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 زمــن السرد في روايات

-فضيلة الفاروق -   



 

 أ
 

 :المقدمة 

يعد األدب الجزائري من بين اآلداب التي القت ذيوعا وسيطا وسط اآلداب األخرى ، لما توافر     
فيو من أشكال أدبية متنوعة الموضوعات و األغراض، استطاعت جذب القراء إلييا، وكذلك 

الدارسين و النقاد الذين وجدوا فييا ما يشغل أفكارىم، بغرض البحث و التقصي لموقوف عمى 
القصة القصيرة و المسرحية ، : أسباب سر نجاح ذلك األدب، الذي تنوعت فنونو من مثل 

والرواية، وغيرىا من الفنون التي مازال البحث فييا قائما لحد اآلن ، و ال يزال الباحث يمقي الضوء 
 .عمييا لمعرفة أسرارىا 

    و يعد الجنس الروائي أحد األشكال السردية األكثر جمبا لالىتمام، لذلك أولتو الدراسات  عناية 
خاصة من طرف الميتمين بو ، فكثرت األبحاث و الدراسات حولو ، و عولج من مختمف 

و قد أصبح األدب الجزائري المكتوب بالعربية . المنظورات و المناىج القديمة منيا و الحديثة 
 التي فتحت ،"فضيمة الفاروق " محط إعجاب الباحثين ، ومن ىنا تأتي أعمال الكاتبة الروائية 

المجال لمنقد ،و خاصة النقد العربي الحديث، لما اشتممت عميو من خصوصيات أعادت تشكيل 
الواقع وفق رؤية جديدة، وجد فييا الدارسون ما يتطمب تجديد نظرتيم وأدوات عمميم تجاه ىذا 

 .الجنس األدبي الشامل

    ومن ىذا التميز واالىتمام وقع اختياري من منطمق  مجموعة الحوافز،ال يمكن الفصل فييا 
بين ما ىو ذاتي ، و ما ىو موضوعي ، و لعل أىم الحوافز ، عشقي لمرواية ، و اىتمامي المتزايد 

زمن السرد في )باإلبداع الروائي عموما ،و العربي خصوصا عمى أن يكون موضوع بحثي ىو
اكتشاف )، (الخجل  تاء )، (مزاج مراهقة )وقد ركزت عمى رواياتيا  ("فضيمة الفاروق"روايات 
 : كأنموذج لدراستي، وذلك لالعتبارات اآلتية(الشهوة 

 إن ىاتو الروايات صدرت عن كاتبة جزائرية ، فجدير بنا أن نتطرق ألدبنا الجزائري مادام :أوال 
 .ىذا األدب يحتاج إلى من يتواله بالدرس و التحميل



 

 ب
 

 إنني من ىواة األدب الجزائري و خاصة رواياتو ، و التي بدأت تأخذ بعدا آخر في ىذه :ثانياو 
 . الحقبة حيث تخمت عن التقميدية و البساطة التي كانت منطبعة بيا 

حب التطمع و التصفح لجمالية و أسموب واحدة من بنات الجزائر التي تركت انطباعا :  ثالثهاو
في نفسي عند قراءتي لرواياتيا، فأردت الولوج إلى عالميا الفسيح ، و خباياىا الكامنة في ثنايا 

 .سردىا الفني

    و قد أعطاني ىذا البحث تمك الفرصة المطموبة لطرح إشكالية الموضوع ، و تعميقو بشكل 
المغرب ،  )أكبر ، كون الرواية العربية ، بسبب ازدىارىا المتزايد في بعض البمدان العربية 

، شكمت ظاىرة في الثقافة العربية المعاصرة  (... الجزائر، لبنان  مصر ، فمسطين ، سوريا 
إقبال كتاب كثر من مختمف الميادين عمى كتابتيا، واستطاعتيا الجمع في : ألسباب متعددة منيا 

 .  نسيج محكم، بين أبعاد الزمن في عالقاتو مع المكونات األخرى لمعالجة قضايا العصر ومشكالتو

  ترجع دائما إلى الماضي ، و تكشف عن خباياه بتذكر "فضيمة الفاروق " فيل كانت روايات 
أحداثو ، و تستدل بيا عميو ؟ أم كانت مدعومة باستشرافات تتطمع إلييا وفق رؤية فنية خاصة؟ 

وفيما تكمن جمالية ىاتو .وما مدى استجابة ىذه التعالقات واقعيا وفنيا النشغاالت األديبة وىموميا
 .الروايات ؟ و كيف وظفت الروائية تقنيات الزمن التي أكسبتيا طابعا سرديا متميزا ؟

     لإلجابة عن ىذه األسئمة وغيرىا، يحتاج البحث إلى العودة إلى مجموعة من المصادر ، 
لفضيمة  "(مزاج مراهقة ،تاء الخجل ، اكتشاف الشهوة  )الروايات الثالث : والمراجع أىميا 

لجيرالد  "(المصطمح السردي  ) ،"جيرار جنيت " لـــ (خطاب الحكاية  )، "الفاروق 
 لمجموعة (طرائق تحميل السرد األدبي  ) ، و "واالس مارتن " لـــ (نظريات السرد الحديثة )،"برنس

وسيجد القارئ تمك اإلجابات في ثنايا تفاصيل خطة . من الدارسين وغيرىا من المراجع األخرى
 :البحث ، التي توزعت بالشكل اآلتي

:  بعنوان الفصل األوليعتمد ىذا البحث عمى جانبين ؛ األول تنظيري تحت فصل واحد ، و ىو 
 ، رصدتو لقراءة في المفيوم و الوظيفة ، محاولة (في مفهومي الزمن و السرد ، و تقنياتهما  )



 

 ت
 

تفصيل الحديث قدر اإلمكان عن مختمف المصطمحات المساعدة عمى ضبط ىذين المصطمحين           
آخذة بعين االعتبار النظر في العناصر األولية لممصطمحين ، لذلك تطرقت  (الزمن ، و السرد  )

عند العرب ، و عند الغرب من لغويين ،  (السرد  )، و مصطمح  (الزمن  )إلى كل من مصطمح 
و فالسفة ، و منظرين ، ثم انتقمت إلى التقنيات التي يستخدميا الباحثون في مجال السرد من أجل 

أما الجانب الثاني الذي أعتمده البحث ىو الجانب التطبيقي تحت . دراسة النصوص الروائية 
 . فصمين ىما الفصل الثاني و الثالث من البحث

الثالث مزاج مراهقة، تاء الخجل،  البنية الزمنية الداخمية في الروايات ) بعنوان : الفصل الثاني 
 ،تطرقت فيو إلى أصل الروايات الثالث وواقعيا، وأىم الموضوعات التي (اكتشاف الشهوة

في ىذه األعمال من حيث الزمن التاريخي و االجتماعي المعبر عنو " فضيمة الفاروق"عالجتيا 
 .في ىذه األعمال الثالثة

البنية الزمنية الداخمية في الروايات )  من الجانب التطبيقي فقد جاء بعنوانالفصل الثالثأما 
ويعتمد عمى إسقاط المعطيات النظرية لمفيوم الزمن عمى ىذه األعمال، لموقوف عمى ، (الثالث

 .النظرة الفنية عند األديبة

    و في النياية، ختمت البحث بخالصة جمعت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل 
 . ىذه الدراسة

    و لتتبع ىذه الفرضيات ،و اكتشافيا اخترت المنيج البنيوي لمتحميل و الدراسة ، رغبة مني في 
معرفة واقع ىذه األعمال  الروائية وفنياتيا، التي انشغمت كثيرا بقضية المرأة الجزائرية من حيث 

أحاسيسيا ، و مشاعرىا ، و ربما آرائيا في رواياتيا ، ضمن متغيرات زمنية متعاقبة لنرى إلى أي 
 . مدى كانت كتاباتيا مثاال أساسيا لطرح سؤال الزمن 

    إن دراسة كل من الزمن و السرد يشكالن صعوبة نظرا لكثافة المفاىيم ، و تعدد المصطمحات 
. من جية والختالف توظيفيما من أديب إلى آخر، بحسب الرؤية و التصور من جية أخرى

ولصعوبة الحصول عمى بعض المراجع الميمة ،و لذلك حاولت جاىدة اإللمام بما وقع بين يدي 



 

 ث
 

و الحقيقة أن ىذه الروائية لم تحظ بدراسات أكاديمية كافية، فقد طرحت عمى الساحة .  من مراجع
وىذا شأن كل .الفكرية بعض المقاالت ، و اآلراء الموزعة عمى صفحات الجرائد ، و األنترنيت 

