاسم شتائمه ..يؤنسنف قمي ن ..يمن عنف الجنكف إلى حيف ..حتى أراد
()1

اهلل أف يككف لف ر يؽ"

هذا حكاية ترددية ممتدة عف األكلى ف النمكذج السابؽ لهذا األصير كهذا يعنف أهمية

إبراز حالة السجيف ليصبا حكاية تردية صاصة تكشؼ عف أثر هذا الحادثة الترددية النفسف
تجد شصصية السارد (السجيف) تقدـ كصفان لحالتهاو كهنا تككف الع قة ث ثية (حكاية ترددية

صاصةو مشهد حكارمو متداص

(القزـو السجيفو الصريب).

يه الكصؼ) متكا قة م األطراؼ الث ثة لممشهد األكؿ كالثانف

كمف الترددات الداصمية المركبة ف ركاية "كنزؿ القرية غريب" هذا الحكاية التف تركيها شصصية

السارد (الصريب):

"األصرس يح ر لف الطعاـ أحيانان ف الصباح كأحيانان أصرل ف المسا كال يدرم إف كاف شفقة
عمى أـ ب مر مف الجماعة هك ال يتكمـ كال ينتظر كف يعرؼ مف إجابات ثانية عف بعض ما

يريد معر تهو الحياة ال تطاؽ أحس ف األياـ الث ثة الما ية بالمرض كزادت الكحدة كالكحشة
()2

مف آالمه"

تحديد لمدة هذا الحكاية (ث ثة أياـ) كما تـ تصصيصها (أحيانا ف الصباح كأحيانا أصرل
ثمة
ه
ف المسا )و كي حظ تركيب هذا الحكاية مف عدة حدكثات هف:
مدة مصصصة

)إح ار الطعاـ)

(اقحساس بالمرضو الكحدةو الكحشة)

( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص71
( )2المصدر السابؽو ص67
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مدة محددة

كتشتبؾ هذا الحكاية الترددية الداصمية المركبة ف سياقها بمنكلكج داصمف (حديث الصريب لنفسه)

كالذم يتصممها الكصؼ أي ان كبالتالف تداصؿ المنكلكج بالكصؼ كانتما ك يهما الحكاية تردديةو

كهذا يسهـ ف كشؼ انفعاؿ الصريب بسبب الطبيعة الترددية لك عه ص ؿ األياـ الث ثة المذككرة
كهذا يفسر ع قة الترددم بالمنكلكجف كالكصفف.

كبالنسبة لمترددم الكاذب قد كاف ح كرا صا تنا ص ان للشكاؿ السابقة لمحكاية الترددية ف
ركاية "كنزؿ القرية غريب" كهك كاآلتف:
"لقد ظمكا ي ربكننف بهذا السكط عشر جمدات كؿ يكـ.
()1

قمت ف نفسف ..إنه يكذب كيبالغ ف األمر"

كالحقيقة أف هذا الحكاية تعمف عف الت صيـ الترددم كردة عؿ عمى سماع الترددم الكاذب ما
يؤكد المبالصة يما يزعمه القزـ يعكس طبيعة شصصيته المتممقة.
ك ف ركاية "المندؿ" تمكنت الحكاية الترددية أي ان بطاب صاص ي ئـ سياقاتها مف الترددات

الصارجية النمكذج المقت ب اآلتف:

"إف حمداف ال يهدأو دائما ف صعكد كهبكطو كيبدك كك نه ال يناـو فف كؿ ساعة يمكف أف تجدا
()2

أمامؾو قد يككف لمحه أك رآا كهك يدصؿ عند إحداهف"

يت مف هذا المنكلكج (حديث كليد لنفسه) الذم يمثؿ حكاية تفردية ف مجممهو حكاية ترددية

صارجة عف نطاؽ التفردم ف مدتها التف تـ تحديدها (كؿ ساعة).

ك ف حكاية ترددية صارجية أصرل ف ركاية "المندؿ" كهف ذات سعة كبيرة إلى حد ماو جا هذا
السرد:
"يدكر أكالن عمى مكاتب المنظمة يمقف صطبان عصما عف الكطف كالكفاح كالحرب

د

الصهاينة العنان المكظفيف الذم ي كمكف الفراغ كي كمهـ الفراغ ك ار الكاتب ..معمنان أف المكت
مفسدة كالبتركؿ مفسدة كالر اهية مفسدة  ..كبعد أف يفرغ ما ف جعبته يعبر الشكارع سي انر عمى

قدميه إلى مقهى ريش أك بارستي

ف كسط المدينة حيث يتجرع عدة زجاجات مف البيرة كيكمـ

نفسهو ثـ ينطمؽ ليدكر عمى مقاهف العاصمة يشرب القهكة كالككال كيهذم بك ـ غير مفهكـ حتى

يحؿ المسا و يحؿ نفسه كيذهب يمارس ن اله ف مقر اتحاد الكتاب أك األتيميه حتى يحيف
مكعد نكمه يعكد إلى ندقه مهدكدا مف التعب ليقكـ ف الصباح كيعيد جكلته مف جديد ..هذا
( )1ركاية كنزؿ القرية غريبو ص45ف8
( )2ركاية المندؿو ص45
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حمدانؾ ..أتريف جنكنا أكثر مف هذا الجنكف؟  ..إف مكانه الطبيعف هك مستشفى المجانيف م

أمثاله"

()1

كبرغـ هذا السعة الممتدة إال أنه جز مف مشهد حكارم أكثر امتدادان حكايته تفردية كهذا

ساصر كلقد تـ
نا
كطابعا
المقط منه إذ يمثؿ حكاية ترددية عف دكرة حمداف اليكمية بشكؿ مفصؿ
ن
حصر هذا الدكرة بتحديد مدتها كهف (مف الصباح حتى المسا ) كما البد مف اقشارة إلى أف كؿ

األ عاؿ الكاردة ف النمكذج م ارعة كغالبها عمى كزف (يفعؿ) إذ كرد تس عشرة مرة (:)19

(يدكر /يمقف /ي كمكف /يفرغ /يعبر ..إل ) كال كجكد لمفعؿ الما ف يهو كبما أف دكرة حمداف هف
حكاية ترددية عمى مدار يكـ إنه كحسب هذا المعطياتو تحقؽ االنسجاـ ف بنا الحكاية