 . أديب مغمور أو حديث التناول بالبحث و الدراسة 

    و ما أتمناه في خالصة ىذه المقدمة ىو أن أكون قد وفقت في دراسة ىذا الموضوع ، و لو 
 . في بعض جوانبو، وأن تظير دراسات أخرى تكمل ما بدأناه وتوسع أفقو

 "عز الدين بوبيش "     وختاما أتقدم بجزيل الشكر ، و االمتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور 
 .الذي تفضل بقبول اإلشراف عمى البحث و أحاطو بالعناية و االىتمام بكل جدية 
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 مفهوم الزمن و السرد : أوال 

 :مفهوم الزمن  .1

ٌعتبر الزمن من أهم العناصر المساهمة فً بناء الرواٌة بشكل كبٌر و التً 

ترتبط بؤحداثها سواء أكانت خٌالٌة أم واقعٌة ، فتقدم صورة واضحة - الرواٌة–بدورهــــــــــــا 

عن الحٌاة فً أزمنة معٌنة ، كما اختلفت مفاهٌم الزمن من باحث إلى آخر ، فلكل وجهة نظره 

 .الخاصة ، المرتبطة بمواقفه من الحٌاة 

كما ٌظل النص الروابً هو األنسب لدراسة تقنٌات الزمن، فزمن الخطاب الذي ٌتحدث من 

لذلك البد من وضع بعض . خالله الروابً، ما هو إال مإشرات زمنٌة تحكً أحداثا ماضٌة

 .من مفهوم الزمن اللؽوي ثم االصطالحً المفاهٌم المتعلقة بالزمن و كذا السرد، بدءا

 :مفهوم الزمن لغة  . أ

الزمان زمان ... اسم لقلٌل من الوقت أو كثٌره »  :"ابن منظور"لـ (لسان العرب )الزمن فً 

الرطب ،و الفاكهة ، و زمان الحر و البرد ، و ٌكون الزمن شهرٌن إلى ستة أشهر ، و الزمن ٌقع 

طال : على الفصل من فصول السنة ، و على مدة والٌة النحل ، و ما أشبهه ، و أزمن الشًء 

«أقام به زمانا: علٌه الزمان ، و أزمن بالمكان 
(1)

. 

عن المعنى السابق ، فلقد جاء فً باب  (مقاٌٌس اللؽة ) فً معجمه "ابن فارس"كما لم ٌختلؾ

الزاء و المٌم و النون أصل واحد ٌدل على وقت من الوقت » :الزاء و المٌم و ما ٌثلثهما ما ٌلً 

«من ذلك الزمان ، و هو الحٌن ، قلٌله و كثٌره ، ٌقال زمان و زمن و الجمع أزمان ،و أزمنة
(2)

. 

مفهوم مبهم ؛ قلٌل الوقت و كثٌره ، و هو فً : و المالحظ على هذٌن التعرٌفٌن هو أن الزمن 

بٌد أن الالفت لالنتباه هنا ، هو ربط الزمن بالمكان و هذا . الوقت عٌنه زمن مطلق ، ؼٌر محدد 

ما نجده فً صٌؽة أزمنة 
(3)

.  

 

                                                

  . 20 ، ص 2000 ، 1 ، دار صادر ،لبنان ، ط06:ابن منظور ، لسان العرب ، مج1
  .21 ، ص 1999عبد السالم هارون ، دار الجٌل ، بٌروت ، :  ، تح 07: ابن فارس ، مقاٌٌس اللؽة ، مج 2
، صٌرورات الواقع ، و مسالك الكتابة الروابٌة ( 2000-1988 )حسان راشدي ، الرواٌة العربٌة الجزابرٌة : ٌنظر 3

  .14 ، ص 2003مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة ، بحث مقدم لنٌل شهادة الدكتوراه ، جامعة منتوري قسنطٌنة ، 
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 :مفهوم الزمن اصطالحا  -ب      

    قبل البدء فً وضع بعض المفاهٌم االصطالحٌة لمقولة الزمن، ال بد من المرور بآراء 

 .الفالسفة ، ثم الشكالنٌٌن الروس ، و النقاد الؽرب ، ثم آراء العرب

       لقد قدمت كل الفلسفات تقرٌبا التعرٌؾ الشامل ، الشافً ، لمفهوم الزمن ، و حددت 

 .مظاهره الواضحة فً كل مجاالت الحٌاة ، لما ٌلعبه من دور هام أٌنما وجد 

    فالزمن الروابً ٌعتبر مكونا أساسٌا فً بنٌة النص الروابً، ألن الفنون السردٌة تلتصق       

أو تتعلق بالزمن أكثر من ؼٌرها ، و إذا رجعنا إلى الفنون السردٌة التراثٌة ، نجد أن الزمن 

 "شهرزاد" نجد أن عنوانها زمنً ، و سرد (ألف ليلة و ليلة )مرتبط بالسرد ، مثال فً حكاٌات 

فقد اعتنً بدراسة الزمن . للحكاٌات هو سرد فً الزمن لمواجهة الموت من أجل كسب الحٌاة 

" الشكالنيون الروس"فقد كان ": مها حسن القصراوي"على أنه األساس فً بناء الرواٌة ، تقول 

من أوابل من قاموا بالتنظٌر لمفهوم الزمن ، كونه أساسا فً المبنى الحكابً ، و ٌقتصر تمثله فقط 

" Bakhtineباختين" و ٌعود اهتمامً بموضوع الزمن فً النص الروابً إلى مقولة . فً المتن

بؤن الرواٌة عمل ؼٌر منجز ، و عالم لم ٌكتمل بعد ، و فً محاولة للبحث عن أسباب عدم » 

اإلنجاز و االكتمال و جدت أن الزمن الروابً ٌلعب دورا أساسٌا فً جعل الروابً فً حالة 

«تجرٌب ، و بحث عن شكل زمنً لرإٌته و فلسفته
(1)

و من خالل األفكار و اآلراء السابقة  . 

ٌمكننا أن نجمل القول بؤن الزمن موجود فٌنا ، و فً كل ما ٌحٌط بنا ، نعٌشه مع مرور األٌام 

 .وتعاقب الفصول ، منذ خلق هللا الكون و إلى األبد

فمفهوم الزمن ٌخضع لدراسات فلسفٌة و نفسٌة و أدبٌة ، تحاول تفسٌر ماهٌة وجوده 

وعالقته بالوجود اإلنسانً ، و تمتد هذه الدراسات فً عمق الماضً الثقافً اإلنسانً ، و تجعله 

و لقد اهتم النقد الحدٌث بدراسة الزمن باعتباره هٌكال . ٌقؾ عاجزا أمام تدفق الزمن و جرٌانه

 ، من أوابل من قاموا بالتنظٌر "الشكالنيون الروس " تقوم علٌه بنٌة الشكل الروابً، فكان 

 .لمفهوم الزمن ، كونه أساسٌا فً المبنى الحكابً ، و ال ٌقتصر تمثله فً المتن فقط

                                                

 ص 2004، ،1مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ،المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، ط1

12. 
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 النظر فً تمٌٌزه بٌن المتن الحكابً و المبنى  "Tomazewski توماشوفسكي " فقد لفت 

الحكابً ، و ٌقصد بالمتن الحكابً مجموعة األحداث المتصلة فٌما بٌنها ، و التً ٌقع إخبارنا بها 

 .خالل العمل

أما المبنى الحكابً فنجد فٌه األحداث نفسها ، لكن ٌراعً نظام ظهورها فً العمل ، كما 

ٌراعً ما ٌتبعها من معلومات تعٌنها لنا
(1)

 نقطة اهتمامهم "الشكالنيون الروس " و قد جعل  . 

. ال ترتكز على طبٌعة األحداث فً ذاتها و زمنها ، و إنما على العالقات التً تربط أجزاءها 

وتحدثوا عن طرٌقتٌن لعرض األحداث فً العمل الروابً ، فإما أن تخضع لمبدأ السببٌة فتراعً 

نظاما زمنٌا معٌنا ، و إما أن تعرض دون اعتبار زمنً ، أي فً شكل تتابع ال ٌراعً أٌة سببٌة 

 .داخلٌة 

اهتماما كبٌرا ،و إنما وجهت  (الحكاٌة  )و بما أن النظرٌة الشكلٌة لم تمنح نظام األحداث 

اهتمامها إلى العالقات القابمة بٌن األحداث ، فالشكالنٌون ٌهملون السرد من حٌث هو قصة ، و لم 

ٌكونوا ٌهتمون سوى بالسرد من حٌث هو خطاب
(2)

.  