الترددية الصارجية بفعؿ حركية الم ارع كأثرها االستم اررم ف السياؽ الكارد ف النمكذج
المطركح.
حيز كاسعان مف كراية "المندؿ"و أذكر النمكذج
كمف الترددات الداصمية المركبة التف شصمت ان

اآلتف" :دعاا إلى االن ماـ إلى شمتهـ مسا كؿ صميس عمى مقهف ف شارع عماد الديف؛ حيث
()2

يتناقشكف بكؿ شف مف األدب إلى السياسة"

كتتركب هذا الحكاية الترددية مف حدثيف اثنيف لهما المدة نفسها "مسا كؿ صميس"
الحدث األكؿ :دعكة عبد البصير لكليد باالن ماـ "لشمته"
الحدث الثانف :مناقشة الشمة بق ايا األدب كالسياسة.
كقد تـ تصصيص الحكاية الترددية المركبة تصصيصا معقدان كذلؾ لتعيف الزماف كالمكاف

"مسا كؿ صميس عمى مقهى شارع عماد الديف" إذ احتكت عمى قانكنيف اجت اررييفو كبنا عمى
هذا المعطيات قط تحقؽ الت لؼ كالترابط بيف الحكاية الترددية المركبة بشكؿ ثنائف م سمتها

ذات التصصيص المعقد تعقيدا ثنائيا؛ أم هيمنة النسؽ الثنائف ف النمكذج السابؽ الذم شكؿ
انعكاسان لما تركيه الشصصية الساردة "كليد" عف صديقه "عبد البصير"

كقث ار هذا الحكاية الترددية المركبة أكرد هذا النمكذج ذك الطبيعة المصايرة لمسابؽ لهـ
كهك كاآلتف" :إنه يمر بنكبات مف ال يؽ يعرؼ مصدرها أحيانان كال يعرؼ ف أحياف أصرلو
كتنتابه الحاجة لمحديث إلى صديؽو كيكبا ف أغمب الحاجاتو يحادث نفسه أك قطة يربيها ف
()3

البيت عمى األقؿ لف تفاج ا بسؤاؿ يدرؾ منه أنها لـ تكف تصصف إليه"
( )1ركاية المندؿو ص198

( )2المصدر السابؽو ص28
( )3ركاية المندؿو ص38
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إف حالة التركيب الث ثية ف هذا النمكذج السردم عميقة كقد كردت حدكثات كبرل هف " :نكبات

ال يؽو الحاجة إلى صديؽو محادثة القطة" عممان ب نها تق بذات التسمسؿو كتـ تصصيصها

بث ثية معقدة" :أحيانانو ف أحياف أصرلو ف أغمب الحاالت" .كأما مظهر التصصيص الكارد إنه
غير محدد باعتبارا ظرؼ زماف.

كيمكف م حظة طصياف الفعؿ الم ارع؛ حيث إف كؿ األ عاؿ الكاردة هف م ارعة (يمرو

االستمررية التف تمثمها ف الكقت نفسه الحكاية الترددية .أما
ا
يعرؼو يكبا...إل )؛ لداللته عمى
البنا ف النمكذج إنه منكلكجف يكشؼ الطبيعة السيككلكجية لشصصية كليد.

كمف الترددات الكاذبة الكاردة ف ركاية المندؿو كصؼ السارد لبحث عدناف عف النقكد" :كاف

عدناف قد تش الشقة التف أقاـ يها حمداف مئة مرة"(

)1

كهذا الت صيـ يؤكد اهتماـ عدناف قيجاد النقكد كما أنه االثبات األكؿ ف النص أف شهادته

عمى عؿ حمداف هذا الكظيفة التف أدها الترددم الكاذب.

كمنه -أي ان" :-كؿ يكـ تق عمارات كيمكت ناس /كؿ يكـ أمكت كأحيا عدة مرات /أجتر نفسف/
الكؿ يبحث عنف كأنا أبحث عف الكؿ /نتصادـ كال نت قى"
كتميؿ هذا الحكاية إلى الشعرية سكا

()2

ف إيجازها أك مبالصتها أك تشكيمها الكتابف المتكرر ف

حكاية مترددة ترديدان كاذبانو يؤكد ثنائية البقا كالفنا التف تندرج تحتها" :كقكع العماراتو أمكت
كأحياو البحثو التمقف كالتصادـ"و كتنبثؽ ف النتيجة يما كاحدة هف(العبثية) لهذا الحدكثات

المترددة كذباو كيمكف تمثميها ف المصطط اآلتف:
االجترار
التالقي
التصادم

(البقا و الفنا )

(العبثية)

البحث
الكل
النفس

( )1المصدر السابؽ و ص94
( )2المصدر السابؽو ص 156
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تميز بنا الحكاية الترددية الكاذبة بانسجامه م البنية المك كعية ف نطاؽ النمكذج المطركح

أنفان ما يعمؿ الفكرة التف يسعى الراكم قبرازها.

ك يما يصص الحكاية الترددية ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" ي حظ تركيزها ف القسـ األكؿ مف

النص كندرتها ف القسـ الثانفو كمف الترددات الصارجية التف تعد أقؿ ح ك انر مف مقابمتها

الداصميةو أذكر هذا النمكذج:

مر ف أحد
" كررت مراقبته ث ثة أسابي و كؿ مرة األماكف نفسها كالكقت ذاته تقريبانو عدا أنه ٌ
األياـ عمى بعض المكتبات كاشترل عددان مف الكتبو كما مر ب حد البنكؾ طبعان؛ ليسحب نقكدان..
()1

س لت إحدل الممر ات ف المشفى أنه يذهب كؿ أسبكع لكشؼ دكرم"

تتسـ هذا الحكاية بتحديدها لممدة ث ثة أسابي التف استمرت بها الحدكثات بالتردد كما كتمعف ف
أكلها عف ككنها الحكاية الترددية (كررت)و كتصاغ هذا الحكاية

مف مشهد حكارم بيف هنا

كالفتى؛ أم :مشهد تفردم انفتا عمى مدة صارجة عف نطاؽ المشهد هف مدة الحكاية الترددية

لهذا هك تردد صارجف كما تـ تصصيص المدة تصصيصان معقدان باجترارها لعدة حدكثات (ش ار

الكتبو سحب النقكدو السحب الدكرم)و بما أنه تـ تحديد المدة ف هذا التردد كتصصيصها هف
حكاية ترددية صارجية صاصة المت كها سعة تفصيمية ممتدة باق ا ة إلى تنكيعها بالتصصيص