لألزمنة السردٌة ، ٌإكد عدم التشابه بٌن زمانٌة القصة " تودوروف " و فً دراسة 

فزمن الخطاب هو بمعنى من المعانً زمن خطً ، فً حٌن أن زمن » وزمانٌة الخطاب ؛ 

القصة هو زمن متعدد األبعاد ، ففً القصة ٌمكن ألحداث كثٌرة أن تجري فً آن واحد ، لكن 

الخطاب ملزم بؤن ٌرتبها ترتٌبا متتالٌا ٌؤتً الواحد فٌها بعد اآلخر ، كؤن األمر ٌتعلق بإسقاط شكل 

هندسً معقد على خط مستقٌم من هنا تؤتً ضرورة إٌقاؾ التتالً الطبٌعً لألحداث حتى و إن 

«أراد المإلؾ إتباعه عن قرب
(3)

.  

 فً حدٌثه عن أهمٌة الزمن ، أن "Gaston Bachelard غاستون باشالر" و ٌرى 

الفلسفة النفسٌة ، لم تعد سوى فلسفة زمنٌة ، كما ٌرى أن االستخدام المنهجً للزمان ، ٌتم اكتسابه 

                                                

مإسسة األبعانً العربٌة ، بٌروت ،  (نصوص الشكالنٌٌن الروس  )إبراهٌم الخطٌب ، نظرٌة المنهج الشكلً :ٌنظر 1

  .180 ، ص 1982 ، 1ط
تزفٌطان تودوروؾ ، طرابق تحلٌل السرد األدبً ، تر ، الحسٌن سحبان ، و فإاد صفا ، منشورات اتحاد كتاب : ٌنظر 2

  .52 ، ص 1992 ، 1المؽرب ، الرباط ، ط
  .55المرجع السابق ، ص 3
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بصعوبة ، و ٌتم تعلٌمه بصعوبة ، كما ذهب إلى أنه ال ٌجوز لنا أن نخلط بٌن ذكرى ماضٌنا ،   

و ذكرى زماننا ، فبوساطة ماضٌنا ، نعرؾ ما قمنا به فً الزمن ، و أكد أٌضا بؤنه ال مناص 

للزمان من أن ٌعلم
(1)

. 

إن ما ٌهمنا من الزمن هو الزمن اإلنسانً، أو الزمن الذي تعٌشه الشخصٌة الروابٌة، مما 

ٌستوجب فهم العالقات التً تربط بٌن األحداث و الشخصٌات، و لذلك ال بد من فهم حقٌقة الزمن 

 .السردي 

و ٌمكن القول إن الزمن صار له بعد جمالً ، عندما ظهرت الرواٌة الجدٌدة بتصوراتها المختلفة 

فً النصوص الروابٌة ، فالزمن هو أهم بنٌات النص السردي ، مما استوجب الوقوؾ عنده 

 .بالدراسة و التحلٌل 

 .و الزمن فً الرواٌة له فاعلٌة جمالٌة  و فنٌة ،من شؤنها أن تبلور شعرٌة النص األدبً 

فالزمن محور الرواٌة كما هو محور الحٌاة ، و الرواٌة فن الحٌاة ، و تستطٌع أن تلتقط الزمن فً 

مختلؾ تجلٌاته ، كما أنها من الفنون األدبٌة التً تتجاوب بحساسٌة كبٌرة مع ضؽوط العصر                   

و متؽٌراته و ما ٌطرأ من تؽٌٌر فً سلوك الناس و تفكٌرهم
(2)

"                     نيكي فوروفا "  ، فمثال 

 "NickyForova"  « ًتربط ظهور فن الرواٌة فً الجزابر بتصاعد الوعً الوطنً ف

األربعٌنٌات ، و الستٌنٌات ، و تربطه أٌضا بظاهرة فً التارٌخ األدبً فً البلد ، و تحدٌدا بنشاط 

«كتاب المقاالت المعبرٌن بالفرنسٌة
(3)

.  

فهناك سارد  »و من الممكن نقل تلك القصة بكل جزبٌاتها وتفاصٌلها بطرق ووسابل مختلفة ،

ٌحكً القصة ، أمامه ٌوجد قارئ ٌدركها
 

»
( 4)

.  

                                                

خلٌل أحمد ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة للدراسات ، و النشر ، الجزابر : ؼاستون باشالر ، جدلٌة الزمن ، تر : ٌنظر1

  .14 ، ص 1983، 
  .36المرجع نفسه ، ص : ٌنظر 2
  .05 ، ص 2002عبد العزٌز بوباكٌر ، األدب الجزابري فً مرآة استشراقٌة ، دار القصبة للنشر ، الجزابر ، 3
  .41روالن بارث وآخرون ، طرابق تحلٌل السرد األدبً ، ص 4
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و من ٌمعن النظر فً تصورات النقاد للزمن ٌكاد ٌلمس تشابها فً التنظٌر ألقسام الزمن     

الروابً و مستوٌاته و اتفاقهم على أن الزمن الروابً هو فً حقٌقة األمر ٌمكن تقسٌمه إلى 

 مع الرإٌة "Gérard Jeanetteجيرار جنيت " و ٌشترك . زمنٌن زمن القصة و زمن الخطاب

و مالحظاته عن "تودوروف"السابقة للزمن، و لكن بصٌؽة أكثر تفصٌلٌة ، فهو ٌتبنى تعرٌفات 

 ٌستخدم مصطلح زمن "جيرار جنيت  " العالقات التً تربط زمن القصة بزمن الخطاب، و لكن 

القصة ، و زمن الحكً، فهناك زمن الشًء المحكً و زمن الحكً
(1)

"  جيرار جنيت " و ٌعد  .

 من أهم النقاد الذٌن اهتموا بعنصر الزمن فً عملٌة القص بعامة – أحد أبرز أعالم البنٌوٌة –

 بحثا عن الزمن)Proust"بروست " وفً الرواٌة بخاصة ،و هذا فً سٌاق دراسته لرواٌة 

(الضائع
(2)

 تحلٌال بنٌوٌا للسرد ، و شاعرٌة "Roland Barthروالن بارث" و قد ألؾ . 

الخطاب ، كما قدم تفسٌرات و تحلٌالت كان لها أثرها البارز فً توضٌح وظٌفة عنصر الزمن 

فً البناء الفنً فً الرواٌة الجدٌدة، رابطا بٌن العنصر الزمنً و العنصر السببً ، مجددا التؤكٌد 

على أن المنطق السردي هو الذي ٌوضح الزمن السردي، و أن الزمنٌة لٌست سوى قسم بنٌوي 

فً الخطاب مثلما هو الشؤن فً اللؽة ، حٌث ال ٌوجد الزمن إال بشكل نسق و نظام أي أنه لٌس 

سوى زمن داللً ، أما الزمن الفعلً فهو لٌس إال وهما مرجعٌا
(3)

. 

األمكنة فً الواقع ، كالحجارة فً »  : "جماليات المكان "  فً كتابه"شاكر النابلسي " ٌقول     

المقلع ؛ ال تشكل بناء جمالٌا ، إال عندما ٌقطعها المبدع ، و ٌنقشها بالحلم ، و الرإٌا ، و ٌكحلها 

«باألزمنة
(4)

و من هنا فالزمن ٌعتبر عنصرا بنابٌا هاما ، فً تشكٌل الرواٌة موازاة مع عنصر . 

.إلى اعتبار القص أكثراألنواع األدبٌة التصاقا بالزمن " سيزا قاسم" و تذهب . المكان 
(5)

 

                                                

محمد معتصم ، عبد الجلٌل األزدي ، عمر الحلً ، المجلس األعلى : جٌرار جنٌت ، خطاب الحكاٌة ، تر : ٌنظر 1

  .45 ، ص 1997 ، 2للثقافة ، الرباط ، ط
، دار التنوٌر ، للطباعة و النشر ،        (دراسة مقارنة فً ثالثٌة نجٌب محفوظ  )سٌزا قاسم ، بناء الرواٌة ، : ٌنظر 2

  .36، 35 ، ص 1985 ، 1و التوزٌع ، ط
إبراهٌم عباس ، تقنٌات البنٌة السردٌة فً الرواٌة المؽاربٌة ، منشورات المإسسة الوطنٌة لالتصال ،           : ٌنظر 3

 . 103والنشر ، واإلشهار ، الجزابر ، ص 
  1 شاكر النابلسً ، جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة ، المإسسة العربٌة للدراسات و النشر ، بٌروت ، لبنان ، ط4

  .59 ، ص 1994
  33سٌزا قاسم ، بناء الرواٌة ، ص: ٌنظر 5
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و ٌبنً آماله على . كلنا ٌحسب حسابات بالزمن»"أحمد حمد النعيمي " و حسب رأي     

المستقبل لكن ال أحد ٌستطٌع تحدٌد الفواصل التً تربط بٌن نقطة و أخرى من نقاط الزمن 

«المتسلسلة ؛ الماضً و الحاضر ،و المستقبل
(1)

و من هذا المنطلق ، تكمن صعوبة تحدٌد مفهوم 

الزمن ، و ٌتفق أؼلب المنظرٌن ، و الدارسٌن بؤن الزمن عبارة عن خٌط وهمً مسٌطر على كل 

 أن الزمن ٌمثل "Gerald Princeجيرالد برنس " التصورات ، و األنشطة ، و األفكار، فٌرى  

، بٌن المواقؾ، و الخطاب، و المسرود، ... السرعة ،  البطء : مجموعة العالقات الزمنٌة 

والعملٌة السردٌة 
(2)

. 

ٌلتحم مع المكان ،           »:»أحمد زلط "  على حد قول الدكتور "فؤاد قنديل " و الزمن عند 

و األبطال ، كمحاور ربٌسٌة ، تلهب الشعور الجمعً للواقع اآلتً ، بكل ما ٌنضح به من 

«مفهوم
(3)

. 

لٌس فقط األبد أو الخلود الذي بشرت به األدٌان، و ال هو »"عبد الصمد زايد" و هو على رأي

حركة توالً اللٌل و النهار، و الفصول المنظمة لبعض مظاهر الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة 

«فحسب، فهو ٌشمل كذلك مٌادٌن كثٌرة أخرى من الوجود البشري
(4)

. 

و ألهمٌة الزمن طرح الباحثون أسبلة عدٌدة حول ماهٌته ، و داللته و كٌفٌة إدراكه و نشؤته           

وؼٌرها من األسبلة التً كانت محط اهتمام الدارسٌن ، و لذلك لم ٌقفوا على مفهوم واحد 

 وضع بعض "إحسان عباس " للزمن؛فلكل وجهته و طرٌقته الخاصة فً الدراسة، فمثال 

 :الحقابق األولٌة الخاصة بالزمن ، و التً أجملها فً ثالث نقاط ، هً 

هناك فرق فً تصور الزمن بٌن الجماعات البدابٌة ، و بٌن الجماعات التً تعٌش فً »  .1

ظل الحضارة، فالزمن عند البدابً مٌثولوجً ، أو شعابري ، أي أنه ربما كان منعدما  أما 

 .الزمن بالنسبة للمتحضر فإنه تارٌخً ، أي أنه شًء ٌمكن قٌاسه و التعامل معه 

                                                

 ،  1أحمد حمد النعٌمً ، إبقاء الزمن فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ، المإسسة العربٌة للدراسات ، و النشر ، ط1

  .21 ، ص 2004
  .78 ، 77 ، ص 2003عابد خزندار ، المجلس األعلى للثقافة ، :جٌرالد برنس ، المصطلح السردي ، تر:ٌنظر2
3

  .26 ، ص 2007أحمد زلط ، دراسات نقدٌة فً األدب المعاصر ، دار الدنٌا للطباعة و النشر ، اإلسكندرٌة ، 
  .  07 ، ص 1998عبد الصمد زاٌد ، مفهوم الزمن و داللته فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ، الدار العربٌة للكتاب ، 4
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.  هناك فرق فً تصور الزمن بٌن الحضارات القدٌمة، و الحضارة األوروبٌة الحدٌثة .2

فالحضارات القدٌمة تستطٌع التؽاضً عن الزمن ، بٌنما تصر الحضارة األوروبٌة على 

 .وجوده 

حٌث ٌكون زمنا مسقطا على المكان          - الزمن الذي ٌمثل تجربة نوعٌة ، ال كمٌة  .3

، ال بد أن ٌستعاد ال متقطعا على أنه لحظات عاشها المرء ، و إنما ال بد من - أو المسافة 

بعث الروابط التً تصل بٌن تلك اللحظات
(»1)

.  

و ما ٌالحظ من خالل الفنون الموجودة فً الحٌاة ، أنها كلها تهتم بالزمن؛ فكل أدٌب  أو فنان     

ٌعبر من خالل فنه عن الزمن ، و ٌبدي رإٌته و وجهة نظره تجاهه ، سواء أكان موسٌقٌا ، أم 

 .رساما ، أو أدٌبا ، أو ؼٌر ذلك 

هو وسواس اإلنسان ، و األدباء الحدٌثٌن ،وقد »  :"مها حسن القصراوي" و الزمن فً رأي    

توصل إلى هذه المكانة الربٌسٌة الفرٌدة فً اتجاه اإلنسان فً العالم الحدٌث قبل ظهور التحلٌل 

«النفسانً بمدة طوٌلة
(2)

. 

و قد برز االهتمام بالزمن فً العصر الحدٌث بكثرة ، و لكنه لم ٌقتصر علٌه فقط ، بل تجلى     

بوضوح فً اآلداب القدٌمة ، و األساطٌر ، و لكن االهتمام به فً القرن العشرٌن كان األكثر 

بروزا فً الدراسات األدبٌة  و النقدٌة ، فبحث معظم األدباء عن مفهوم الزمن الروابً و قٌمته    

و الرواٌة واحدة من الفنون األدبٌة التً تتجاوب بحساسٌة كبٌرة مع ».و مستوٌاته و تجلٌاته

«ضؽوط العصر و متؽٌراته و ما ٌطرأ من تؽٌٌر فً سلوك الناس و تفكٌرهم
(3)

. 

 أهمٌة الوقوؾ عند الزمن فً "محمد تحريشي " و فً الحدٌث عن بنٌة الزمن ، ٌعرض لنا     

 :النص الروابً فً عدة أسباب 

                                                

:   ، ص 2001 ، 3إحسان عباس ، اتجاهات الشعر العربً المعاصر ، دار الشروق للنشر و التوزٌع ، األردن ، ط1

67 ، 68.  
  .34مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص 2
  .36المصدر السابق ، ص 3
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ألن الزمن محوري و علٌه تترتب عناصر التشوٌق ، و اإلٌقاع ، و االستمرار ، ثم إنه »  .1

 .ٌحدد فً الوقت نفسه دوافع أخرى محركة من التتابع ، و اختٌار األحداث 

ألن الزمن ٌحدد إلى حد بعٌد طبٌعة الرواٌة ، و ٌشكلها ، بل إن شكل الرواٌة ٌرتبط  .2

إن فن الرواٌة تطور من المستوى البسٌط إلى  . ارتباطا وثٌقا بمعالجة عنصر الزمن

التتابع ، و التتالً ، إلى خلط المستوٌات الزمنٌة من ماض ، و حاضر ، و مستقبل خلطا 

 .تاما 

لٌس للزمن وجودا مستقال نستطٌع أن نستخرجه من النص ، مثل الشخصٌة أو األشٌاء  .3

التً تشؽل المكان ، و مظاهر الطبٌعة ، فالزمن ٌتخلل الرواٌة كلها ، و نستطٌع أن ندرسه 

«دراسة تجزٌبٌة ، فهو الهٌكل الذي تتشٌد فوقه الرواٌة 
(1)

. 

فلقد عد الزمن من الناحٌة االصطالحٌة من أهم العناصر األساسٌة فً بناء الرواٌة ، حٌث نجده 

أن العمل الروابً ٌخلق عالما خٌالٌا ٌرتبط بعالم الواقع بدرجة           »داخال فً بنٌتها ، ذلك 

أو أخرى ، و ٌقدم صورة للحٌاة عن طرٌق شخصٌات معٌنة و أحداث بالذات تقع فً مكان معٌن 

«و زمان و إن كانت مكانتها تتجاوز ذلك المكان و ذلك الزمان
(2)

. 