كالتحديدو كاف الحدث المستصرؽ ف مدة (األسابي الث ثة) هف المراقبة كهف بالتالف المتكرر كما

ييمعف عف ذلؾ ف هذا الحكاية الترددية الصارجية ( مف ناحية شكمها) كالصاصة (مف ناحية
سمتها).
كلعؿ الحكا ية الترددية الداصمية ف ح كرها المتفكؽ عمى مقابمتها الصارجية برزت دكرها ف

ركاية رجؿ ف الظؿ كمنها أذكر النمكذج اآلتف:

" ك نه يريد إعادة تككيف نفسهو كي مؿ أف تكلد مف جديد ف هذا الفتىو كانت ركحه ثائرةو لكف

حياته اترة صاكيةو مف البيت لممكتبة إلى الجامعةو معزكالن عف كؿ شف ال يستطي
يما يراا أمامه كال يعجبهو ككثي انر ما صارح الفتى ب ح مه التف تحطمت"

()2

عؿ شف

تتسـ هذا الحكاية الترددية بالتصصيص المطمؽ بحيث يمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف لفظة

"حياته" كما يصؼ الراكم حياة شي الفتى المتصكؼ عمى طريقته كيندرج هذا الكصؼ

مف

حكاية ترددية؛ ألف حياته اترة " مف البيتو إلى المكتبةو إلى الجام و معزكالن" عمى هذ الكتيرة

( )1ركاية رجؿ ف الظؿو ص74
( )2ركاية رجؿ ف الظؿو ص12
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المتكررة كالمركبة مف هذا الحدكثات المترددة بصكرة مطمقةو كيمكف تمثيؿ النسؽ البنائف
المك كعف ف النمكذج المطركح آنفان كاآلتف:
الشي

إعادة تككيف

ركحه ثائرة

الفتى
كالدة جديدة

حياته اترة
يعانف العزلة
مسمكب القدرة
أح مه محطمة
يك ا المصطط كرة الشي كتصكرا اتجاا الفتى إذ سيكلد هذا األصير مف رماد شيصهو كهذا يؤكد

عمى أف هذا الحكاية الترددية الداصمية قد أقامت تناصان م أسطكرة طائر العنقا الذم يحرؽ

نفسه (تمثي ن لمشي ) كيكلد مف رمادا (تمثي ن لمفتى).

كمف الحكاية الترددية الداصمية المقت بة هذا المثاؿ "كاف يعجب أحيانان مف سمكؾ البشر لكف

بعدنا بدر منه لـ يعد يعجب لشف "

()1

تدؿ لفظة (ظرؼ الزماف) أحيانان الكارد يه عمى التصصيص غير المحدد كتتركب هذا الحكاية

مف شقيف الحد بينهما زمانفو الشؽ األكؿ صاص بسمكؾ البشر كالشؽ الثانف صاص بسمككه

(الفتى) قبؿ سمككه تحقؽ العجب مف سمكؾ البشرو كبعدا زاؿ عجبهو كبالتالف حكاية ترددية
داصمية مركبة بصكرة ثنائية محتكمة لمزمف.

ك ف النمكذج اآلتف حكاية ترددية داصمية تتسـ بالتصصيص البسيط:
()2

"اعتاد أف يمتقيا مسا كؿ صميس مكعد إجازتهما األسبكعف"

داعف لتمطيط سردم يجتز حكاية متعددة الحدكثات هك مف ناحية أصرل يتسـ ب نه استصراؽ
نقطف (مسا كؿ صميس) .ك يما يصص التردد الكاذب ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" كردا نادر

كمنه:

"كؿ يكـ تتـ عمميات بهذا الشكؿ ..أنا محامية كأعرؼ ذلؾ جيدان"
( )1المصدر السابؽو ص107

( )2ركاية رجؿ ف الظؿو ص68
( )3المصدر السابؽو ص56
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()3

كالذم يقصد قكله كؿ يكـ عممية االحتياؿ عف طريؽ التزكير كاف كاف قكلها كثي انر هذا ال يعنف
أف يككف كؿ يكـ ف إطار معيف هف حكاية ترددية تعمد عمى ت صيـ الحدث المتردد بدا

االقناع.
كبصكرة عامة قد تنكع ح كر الحكاية الترددية ف ركاية "رجؿ ف الظؿ" تنكعان يسند سياقاتها

المك كعية كاألسمكبية كالتناصية أي انو إذ ت

مت هذا األنساؽ م أشكاؿ كسمات بنائها.

كباالنتقاؿ لركاية "كاف طاؿ السفر" كاف ح كر الحكاية الترددية صجكالن إلى حد ما كمف

الترددات الصارجية الكاردة يها:

"أ تقد نفسف ف أحياف كثيرة أقكؿ البد أف أ عؿ شيئا لكف بعد لحظات يتبصر كؿ شف كأنسى

كعكدم التف قطعتها عمى نفسف"

()1

يت مف هذا المشهد المنكلكجف حكاية ترددية صارجية تتسـ بالتصصيص الصير محدد (ظرؼ

الزماف  /أحياف كثيرة) كما تحتكل هذا الحكاية عمى حدكث مرحمف (أم يتككف مف عدة مراحؿ
كاآلتف:

(ا تقاد النفس

تقديـ الكعكد

إص ها)

كلعمه رصد عادة تصص النفس البشرية بعمؽ .كمف الترددات الداصمية الكاردة ف ركاية "كاف طاؿ
السفر" أكرد هذا النمكذج:
"بيف حيف آصر تمر عربة جنيت تحمؿ بع ان مف جنكد االحت ؿو بعض الشباب يسيركف ف
()2

الشارع بسرعة

كقد اتسـ هذا التردد بالتصصيص غير المحدد عبر ظرؼ الزماف (بيف حيف

كآصر)و ب تداصؿ الترددم بالكصفف ف هذا السياؽ إذ يصؼ الراكم حالة المكاف بشكؿ مستمر

باق ا ة لككف الحكاية الترددية قد تركبت مف حدثيف هما( :مركر العربةو شباب يسيركف)

كيصاغ هذا التردد بالمجك لمم ارع (تمرو تحمؿو يسيركف) الذم ش ٌكؿ ت ا انر ل ستم اررية بتردد
الحدثيف عمى صفحة المكاف بيف الحيف كاآلصر.
ك تفكؽ ح كر النسؽ الترددم الكاذب عمى الشكمية السابقة لمحكاية الترددية ف ركاية "كاف
طاؿ السفر" كمنه:
"  -الحياة تكرر نفسها منذ آالؼ السنيف..