 أهمٌة كبٌرة فً بناء الرواٌة ، إذ ال ٌمكن تصور شخصٌات – الزمن –كما كانت لهذه التقنٌة 

متفاعلة مع محٌطها خارج الزمن ، و األمر نفسه ٌنطبق على األحداث ، إنه ٌإثر فً التخلص 

من االنتظام الزمنً مهما بالػ فً نزعته نحو تهشٌم الزمن ، أو تشوٌش دوالٌبه من أجل انجاز 

جمالٌات استعارٌة معٌنة
(3)

.  

 فً تحدٌدها لمفهوم الزمن أنه ٌتصؾ بخصٌصتٌن "مها حسن القصراوي " و ترى     

 :ربٌسٌتٌن

                                                

محمد تحرٌشً ، فً الرواٌة و القصة و المسرح ، قراءة فً المكونات الفنٌة و الجمالٌة السردٌة ، دار النشر حلب  1

  .59 ، ص 2007
، األمالً ألبً علً حسن ولد  (دراسة فً ثالثٌة خٌري شلبً  )عبد المنعم زكرٌا القاضً ، البنٌة السردٌة فً الرواٌة 2

  .103 ، ص 1خالً ، عٌن للدراسات ، و البحوث اإلنسانٌة ، و االجتماعٌة ، ط
دراسة فً المبنى      )لعبد الحمٌد بن هدوقة ، " الجازٌة و الدراوٌش " الطاهر رواٌنٌة ، الفضاء الروابً فً : ٌنظر 3

  .24: ، ص  (و المعنى 
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إنه كان قٌاسا للعمر ، و مدة البقاء ، و مراحل الحٌاة التً تتمثل فً الطفولة ، و الشباب »  .1

 .و الكهولة و الشٌخوخة 

الزمان بوصفه تجربة ٌتمٌز فً جوهره بالتواتر و التكرار، فهو ٌنطوي على دورات  .2

متعاقبة لألحداث و للمٌالد و الموت ، و للنمو و االنحالل ، بحٌث تعكس دورات الشمس 

«إن الزمان فً حالة تعاقب أبدي. و القمر و الفصول 
( 1)

.  

لذلك ٌعد الزمن عامال أساسٌا فً تقنٌة الرواٌة ، و منه ٌمكن اعتبار القص أكثر الفنون التصاقا 

ألن األصوات التً ٌتؤلؾ منها هذا الملفوظ ال تخضع إلى نظام زمنً تراتبً ألنه » بالزمن ، 

ٌستحٌل النطق بالكلمة دفعة واحدة ، بل ال بد من تتبع نظام معٌن من األصوات أو من الحروؾ ، 

«فً حال الكتابة إلٌصال الرسالة إلى المتلقً
(2)

لذلك ٌمكننا القول إن الزمن مرتبط بالرواٌة  .

ارتباطا وثٌقا كون النص الروابً ٌشكل فً جوهره بإرة زمنٌة ، تنطلق فً اتجاهات عدة ، 

فالرواٌة تصاغ فً داخل الزمن و الزمن ٌصاغ فً داخل الرواٌة و هً تحتاج لزمن كً تقدم 

 .نفسها من خالله ، مرحلة وراء أخرى 

و هناك مفهوم للزمن فً السردٌات ٌكمن فً أهمٌة الحكً ، فهو ٌعمق اإلحساس بالحدث        

 .و بالشخصٌات لدى المتلقً

و لما كانت الرواٌة واحدة من الفنون األدبٌة التً تتجاوب بحساسٌة كبٌرة مع ضؽوط العصر    

فقد تكونت الرواٌة فً ظل » و متؽٌراته و ما ٌطرأ من تؽٌٌر فً سلوك الناس و تفكٌرهم، 

دٌنامٌكٌة خاصة لتنظٌم العالقات التً ٌطرحها الواقعً ، و االجتماعً ، و الذاتً ، بما هً 

«عالقات ٌطبعها التوتر ، و الجدل فً الؽالب
(3)

. 

كما ٌلعب الزمن دورا هاما ، وله أهمٌة فنٌة باعتباره عنصرا أساسٌا فً تشكٌل البنٌة الروابٌة         

و تجسٌد رإٌتها ، فهو اإلٌقاع النابض فً الرواٌة، فكل من السرد و الوصؾ و الحوار  زمن ، 

كما إن تشكل الشخصٌة ٌتم عبر الزمن، فكل ما ٌحدث داخل الرواٌة أو خارجها ٌتم عبر الزمن؛ 

                                                

  .13مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص 1
  .99 ، ص 2007إدرٌس بودٌبة ، الرإٌة و البنٌة فً رواٌات الطاهر وطار ، عاصمة الثقافة العربٌة ، الجزابر ، 2
 ،   1991 ، 1، منشورات اتحاد كتاب المؽرب، الرباط ، ط01روالن بارث ، طرابق تحلٌل السرد األدبً ، العدد 3

  .217ص 
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فالزمن ٌعد المحور األساسً الممٌز للنصوص الحكابٌة بشكل عام العتبارها الشكل التعبٌري » 

القابم على سرد أحداث تقع فً الزمن فقط ، و ألنها كذلك فعل تلفظً ٌخضع األحداث و الوقابع 

«المروٌة لتوال زمنً
(1)

. 

و الزمن الروابً لٌس زمنا واقعٌا حقٌقٌا و إنما ٌتوفر فقط على وتٌرة زمنٌة أي على »

«استعماالت حكابٌة للزمن تكون خادمة السرد الروابً و تخضع لشروط الخطابٌة و الجمالٌة
(2)

. 

و من المعروؾ أن الزمن ٌتجلى بؤبعاده الثالثة الماضً ، الحاضر ، و المستقبل ، فً تسلسل 

عبر حٌاة اإلنسان التً تتشكل  مع صٌرورة الزمن ، و تتؽٌر و تتحول مع إنسٌابٌته               

واستمرارٌته و ٌتؽٌر عنصر الزمن من رواٌة إلى أخرى بتؽٌٌر نوعٌة الطرٌقة التً ٌتبعها 

الكاتب ، و ٌعد عنصر منبع الزمن ، فمنه تنطلق الستدعاء الذكرٌات و ترهٌنها فً اللحظة 

الحاضرة الستشراؾ المستقبل ، فالرواٌة الجدٌدة تنكر أي تماثل أو انعكاس للزمن الواقعً       

، أما الالحاضر ، سواء أكان قبل أو بعد  (زمن الخطاب  )و لٌس هناك أي زمن إال الحاضر » 

«فهو ؼٌر موجود
(3)

.  

و هكذا تبدو لنا أهمٌة دراسة الزمن فً السرد ، لكون هذا النوع من الدراسات ٌفٌد فً التعرؾ     

على القرابن التً تدلنا على كٌفٌة اشتؽال الزمن فً العمل األدبً ، و ذلك ألن النص ٌشكل فً 

 بإرة زمنٌة متعددة المحاور و االتجاهات ، الشًء الذي – كما تإكده اآلراء السابقة –جوهره 

ٌدعو إلى تكثٌؾ الجهود فً المجال وفق أطر منهجٌة ، و منطلقات فكرٌة ، و فلسفٌة ، لدراسة 

الزمن من خالل اإلصؽاء لخصوصٌته و طرق اشتؽاله فً النص الروابً العربً المتمٌز عن 

 . ؼٌره من النصوص الروابٌة العالمٌة

 :مفهوم السرد  .2

 :مفهوم السرد لغة  . أ

                                                

  .129 ، ص 1993 ، 02 ، العدد 12عبد العالً بوطٌب ، إشكالٌة الزمن فً النص السردي ، مجلة فصول ، مج 1
 .109 ، ص1990 ، 1حسن بحراوي ، بنٌة الشكل الروابً ، المركز الثقافً العربً ، بٌروت ، الدار البٌضاء ، ط2
 .28، ص 1993 ، 2سعٌد ٌقطٌن ، تحلٌل الخطاب الروابً ، المركز الثقافً العربً ، بٌروت ، الدار البٌضاء ، ط3
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 ٌعلمه "داوود عليه السالم " على شكل توجٌه للنبً  (القرآن الكرٌم)  وردت كلمة السرد فً 

أن اعمل سابؽات و قدر فً السرد و اعملوا » ": هللا تعالى " فٌها صناعة الدروع ، ٌقول 

«صالحا إنً بما تعملون بصٌر
(1)

. 

، و هو تداخل الحلق بعضها فً بعض" نسج الدروع " بـ " الزمخشري " فسرها 
(2)

. 

 فً مادة س ، ر،د عن السرد فً اللؽة ،      "ابن منظور "لـ (لسان العرب  )        و ورد فً

السرد فً اللؽة تقدمة شًء إلى شًء ، تؤتً به متسقا بعضه فً إثر بعض متتابعا ، سرد » 

الحدٌث و نحوه ٌسرده سردا ، إذا تابعه ، و فالن ٌسرد الحدٌث سردا ، إذا كان جٌد السٌاق 

«له
(3)

. 

 فً مادة س، ر، د، األدٌم و سرده سردا ٌسرده (محيط المحيط  )و قد جاء أٌضا فً قاموس     

و السرد مصدر و اسم جامع للدروع ،     ... خرزه و الشًء ٌسرده سردا ثقبه ، و الدرع نسجه 

و سابر الحلق، ألنه مسرد فٌثقب طرفا كل حلقة بالمسمار
(4)

. 

عرض مكتوب لحدث ،أو مجموعة أحداث » و السرد كما عرفته المعاجم الؽربٌة هو عبارة عن 

«متعاقبة 
(5)

 أي أنها – المعاجم العربٌة –و هذا التعرٌؾ ال ٌخرج عن المعنى الذي وضعته .

التتابع ،      : تشترك مع المعاجم األجنبٌة فً إعطاء معنى واحد للسرد ال تحٌد عنه ، أال و هو 

 .و التوالً ، و كذا االتساق 

 الذي ٌرى بؤن  "Grimasغريماس "     و السرد بهذا المعنى ال ٌختلؾ كثٌرا عن منظور 

المسار السردي ، هو عبارة عن تتابع وحدات سردٌة ، تجمع بٌنها عالقات تراتبٌة ، إما بسٌطة 

                                                

  .11سورة سبؤ اآلٌة ، 1
 . 554 ، ص 1955، 1 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط02الزمخشري ، تفسٌر الكشاؾ، مج : ٌنظر 2
  .165 ، ص 07ابن منظور ، لسان العرب ، مج 3
  .263 ، ص 1993بطرس البستانً ، محٌط المحٌط ، مكتبة لبنان ، رٌاض ، بٌروت ، : ٌنظر 4

5Dictionnaire du français , référence apprentissage sous la direction de Joset REY, délove le 
robert, p669 
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وإما معقدة ، هذه الوحدات السردٌة ، هً عبارة عن تعاقب جمل نحوٌة بسٌطة
(1)

 ، و كلمة السرد 

 .لها معان كثٌرة ، تدور معظمها فً فلك واحد 

النقد الروابً الحدٌث ، بحٌث أصبح سمة  ( narration ):     و لقد اقتحم مصطلح السرد 

 (المصطلح السردي)فً قاموسه " جٌرالد برنس " و ٌذهب . ممٌزة للكثٌر من الدراسات الروابٌة

هو ذلك الحدٌث أو اإلخبار كمنتج ، و عملٌة و هدؾ ، و فعل ، و بنٌة ، و عملٌة » إلى أن السرد

بنابٌة لواحد أو أكثر من واقعة حقٌقٌة أو خٌالٌة لرواٌة من واحد أو اثنٌن أو أكثر ؼالبا ما ٌكون 

«ظاهرا من الساردٌن ، و ذلك لواحد أو اثنٌن أو أكثر ظاهرٌن ؼالبا من المسرود لهم
(2)

.  

       من خالل هذه التعرٌفات نستطٌع القول بإجمال أن السرد ٌشمل أٌة حكاٌة ، أو خبر ٌتم 

 . التبلٌػ عنه من بوساطة راو ٌروي لنا ما حدث

و السرد موجود منذ وجد اإلنسان و فً كل المجتمعات و نجده فً اللؽة المكتوبة و فً اللؽة » 

الشفوٌة ، كما نجده فً لؽة اإلشارات و اإلٌماء و فً الرسم و التارٌخ و فً كل ما نقرأه         

أو نسمعه سواء كان كالما عادٌا أم فنٌا ، فهو بذلك عام و متعدد و متنوع ، و منه انحدرت 

األجناس السردٌة األدبٌة المعروفة قدٌما و حدٌثا كاألساطٌر، والخرافات ، والحكاٌات الشعبٌة ،  

«... و المقامات و القصص ، و الرواٌات 
(3)

. 

 آلٌة أخرى من آلٌات المنهج الشكلً ، و قد عنى بدراسة السرد narrationكما ٌشكل السرد » 

العدٌد من النقاد األوروبٌٌن و العرب بداٌة من العقد الثانً من القرن العشرٌن و حتى نهاٌته ،    

و ربما ٌصعب حصر كل الدراسات األوروبٌة ، والعربٌة التً عنٌت بالسرد نظرٌا ، و تطبٌقٌا ، 

ألن هذه اآللٌة كان لها نصٌب األسد قٌاسا باآللٌات األخرى للمنهج الشكلً كالمتن الحكابً ،     

«أو المبنى الحكابً أو النسق أو التحفٌز
(4)

ومعنى هذا الكالم أن السرد كان له النصٌب األكبر  . 

                                                

  .110 ، ص 2008حسٌن فٌاللً ، السمة و النص السردي ، موفم للنشر ، الجزابر ، : ٌنظر 1
  .34عابد خزندار ،ص : جٌرالد برنس ، المصطلح السردي ، تر 2
  .07، ص 2004،-  قسنطٌنة–، جامعة منتوري 01محمد ساري ، نظرٌة السرد الحدٌثة ،مجلة السردٌات ،العدد 3
مراد عبد الرحمان مبروك ، آلٌات المنهج الشكلً فً نقد الرواٌة العربٌة المعاصرة ، التحفٌز نموذجا تطبٌقٌا ، دار 4

  .28، ص 2002 ، 1الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر ، اإلسكندرٌة ، مصر ، ط
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من حٌث الدراسة والبحث ، كونه حظً بالتفاتة كبٌرة من طرؾ الشكالنٌٌن الروس ، وكذا 

 .العرب

و قد ارتبط لفظ الرواٌة قدٌما باستظهار األخبار ، و التحدٌث بها ، و ارتبط لفظ السرد فً     » 

لكن رواٌة . وعٌنا الحدٌث برواٌة القصص ، و الحوادث و ما إلى ذلك من الوقابع و األخبار 

أدبٌة ذات تقنٌات ، و جمالٌات خاصة تإمن إعجاب المستمع بها و انشداده إلٌها ، و تنتج االفتتان 

«و السحر الذي تشده به 
(1)

أي أن مفهوم السرد تطور من عصر الى آخر ، حتى أصبح ٌطلق . 

 .على كل األعمال الروابٌة ، أو القصصٌة ٌحكٌها الراوي فً صورة فنٌة جمٌلة

      و ٌعتبر موضوع السرد من أهم انجازات البحث فً العلوم اإلنسانٌة فً القرن العشرٌن ،     

 Vladimir فالدمير بروب " و الرجل الذي أعطى دفعة قوٌة لعلم السرد هو الروسً الباحث 

Probe"  و انصرفت السردٌة إلى . ، أي علم بنٌة الحكاٌة (مورفولوجيا الحكاية )صاحب كتاب

االهتمام بمكونات الخطاب السردي و مظاهره ، و أبنٌته ، و مستوٌاته الداللٌة ، و انتظمت 

التحلٌل البنٌوي  )تٌار السردٌة اللسانٌة : البحوث فً هذا الحقل المعرفً الجدٌد ، فً تٌارٌن هما 

 ( .التحلٌل السٌمٌابً للخطاب السردي ) و تٌار السردٌة الداللٌة  (للخطاب السردي 

  (التحليل البنيوي  )السردية اللسانية : التيار األول:  

و هو تٌار ٌعنى ،"تودوروف "  و "جيرار جنيت :"تجلت السردٌة اللسانٌة فً جهود عالمٌن هما 

 .بدراسة الخطاب السردي فً مستوٌات التركٌب ، و العالبق التً تربط الروابً بالمتن الحكابً 

 

 

 السردية الداللية : التيار الثاني: 

وهو تٌار ٌعنى بدراسة " غريماس " و ٌتعلق األمر بالسردٌة الداللٌة ، كما تجلت فً جهود 

 . البنى العمٌقة التً تتحكم بظاهرة الخطاب وصوال إلى تحدٌد قواعد وظابفٌة للسرد

                                                

إبراهٌم صحراوي ، السرد العربً القدٌم ، األنواع و الوظابؾ و البنٌات ، الدار العربٌة للعلوم ناشرون ، منشورات 1

  .32 ، ص 2008 ، 1االختالؾ ، الجزابر ، ط
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و ٌعد السرد من أهم العناصر الفنٌة فً الرواٌة ، فهو الوسٌط القابم بٌن المإلؾ و المتلقً ،    » 

 اللؽة ، كلما – الشخصٌة – القارئ –الكاتب " و كل سرد ٌتطلب عقدا ٌتجمع فٌه أربعة أقطاب 

«اختفى واحد من هذه األقطاب إال و انتفى العقد و بطل السرد
(1)

.  