( )1ركاية كاف طاؿ السفرو ص81
( )2ركاية كاف طاؿ السفرو ص167
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 -كربما نحف أي ان نكرر أنفسنا منذ آالؼ السنيف ..أال تحس أنؾ عشت قبؿ ذلؾ مرات

()1

يقكـ هذا الترددم بت صيـ كرة الحياة بالتناص األنطكلكجف عبر ما يسمى بالتناس و كالترددم
عمى الرغـ مف تناصه م

كرة تقبؿ التكرار م ار انر إال أف المبالصة ف مرات التكرار (اآلالؼ)

لشيئيف هما (الحياةو كاألنفس)و م العمـ أف غرض الترددم الكاذب هنا ليس إثبات أك نفف أك
حتى ت كيد كرة التناس بؿ المبالصة هنا تقصد قدر األلـو كاقرهاؽ الذم يشبه المجف لمحياة

كعيشها آالؼ المرات كما تتركه كؿ مرة مف تراكمات تتجدد أثارها بما أدل إلى الس ـ.

كمف الترددات الكاذبة البارزة أي ا أكرد النمكذج اآلتف كهك مقارب ف سياقه لمذم سبقه:
"ك ـ معادو مكررو آالؼ المرات مزكدا كؿ يكـ ككؿ عاـ كستظؿ نكررا "صمينا نشك ؾ ..بيف

األيادم ..استصفر اهلل"

()2

يديـ هذا الترددم الكاذب الفكرة نفسها التف نتجت مف النمكذج السابؽ له كهف الس ـ كاف اصتمؼ

أسمكب الكصكؿ لهاو كهك هنا (الك ـ) كما يبدك مكم ن أي ان لمكعا الم مكنف ما دامت الحياة
كاألنفس مكررة منذ آالؼ السنيف

بد لمك ـ أي ان أف يككف كذلؾ كتنصمؽ عف هذا دائرة الحياة

لتجدد دكرتها( :آالؼ المراتو كؿ يكـو كؿ عاـ) ما يؤكد كرة الممؿ ف هذا الحكاية الترددية

الكاذبة.

كص صة الحكاية الترددية بشكؿ عاـ ف ركاية "كاف طاؿ السفر" استص لها لمع قات النسقية
(المنكلكجو التناصو األسمكب المصكمو البنا المك كعف) ف ت كيد الفكرة التف تقكـ عميها

الحكاية الترددية ف سياقها.

كباالنتقاؿ لركاية "االصتناؽ" إنها تشهد تنكعان لمحكاية الترددية الكاردة ف متنها كمف الترددات

الصارجية يها:

"تنهد ..معظـ الناس يكذبكف ..كأنا أي ان أكذب ف أحياف كثيرة ..لقد صدؽ المعمـ حيف قاؿ
()3

يكمان البد مف بعض الكذب ف الحياة حماية ألنفسنا أحيانان كقراحة اآلصريف أحيانان أصرل"
تق الحكاية الترددية

مف مشهد حكارم تفردم بيف الصبف محسف كمدحتو تمثؿ الحكاية

الترددية يه صركجان عف مدته المنتمية لمحظة الحا رةو إلى تصصيص حدث (الكذب) بمدة غير

( )1المصدر السابؽو ص59
( )2المصدر السابؽو ص60
( )3ركاية االصتناؽو ص47
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محددة عف ظرؼ الزماف (أحياف) المتكرر ث ثة مرات األكلى صاصة بالكذب كعادةو كالثانية
الكذب عمى أنفسنا كالثالثة تصص دا

تصص دا

الكذب عمى اآلصريف .

كأما ما كرد مف ترددات داصمية كرد هذا النمكذج البارز:
"كؿ يكـ يتكشؼ لف معنى جديد ف حياتف لـ أتبينه ف سنكات عمرم السابقةو لمحت الصط و
لكننف لـ أتكقؼ ألدقؽ النظرو لماذا لـ أتراج منذ بدأ ذلؾ الكميض يطاردنف؟ جنيت أك استمر
أف حياتهـ السهمةو هؿ أستطي تصيير حياتف دكف أف يجتاحنف صكؼ جديد"

()1

يتككف هذا التردد الداصمف مف عدة حدكثات مبعثرة هف( :كشؼ معنى جديدو لما الصط و عدـ
التراج و مطاردة) كتنبثؽ يها هذا المفردات (الندـو الجبفو التذبذبو المعاناةو المطاردة) كمها
تجمعها ثيمة كاحدة هف (الصكؼ) كتؤكدها عبارة (يجتاحنف صكؼ جديد) لتدؿ عمى تجذرا

كاستم ارراو كما كتتسـ هذا الحكاية بالتصصيص المطمؽ عبر لفظه (كؿ يكـ) التف تـ تدشيف

الحكاية بها.

كمف الترددات الداصمية المكممة ف كرتها كمك كعها النمكذج السابؽ(باعتبار النمكذجيف السابؽ
كاآلتف

مف مذكرات العـ حسيف التف يقرأها مدحت):

"القمؽ عنكاف حياتف اآلفو ال أستطي أف استمر ف عمؿ أكثر مف نصؼ ساعةو كؿ المشاكؿ
التف تحدث ينسبكنها إلى كؿ يكـ استدعا و كؿ يكـ تحقيؽ...م أنف تركت العمؿ ف السياسةو
كال أطم اآلف ف ذلؾ لكنهـ يستكثركف عمى اهتمامف العادم بق يتفو تحطمت أعصابفو
()2

الصكؼ مف المجهكؿ يصزكنفو حطمكا أشيا كثيرة داصمفو لقد تصيرت كثي انر"

يتركب هذا التردد الداصمف مف حدكثات مبعثرة عدة تـ تصصصيها تصصيصا مطبقا بمفظة كؿ

يكـ المتكررة مرتيف لمت كيد عمى تردد هذا الحدكثات هف " :القمؽ المستمرو ترؾ العمؿو
االستدعا كالتحقيؽو تحطيـ أعصاب كأشيا و اهتماـ بالق يةو صكؼ مف المجهكؿ"و تمثمها
المفردات اآلتية( :مشاكؿو استدعا و تحقيؽو قمؽو تحطـو تصيرو صكؼ)و كؿ هذا يق تحت ثيمة

ال ياع التف ترد كشعكر ب ثر الكاق

ف الحكاية الترددية الداصمية.