ٌمكن أن تحكى بشكل - كما أشرنا سابقا - ، ألنه"سردا " إن الطرٌقة التً تحكى بها القصة تسمى 

 :أساسً ، و الرواٌة أو القصة تمر عبر القناة التالٌة 

   و السرد هو الكٌفٌة التً تروى بها القصة عن » الراوي      القصة       المروي له

طرٌق هذه القناة نفسها و ما تخضع له من مإثرات بعضها متعلق بالراوي، و المروي    

«له ، و البعض اآلخر متعلق بالقصة ذاتها 
(2)

.  

 أن السرد لٌس فقط نمطا خطابٌا ، و إنما هو نمط  "Rikoريكو " الفيلسوف     و قد اعتبر 

الحٌاة ، و ربما نمط أنماطها
(3 )

؛ أي أن السرد ال ٌمكن حصره فً نوع أدبً واحد، أي     

و ٌهتم السرد .الخطاب ، وال فً األدب وحده ، فمجال السرد ٌتسع لٌشمل كل شًء فً الحٌاة 

بالقوانٌن الالزمنٌة التً تصؾ األشٌاء ، سواء أكانت ماضٌة ، أم مستقبلٌة ، و كذا الشروح التً 

تظهر عبر الزمن ، مع وجود مفاجآت خالل تطوره ، و معرفة ما ٌؤتً من إدراك الحوادث بعد 

بٌن رإٌة الراوي ، و أسلوب السرد الذي ٌختاره "توماشوفسكي " وقوعها ، و قد مٌز 

لرواٌته
(4)

. 

 : بٌن نوعٌن من السرد Boris Aikhnbaum"بوريس ايخنباوم" و لقد مٌز كذلك 

 narratifالسرد الحكابً .1

 .representifالسرد التشخٌصً  .2

                                                

  .17 ، ص 01محمد ساري ، نظرٌة السرد الحدٌثة ، مجلة السردٌات ،العدد 1
حمٌد الحمٌدانً ، بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً ، المركز الثقافً العربً للطباعة و النشر ، الدار 2

  .45 ، ص 2000 ، 03البٌضاء ، ط 
سعٌد الؽانمً ، المركز الثقافً العربً ، : ، تر  (الوجود و الزمان و السرد  )دفٌد وورد ، فلسفة بول رٌكو : ٌنظر 3

  .230 ، ص 1990 ، 1ط
  .74حمٌد الحمٌدانً ، بنٌة النص السردي ، ص : ٌنظر 4
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فالسرد األول ٌعطً انطباعا بؤننا أمام حدٌث متساو ، و أما الثانً فٌسمح لنا باستشفاؾ ممثل 

بٌنما ٌدخل الثانً أنساقا ،و إٌماءات ، ... فاألول ٌقتصر على المزاحات ، و الجناسات ، .ٌإدٌه 

...مبتكرا تلفظات فكاهٌة فذة و إبدالٌات ، و هٌبات نحوٌة شاذة 
(1)

.  

بالسرد التشخٌصً هو السرد الذي ٌظهر فٌه حضور السارد " بوريس ايخنباوم " إن ما ٌعنٌه 

بطرق مختلفة ، و ٌجسد حضوره ، بوسابل  لؽوٌة ، و مواقؾ فكرٌة  و ٌإدي لعبة معقدة ، 

 تبحث فً المكونات – كما ذكر سابقا –و بما أن السردٌة . فٌظهر و ٌختفً ، ٌصرح ، ٌلمح 

 :                                                                     السردٌة للخطاب ، فإنه ٌتعٌن رصدها فٌما ٌلً 

:                                                                                                                                                   الراوي.أ

      لقد وضع حدا إلشكالٌة المزج بٌن الراوي ، و الكاتب ، حٌث بٌن الدارسون أن الراوي 

ٌختلؾ عن الكاتب، ألن األول ٌنتمً إلى العالم األدبً المتخٌل الذي أنشؤه الثانً، فهو من صنعه،  

و اختالفه ، فالراوي من إنشاء الكاتب ، شؤنه شؤن الشخصٌات الحكابٌة األخرى ، و السارد هو 

.    كابن متصور نحصل علٌه من جمٌع المالحظات و اإلشارات و الضمابر الواردة فً النص 

إن السارد هو الشخصٌة التً تروي القصة ، فمن المستحٌل فً أي عمل سردي ، ؼٌاب » 

الراوي فالسارد فً الرواٌة الحدٌثة موضوع السرد ، فهو فً الرواٌات العدٌدة ، ٌشكل كابنا 

بشرٌا متنوعا ، ٌنتج خطابه الخاص دون أن ٌكون بالضرورة طرفا فً المسرود ، لذلك ال ٌمكن 

أن نرصد تطور الرواٌة العربٌة الحدٌثة دون رصد التشكٌالت المختلفة ، و المتنوعة للسارد 

«فٌها
(2)

. 

فالراوي هو الشخص الذي ٌروي الحكاٌة ، أو ٌعبر عنها ، سواء أكانت حقٌقٌة أم متخٌلة، 

و ال ٌشترط فً الراوي أن ٌكون متعٌنا ، فهو قد ٌكون شخصٌة ذات هوٌة حقٌقٌة ، أي أنه ٌنتمً 

و قد ٌكون شخصٌة . و هذا ما نجده فً القصة التً ٌروٌها شخص حقٌقً . إلى العالم الحقٌقً 

                                                

محمد الباردي ،إنشابٌة الخطاب ، فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة ، مركز النشر الجامعً ، الجمهورٌة التونسٌة،  : ٌنظر1

  .03 ، ص 2004
  .03المصدرنفسه ، ص 2
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ذات هوٌة متخٌلة ، عندما ٌحمل اسما ، لكنه ال ٌحٌل على مسمى حقٌقً ، و إنما ٌكون من إبداع 

 .خٌال الكاتب 

و السارد هو صوت الرموز ، ٌنهض فً النص الروابً بدور المنظم للعالبق بٌن »  

الوعً الفردي ،و الوعً الجماعً ، بٌن النزوع الرمزي لدى الجماعة ، و بٌن رمزٌة الواقع،          

«ورمزٌة الٌوطوبٌا ، و أقوال السارد ، تعبر عن دورات السرد لدى اإلنسانٌة 
(1)

و السارد هو . 

«من ٌسٌطر على ما سٌروى ، و على كٌفٌة رواٌته » 
(2)

.  

و قد ٌكون الراوي بال هوٌة ، و ال اسم ، و قد ٌكون خفٌا ، ٌستنتج من بضع الضمابر،          

ٌقوم بصٌاؼة المادة  (الراوي  )أو اإلشارات ، الواردة فً بعض الخطابات السردٌة ؛ فالسارد 

الروابٌة ، و تقدٌمها للمتلقً ألنه الوحٌد الذي ٌملك قدرة منح الشخصٌات أوصافها ، و سماتها    

و مالمحها ، و مشاعرها ، كما ٌقوم السارد بإبراز الوقابع داخل النص السردي ، باإلضافة إلى 

 .الزمانٌة ، و المكانٌة ألحداث و شخصٌات الرواٌة : تقدٌمه للخلفٌتٌن 

و قد نجد السارد ، ٌمثل إحدى شخصٌات .     فالسارد هو الوساطة بٌن مادة القصة ، و المتلقً 

الرواٌة ، فٌقدم ما ٌشاهد من أحداث و ما ٌشارك فً صنعها ، و قد ٌكون صوتا خفٌا ، ؼٌر 

موصوؾ ، و ال مجسد مادٌا ، لكنه ٌقدم األحداث دون أن ٌعرؾ عالقته بها ، فهو ٌؤخذ على 

عاتقه سرد الحوادث ، و وصؾ األماكن ،و تقدٌم الشخصٌات ، و نقل كالهما ، و التعبٌر عن 