ك ف هذا الحكاية الترددية المقت بة اآلتية كالتف تعد ف سياقها محاكلة لر ض التردد نفسه:
"ال أحتمؿ أف أكلد كؿ بعض سنيف مف جديد..ألبدأ مف جديد"
( )1المصدر السابؽو ص121
( )2ركاية االصتناؽو ص104

( )3المصدر السابؽو ص113
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()3

تتسـ هذا الحكاية ب ف تـ تحديدها (كؿ ب

سنيف) تحديدان غير دقيؽو كيمكف أف تتناص م

أسطكرة طائر العنقا الذم يرمز لمتجدد الزمفو كلكف الحكاية الترددية تر ض التجدد ليس

عفان

بؿ ر ان لم عؼو إذا قط جا استصداـ األسطكرة بطريقة معاكسة لدالتهاو كك نما الراكم
يحاكؿ القكؿ لماذا أبدأ حياة جدية طالما الحياة اآلنية المبذكؿ كؿ جهد يهاو كالحياة الجديدة

ستككف بمثابة نقطة صفرو الفكرة المراد إيصالها عف طريؽ انق ب األسطكرة أف الحياة ال تصير

نفسهاو أيان كاف الزمف الذم جئته يها.

كأما الشكؿ الثالث لمحكاية الترددية ف ركاية االصتناؽ هك :التردد الكاذب الذم صفت ظهكرا يها
()1

كمنه" :كثيركف يفمكف ذلؾ ..كيقطعكف ما مشيت عشر مرات ..أنت ال تعرؼ الناس"

ت تف هذا الحكاية مف مشهد إف يكجه الدركيش يه هذا الك ـ لمدحتو كلعؿ معنى التردد الكارد
يه أغنى عف كجكد سمة لمترددم الكاذب.
كأما ما يفعمكنه مـ يصرح به كهك قط المسا ة مف المدينة لمصح ار ألجؿ تا البصت كعمؿ

األحجبة إلى ما ذلؾو كرغـ أنها حقيقة إال أنها ال تصمك مف مبالصة الدركيش.

كبالنسبة لمحكاية الترددية "حمداف طميقان ح كرها كاف زاهدانو أذكر النمكذج اآلتف:
بشف كذلؾ يصيظهو كبدأت نقمته عمى نفسهو التف ترقد ف مكاجهته كؿ يكـ بؿ كؿ
"لـ يكمفه أحد ٍ
ساعةو كعمى اآلصريف تزدادو لـ يتصذ صطكة كاحدة ف سبيؿ معر ه مف الذم سرؽ نقكداو أك
لماذا أكدع مشفى المجانيفو كاف الشي عبد الستار هك البمسـ الشا ف له مف جنكف كاد يحيؽ
()2

به"

ترل أف هذا الحكاية الترددية تتركب مف عدة حدكثات يمكف تمثيمها مقابمة لممفردات التف

تكازيها كهف كاآلتف:

 -لـ يكمؼ بشف

 -ينقـ عمى نفسه

 -نفسه ترقد ف المكاجهة

ا طراب

 لـ يصطك لمعر ة األسباب -حماية الشي له

غيظ

اصت ؿ

شفا

اكتفا

( )1المصدر نفسهو ص 85
( )2ركاية حمداف طميقانو ص12
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ي حظ مدل تبعثر هذا الحكاية كهذا يؤكد أنها حكاية ترددية داصميةو كما أنها تتسـ بالتصصيص

المطمؽ للياـ كالساعات التف تتردد الحدكثات المذككرة أنفان يها.

ك ف حكاية ترددية أصرل يصؼ حمداف بمسمه –أم شيصه -كهف كاآلتف:
"شصص يحار المر ف تصنيفهو أحيانان يعطيؾ االنطباع ب نه مف الجماعات اقس ميةو كأحيانان
()1

ب نه شصص ليبرالف متحررو يشرب الصمر كيتساما م الجمي "

يتداصؿ الترددم بالكصفف ف هذا السياؽ مؤكدان الصمكض الذم يمؼ شصصية الشي كالذم

يؤدم مقابمه إلى الحيرةو كلقد اتسمت هذا الحكاية بالتصصيص غير المحدد بظرؼ الزماف

(أحيانان) الكارد مرتيف لحدثيف هما عمى النقيض مف ناحية أيدلكجية؛ ما األكلى تصص الطرؼ
األكؿ (أنه مف الجماعات اقس مية)و كالثانية تصص الطرؼ الثانف (ليبرالف متحرر كمتساما)

كيركب الطر اف المبعثراف ف الكاق
ي

ف حكاية ترددية داصميه تصؼ شصصية كاحدة !.

تت قى ٌّ
كؿ مف ركاية تكائـ الصكؼو كبيت لمرجـ بيت لمص ةو كاآلصركف) ف ندرة الحكاية

الترددية إلى حد كبير ف متكنها لذلؾ س كتفف مف كؿ كاحدة بنمكذج قط كالبداية م ركاية تكائـ
الصكؼ" :أحيانان أمكث هنا باألياـ ال أصرج  ..كماذا أ عؿ لك صرجت ..ال ي تف مف ك ار الناس
سكل الهـ كبف منه ما يكفينف ..كال أحب أف يعكر صفك مزاجف أحد"

()2

تبدأ الحكاية بظرؼ الزماف الذم يعنف اتسامها بالتصصيص غير المحددو كتق هذا الحكاية

مف مشهد حكارم يكجهه المجذكـ لصمؼ كبالتالف انفتاحها عمى مدة صارج نطاؽ المحظة

الحا رة (لحظة المشهد) حسب هذا المعطيات إنها حكاية ترددية صارجية كيمكف تمثيؿ الفكرة
التف يطرحها كاآلتف:
(العزلة

راحة)و ( االصت ط

هـ)

كأما ف ركاية "بيت لمرجـ بيت لمص ة" ذكر هذا النمكذج:
" يزكرنا مسا كؿ صميسو ي تف كمعه قراطيس مف البزر ك ستؽ العبيدو يسهر م أبف يتحدثاف

ف أمكر كثيرة كأحيانان يتعشى عندناو هك ابف عـ ألبف أي ان كانت العائمة تتحمؽ حكلهو أمف

كأصف كأصتفو كنت ال أجمس معهـ ف أغمب األحيافو كنت أراا جاؼ الطب ليس مف السهؿ أف

ي حؾ"( .)3تستع يد ذاكرة أحمد (زيارات صاله) كالتف تعد حكاية ترددية تتسـ بالتصصيص غير
( )1المصدر السابؽو ص12

( )2ركاية تكائـ الصكؼو ص84
( )3ركاية بيت لمرجـ بيت لمص ةو ص22
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المحدد عبر ظرؼ الزماف أحيانان كيرد قبمه تصصيص الحكاية تصصيصان معقدان (مسا كؿ
صميس) إذ تركب مف قانكنيف اجت اررييف (مسا )و (كؿ صميس) قد صص هذا التكقيت بزيارة

الصاؿ بشكؿ ترددمو كما ي حظ تداصؿ الكصفف بالترددم إذ يصؼ أحمد صاله كزيارته أي ان.
كمف ركاية "اآلصركف" أكرد النمكذج اآلتف الممثؿ لمحكاية الترددية:
"لـ نكف كنحف ف الرابعة عشرة نستم إلى األغانف األجنبيةو لـ أكف أعرؼ اسمان

لمطرب أجنبف كاحدو لـ يكف لدينا مذياع كال حتى لدل جيراناو لكف ف ذهابنا إلى المدرسة

صباحان كالعكدة بعد الظهر كنا نقؼ ف الشارع – لـ نتعكد بعد الجمكس عمى المقاهف -لنستم

إلى نشرة األصبار مف المذياع الكحيد الذم كاف ف قهكة "أبك سالـ"و يعمؿ ببطارية كبيرة يشحنها
()1

كؿ عدة أياـ"

تتركب هذا الحكاية الترددية مف عدة حدكثات كقعت ف الما ف بشكؿ متكررو كي حظ

أنها ذكرت تباعانو كتتسـ بتبعثرها لتعددها كبالتالف هف حكاية ترددية داصميةو كقد تـ تحديدها

تحديدان غير دقيؽ ( كؿ عدة أياـ) غير أف هذا التحديد صاص ب حد هذا الحدكثات قط كهف
(شحف صاحب القهكة لمبطارية)و كهذا ال ينفف تردد هذا الحدكثات األصرل حسب سياقها الداؿ

عمى ذلؾ.

كبصكرة عامة إف الحكاية الترددية ف ركايات أحمد عمر شاهيف تنكعت كتعددت

أشكالها كسماتها بما ينسجـ م بنائها كسياقاتها البنيكية كاألسمكبية كالمك كعية كالتناصية عمى
و
حد سكا و قد أقامت الحكاية الترددية الصارجية ع قة م المشهد الحكارم األمر الذم جعمها
تنفتا عمى مدة صارجيةو كما تعددت حدكثات الحكاية الترددية الداصمية بما ينسجـ م البنا

المك كعف سكا

ف تكا ؽ الثنائيات م الحدكثات أك ف ت ؤـ الع قة بينهما كما أف سمات

الحكاية الترددية أسهمت ف تدعيـ أشكالها كابراز مدتها كت كيد سياقاتها.

( )1ركاية اآلصركفو ص7
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الخاتمة:
لقد قمت هذا الدراسة _ بف ؿ اهلل_ التزامان منهجية مك كعية ف البحث عف البنية

الزمنية ف سياقاتها المتنكعةو إذ أبحرت ف عكالـ الركايات التف قيصدت بالدراسة كهف عشر
ركاياتو كتمكنت مف تحقيؽ بعض ما أصبك إليه عبر االستعانة ب دكات إجرائية منهجية عديدة
ككاف أبرزها اقحصا لمكشؼ عف التمفص ت الزمنية الكبرل التف يبمكرت ف صطابها كأدت
إلى تميزهاو ككاف ال بد مف الفصؿ ف تناكؿ هذا األنساؽ بداعف تككيف الصكرة العامة لكمية
الزمف ككيفية تجميه مف ص ؿ البنية الزمنية الصصرلو كقد أثمرت هذا الدراسة عف جممة مف
النتائج كمحصمة لهذا الجهد عمى مدار البحث كأذكر منها ما هك جكهرم يمثؿ النتائج المفصمة
ف كؿ صؿ عمى حدة كهف عمى النحك اآلتف:

 -أكالن :شاركت العنكنة ف تشكيؿ البنا الركائف ليس قط ف ككنها عتبة لمركايات

المصصكصة بالدراسة كانما أي ن ا كاصمت سطكعها إذ امتدت أثارها ف عمؽ البنا
الزمنف ف أم ف المتف النصفو مثؿ ارتباطها بالحكاية التكاترية بشكؿ جمفو كما
أسهمت بشكؿ أساسف ف بمكرة النسؽ المك كعف بما انسجـ كتكا ؽ معها كثيمة كبرل
مثمت النص.

 ثانيان :ات ا أف شبكة الع قات التف أقامتها البنية الزمنية ذات نمطيف :األكؿ داصمفأم داصؿ أنساؽ البنية الزمنية كالترددم الكصفف أك المشهد االسترجاعف أك الحذؼ

التكرارم كغيرها .كأما النمط الثانف هك صارجف أم صارج نطاؽ البنية الزمنية مثؿ
االسترجاع المرجعفو أك الحكاية التفردية التف ارتبطت بالرمز كالتناصو ترددم كاذب
ارتبط بالجانب المصكمو كآصر ارتبط بالتشكيؿ الكتابف كظكاهر أسمكبيةو أك ارتباط الكقفة
الكصفية ببنا الشصصية كنسؽ مقابؿ لمبنية الزمنيةو كلقد شهد نمكذج كاحد ع قة ثنائية

كأصر ث ثية أك أكثر بما تناسب م البنية المك كعية يهو كؿ هذا التداص ت الع ئقية
كغيرها كردت ف النماذج التف تمت مقاربتها بصكرة مكثفةو كهذا يعنف اتفاؽ الدراسة

البنيكية م النصكص المطركحة أنمكذجان.

 ثالثان :تنكع التشكيؿ البنائف المبمكر لمنص الركائف ك ؽ رؤية تعا د النسؽ المك كعفبصكرة أجمت البنية الزمنية ف إطار أبرز رادة النص المدركس عمى صعيد جمالف.

 -رابعان :ت

مت المراكحة بيف سطكع التقنيات الزمنية كصفكتها م النسؽ البنائف العاـ

لمركايات المدركسةو منتجة بذلؾ صصكصية جمالية لكؿ ركاية ك قان ألبنيتها.
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 صامسان :شهد النص المقصكد بالدراسة إيقاعات متنكعة عمى صفحة الزمفو كبركز اقيقاعالزمنف البطف و قد ت ا رت المدة م كتيرة السرعة السردية ف الكشؼ عف حيكية هذا

جسدت انعكاسان قيقاعات نفسية داصمية عمى صعيد بنائف مك كعفو كما
الحركية كالتف ٌ
مثٌمت الصراع القائـ ف كؿ نص عمى حدة ما حقؽ تكام ن بيف سياقات كتمفص ت
الركايات المدركسة.

لقد تشكؿ الزمف ف ركايات "أحمد عمر شاهيف" ك ؽ بنية صاصة متكاممة ف جكانبها التشكيمية

كثيماتها المك كعية الكبرل ك ف سياقاتها البنيكية أي انو ما أدل إلى تجمٌف ثكبها الجمالف

كاحكاـ معمارها الزمنف الذم بمكرته هذا التككينات النسقية المتداصمة بعناية أكدت عمؽ شصصية

الزمف ف الركايات المذككرة آنفان.

التوصيات:
مف ص ؿ هذا الرحمة ػف ركايػات أحمػد عمػر شػاهيف ال بػد مػف الت كيػد عمػى إدراؾ أهميػة

االلتفات لهػذا الركائػف بالبحػث كالد ارسػة عمػى أسػاس ال زاؿ مك ػكعان بكػ انر يجػب أف يسػتك ف حقػه

مػػف البحػػث السػػتحقاؽ ركاياتػػه كمؤلفاتػػه القصصػػية أي ػان ب ػ ف تيػػدرسو لػػذلؾ ال بػػد مػػف التكصػػية
باآلتف:
 -دراسة الجكانب المكممة لجماليات التشكيؿ البنائف ف ركايات أحمد عمر شاهيف كبنا

الشصصية عمى مستكل سيميائفو كالبنية المكانيةو كالتداصؿ األسمكبف الركائف القصصف
ف صطابهو كما يمكف تنكي دراسته مف ناحية منهجية.

 التفات ذكم االصتصاص ف ك ازرة الثقا ةو كاتحاد الكتاب ألعماؿ األديب اقبداعية (الركائيةكالقصصية) كالعمؿ عمى جمعها ف طبعة األعماؿ الكاممة تكريمان لممبدعو كما يتكجب
نشرها لممرة الثانية لتككف سهمة المناؿ لمنقاد كالمتمقف.
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

أوال :المصادر

* أحمد عمر شاىين:
 -1االصتناؽو ط1و دار شهدم لمنشرو القاهرةو .1985
 -2اآلصركفوط1و دار العركبةو القاهرةو .1989
 -3بيت لمرجـ بيت لمص ةو ط1و دار الثقا ة الجديدةو القاهرةو .1989
 -4تكائـ الصكؼو ط1و دار المكقؼ العربفو القاهرةو.1983
 -5رجؿ ف الظؿو ط1والهيئة العامة لقصكر الثقا ةو القاهرةو .1997
 -6زمف المعنةو ط1و دار الثقا ة الجديدة القاهرةو القاهرةو.1983
 -7المندؿو ط1و مطبكعات ك ازرة الثقا ةو غزة مسطيفو.1997
 -8كاف طاؿ السفروط1و دار الثقا ة الجديدةو القاهرةو .1997
 -9كنزؿ القرية غريبو ط1و دار الثقا ة الجديدةو القاهرةو .1997
 -10حمداف طميقانو ط1و مركز الح ارة العربيةو القاهرةو .1999

المراجع:
 .1إبراهيـ أنيسو كآصركف :المعجـ الكسيطوج1و ط2و القاهرةو دار الشركؽ الدكليةو .1972
 .2ابف سيدا :المصصصو (د .ط)و ج2و بيركتو منشكرات دار اآل اؽ الجديدة.

 .3ابف منظكر :لساف العربو ط3و ج6و بيركتو لبنافو دار إحيا التراث العربفو .1999
 .4أبك ه ؿ العسكرم :الفركؽ ف المصةو بيركتو لبنافو دار اآل اؽ الجديدة.

 .5أحم ػػد صػ ػريسو ثنائي ػػات إدكارد الصػ ػراط النص ػػية :د ارس ػػة ػػف الس ػػردية كتحػ ػكالت المعن ػػىو ط1و
عمافو األردفو أزمنة لمنشرو .1998

 .6أحم ػػد صػ ػريس :العػ ػكالـ الميتاقص ػػية ػػف الركاي ػػة العربي ػػةو ط1و بي ػػركت ولبن ػػافو دار الف ػػارابفو
.2001

 .7أحمػ ػ ػػد ص ػ ػ ػريس :الع ػ ػ ػكالـ الميتاقصػ ػ ػػية ػ ػ ػػف الركايػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػةو ط1و دار الفػ ػ ػػارابفو بيػ ػ ػػركت و
لبنافو.2001
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 .8أحمد شعت :األسطكرة ف الشعر الفمسطينف المعاصرو ط1و غزةو دار القادسيةو .2002

 .9أحمد شعت :شعرية السرد ف الركاية العربية المعاصرةو ط1و غزةو مسطيفو مكتبػة القادسػية
لمنشر كالتكزي و .2005

.10

أحمد مرشدو البنية كالداللة ف ركايات إبراهيـ نصر اهللو ط1و بيركتو المؤسسػة العربيػة

لمدراسات كالنشرو .2005

.11

إدكيػػف م ػػكييرو بن ػػا الركايػػةو ت ػػر :إبػ ػراهيـ الص ػػير فو القػػاهرةو المقدم ػػة المصػػرية العام ػػة

.12

أغكسطينكس :اعت ار ػات القػديس أكغسػطينكسو تػر :يكحنػا الحمػك الصػكرمو ط4و بيػركتو

.13

أ طكف :الجمهكريةو تر :ؤاد زكرياو القاهرةو الهيئة المصرية العامة لمكتابو (د.ت).

لمكتاب كاألنبا كالنشرو .1965

دار المشرؽو .1991

.14

بكرم عبد الكريـ :الزمف ف القرآف الكػريـ د ارسػة دالليػةو ط3و القػاهرةو دار الفجػر لمنشػر

كالتكزي و .2001

.15

بيرس لكبكؾو صفة الركايةو تػر :عبػد السػتار جػكادو ط1و عمػافو األردفو دار مجػدالكم

.16

تزيفيط ػػاف ت ػػكدكركؼ :الش ػػعريةو ت ػػر :ش ػػكرم المبص ػػكت كرج ػػا ب ػػف سػ ػ مةو دار تكبق ػػاؿ

.17

تز يتػػاف تػػكدكركؼو ط ارئػػؽ تحميػػؿ السػػرد األدبػػف :مق ػكالت السػػرد األدبػػفو تػػر :ػؤاد صػػفا

لمنشر كالتكزي و .1972

لمنشرو الدار البي ا و المصربو ط1و .1987

كحسيف سحبافو ط1و الرباطو منشكرات اتحاد كتاب المصربو .1992

.18

جاف ريكاردك :ق ايا الركاية الحديثةو تر :صياح الجيهـو ك ازرة الثقا ػة كاقرشػاد القػكمفو

دمشؽو .1997

.19

جدلي ػػة ال ػػزمفو جاس ػػتكف باشػ ػ ر :ترجم ػػة صمي ػػؿ أحم ػػد صمي ػػؿو ط3و بي ػػركتو المؤسس ػػة

.20

جميؿ حمداكمو السيمكطيقا كالعنكنةو ط1و المصربو .2015

الجامعية لمدراساتو .1992

.21

جمي ػػؿ حم ػػداكم :الس ػػيمكطيقا كالعنكن ػػةو م ػػج25و ع23و م ػػارسو ع ػػالـ الفك ػػرو الككي ػػتو

.1997

.22

جي ػرار جنيػػتو ح ػػدكد السػػردو مجمػػة ط ارئ ػػؽ تحميػػؿ السػػرد األدب ػػفو ()84-71و تػػر :ب ػػف

.23

جي ارلػػد ب ػرنس :المصػػطما السػػردمو تػػر :عابػػد الصزنػػدارو ط1و القػػاهرةو المجمػػس األعمػػى

عيسى بك حمالةو اتحاد كتاب المصربو1992و ص.77

لمثقا ةو .2005
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.24

حسػػاـ األلكس ػػف :الزم ػػاف ػػف الفك ػػر ال ػػدينف كالفمس ػػفف القػػديـو بي ػػركتو المؤسس ػػة العربي ػػة

.25

حسف بحراكمو بنية الشكؿ الركائػف :الف ػا – الػزمف  -الشصصػيةو ط1و بيػركت كالػدار

.26

حمي ػػد لحم ػػدانف :بني ػػة ال ػػنص الس ػػردمو ط2و ال ػػدار البي ػػا و بي ػػركتو المرك ػػز الثق ػػا ف

.27

ديػ ػكاف اله ػػذلييف أب ػػك ذؤي ػػب اله ػػذلفو تحقي ػػؽ :أحم ػػد الػ ػزيفو إرب ػػدو األردف ل ػػدار القكمي ػػة

لمدراسات كالنشرو .1980

البي ا و المركز الثقا ف العربف .1990

العربفو .1993

لمطباعة كالنشرو .1965

.28

ربيعة بدرمو البنية السردية ف ركاية صطكات ف االتجاا اآلصر ؿ حفناكم ازغػزو رسػالة

ماجستيرو جامعة محمد ص ير -بسكرة -و الجزائرو .2015

.29
.30

الرشيد بكشعيرو دراسات ف الركاية العربيةو االهالفو دمشؽو 1995و

رنييػػه كيميػػؾو أكسػػتف كاريػػف :نظريػػة األدبو تػػر :محيػػف الػػديف صػػبحفو المؤسسػػة العربيػػة

لمدراسات كالنشرو بيركتو ط 3و .1985

.31

الػ ػػزمف ػ ػػف الشػ ػػعر الجػ ػػاهمفو عبػ ػػد العزيػ ػػز شػ ػػحادةو إربػ ػػدو األردفو دار الكنػ ػػدم لمنشػ ػػر

كالطباعةو .1995

.32

السػػامرائفو الفعػػؿ كأبنيتػػهو تمػػاـ حسػػافو المصػػة العربيػػة مبناهػػا كمعناهػػاو الهيئػػة المص ػرية

.33

سعاد مسكيف :صزانة شهرزاد :األنكاع السردية ف ألػؼ ليمػة كليمػةو رؤيػة لمنشػر كالتكزيػ و

.34

س ػػعيد يقط ػػيف انفت ػػاح ال ػػنص الركائ ػػف (ال ػػنص الس ػػياؽ)و ط3و ال ػػدار البي ػػا و المص ػػربو

.35

سعيد يقطيفو الق ار ة كالتجربةو ط1و المصربو الدار البي ا و دار الثقا ةو .1985

.36

س ػػعيد يقط ػػيف :انفت ػػاح ال ػػنص الركائ ػػف (ال ػػنص الس ػػياؽ)و المرك ػػز الثق ػػا ف العرب ػػفو ال ػػدار

.37

سػػعيد يقطػػيف :تحميػػؿ الصطػػاب الركائػػفو ط3و الػػدار البي ػػا و المصػػربو المركػػز الثقػػا ف

.38

سميمة لككاـو شعرية النص عنػد جيػرار جنيػتو مجمػة التكاصػؿو ع29و المركػز الجػامعف

لمكتابو 1979

2012و ط1و القاهرة). (1

المركز الثقا ف العربفو .2006

البي ا المصربو ط1و .2002

العربفو 1997ـ.

سكؽ أهراسو .2009

.39

سمير المرزكقفو كجميؿ شاكرو مدصؿ إلى نظرية القصػةو ط1و تػكنسو الػدار التكنسػية

لمنشرو .1985
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.40
.41

السيد اركؽو جماليات التشظفو دار شرقيات لمنشرو القاهرةو ط1و .1997
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