أفكارها ، و مشاعرها و أحاسٌسها، فالراوي هو الذي ٌجسد المبادئ التً تقوم علٌها العملٌة 

السردٌة ، و هو الذي ٌخفً أفكار الشخصٌات ، أو ٌظهرها، و هو الذي ٌختار الخطاب المباشر ، 

 .أو المحكً ، و هو الذي ٌختار النظام التسلسلً ، أو االنقالبات الزمنٌة 

 :المروي.  ب

     المروي هو كل ما ٌصدر عن الراوي ، و ٌنتظم لٌشكل مجموعة من األحداث ، تقترن 

بؤشخاص، و ٌإطرها فضاء من الزمان و المكان، و المركز الذي تتفاعل حوله عناصر     

                                                

 ، 2007، عاصمة الثقافة العربٌة ، الجزابر ،  (دراسة  )جمال فوؼالً ، واسٌنً األعرج ، شعرٌة السرد الروابً 1

  .61ص 
  .07 ، ص 1998حٌاة جاسم محمد ، المجلس األعلى للثقافة ، : واالس مارتن ، نظرٌات السرد الحدٌثة ، تر 2
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و هو المادة " fabula"المتن: و هناك مستوٌان فً المروي ، هما . المروي ، و هو الحكاٌة 

و ٌمثل العملٌات المستخدمة لنقل  " syuwhet" الخام فً القصة ، و المستوى الثانً هو المبنى 

تلك المواد ، فالمواد ثابتة ، أما الكلمات ، و الوسابل التقنٌة ، فٌمكن أن تتنوع ، فال ٌمكن أن 

نناقش كٌفٌة السرد دون افتراض مادة ثابتة ٌمكن تقدٌمها بطرق متنوعة
(1)

. 

أن المتن الحكابً هو مجموعة األحداث المتصلة فٌما بٌنها ، " توماشوفسكي "      و ٌرى 

 " pragmatique" والتً ٌقع إخبارنا بها خالل العمل ، و ٌمكن أن ٌعرض بطرٌقة علمٌة 

حسب النظام الطبٌعً ، بمعنى النظام الوقتً ، و السببً لألحداث ، و باستقالل عن الطرٌقة التً 

و المبنى الحكابً ٌتؤلؾ من نفس هذه األحداث ، . نظمت بها تلك األحداث أو أدخلت فً العمل 

بٌد أنه ٌراعً نظام ظهورها فً العمل ، كما ٌراعً ما ٌتبعها من معلومات تعٌنها لنا ، و على 

المبنى الحكابً ٌتشكل من نماذج الحوافز ، و ٌعنى بالمبنى » إن "شلوفسكي . ف" حد تعبٌر 

«الحكابً ، النسق الذي ٌحكم أبنٌة النص القصصً أو الروابً  أو الدراما 
(2)

.  

"  السارد " لقد أفاض المنظرون، و النقاد ، و الدارسون ، و المهتمون بالسردٌات فً الحدٌث عن 

و توسعوا فً ذلك توسعهم النقدي ، و مع ذلك فقد قصروا إلى حد ما ، فً الحدٌث عن المسرود 

 .رؼم أهمٌته المإكدة  " narrataire" له 

 :المروي له . ج

 ٌقتضً وجود طرؾ ثان – نظرٌا و منطقٌا –     إن وجود راو ٌضطلع برواٌة القصة 

 على ثنابٌة المرسل – وجوبا –ٌتلقى الرواٌة باعتبارها شكال من أشكال التواصل القابم 

والمتلقً
(3)

إن وجود راو ٌروي القصة ، البد له من وجود طرؾ ثان و هو المتلقً باعتباره . 

 .طرفا أوال  و ذلك من أجل احداث عملٌة التواصل بٌنهما 

                                                

، المإسسة العربٌة  (بحث فً البنٌة السردٌة للموروث الحكابً العربً  )عبد هللا إبراهٌم ، السردٌة العربٌة : ٌنظر 1

  .252 ، ص 2000 ، 02للدراسات و النشر ، بٌروت ، ط 
،     (التحفٌز نموذجا تطبٌقٌا  )مراد عبد الرحمان مبروك ،آلٌات المنهج الشكلً فً نقد الرواٌة العربٌة المعاصرة ،2

  .24ص 
  .137 ، ص 2000الصادق قسومة ، طرابق تحلٌل القصة ، دار الجنوب للنشر ، :ٌنظر3
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 فً "Jacobson جاكبسون"     و لقد بدأ التفطن إلى مثل هذه المسابل عقب ظهور نظرٌة 

 حول أطراؾ اإلبالغ القصصً "Henry Jamesهنري جيمس " التواصل و تساإالت 
(1)

. 

إن المحكً باعتباره موضوعا هو رهان على التواصل ، فهناك » "بارث" و فً هذا السٌاق قال 

من   ٌمنح  المحكً ، و هناك من ٌتقبله ، و نعرؾ أنه ، ٌفترض داخل التواصل اللؽوي كل من 

من طرؾ بعضٌهما ، بشكل مطلق ، و ال " أنت " و ضمٌر المخاطب " أنا " ضمٌر المتكلم 

  (أو مستمع  )ٌمكن بنفس الطرٌقة أن ٌوجد محكً دون سارد ، و دون مخاطب منصت

«أوقارئ
(2)

. 

هنا ٌجزم أن المروي له مكون أساسً ال ٌقل شؤنا عن الراوي ، بحكم كونه "روالن بارث "ف

  (القصصً  )إن العمل األدبً  » "تودوروف" و فً نفس المجال قال .قطبا فً عملٌة التواصل 

هو خطاب فً نفس اآلن  إذ ٌوجد سارد ٌروي القصة ، و هناك فً مواجهته قارئ ٌتقبلها 

«وٌهتدي إلٌها 
(3)

.  

ٌقول        . فالمروي له هو الذي ٌتلقى ما ٌرسله الراوي ، سواء أكان اسما متعٌنا ، أو مجهوال

إن توافر هذه العناصر الثالثة من راو ، و مروي ، و مروي له ، ٌسهل عملٌة :  "برنس " 

اإلبالغ السردي الذي هو الحافز الكامن خلؾ األثر السردي ، و الراوي له عالقة بمستوى    

و للتمٌٌز بٌن درجات القص ، ٌرى الدارسون أن المتن الحكابً ، ٌمثل درجة . السرد ، و الحكاٌة

ثانٌة من القص ، فما كان منتسبا إلى هذا المتن  عد داخلٌا ، أما ما هو ؼٌر منتسب إلٌه فٌعد 

، حٌث أكد أن كل "جيرار جنيت" خارجٌا ، و ٌمثل الدرجة األولى من القص ، و هذا ما ٌراه 

 .حدث ٌقص إنما ٌقع فً مستوى آخر ؼٌر مستوى عملٌة السرد  الذي هو نتاجها 

                                                

بشٌر قمري ، ضمن : آن بانفٌلد ، األسلوب السردي ، و نحو الخطاب المباشر ، و الخطاب ؼٌر المباشر ، تر : ٌنظر 1

 .123كتاب طرابق تحلٌل السرد األدبً ، ص 
حسن بحراوي ، بشٌر القمري ، عبد الحمٌد عقار ، ضمن كتاب طرابق : روالن بارث ، التحلٌل البنٌوي للسرد ، تر 2

  .26تحلٌل السرد األدبً ، ص 
الحسٌن سحبان ، وفإاد صفا ، ضمن طرابق تحلٌل السرد األدبً ، : تزفٌطان تودوروؾ ، مقوالت السرد األدبً ، تر 3

  .41ص 
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و انتقال الراوي من مستوى إلى آخر ، هو أمر هام فً طبٌعة بناء القصة المروٌة ، فقد 

ننتقل فً خطاب قصصً ما من مستوى أول نتابع فٌه وضعٌة معٌنة ، إلى مستوى ثان  من 

، و هذا ما ٌسمى  (أي قصة داخل قصة  )خالله نكشؾ عن وضعٌة أخرى ، أو قصة جدٌدة 

بالتضمٌن
(1)

.  

    و ٌتضح لنا  أن طبٌعة الراوي  و هو متصل بالمتن الحكابً ، تختلؾ عنه و هو ؼٌر متصل 

 :بهذا المتن القصصً ، و البد أن نتدبر موقع الراوي من وجهٌن اثنٌن ، هما 

 .المستوى السردي من جهة  .1

 .المتن الحكابً من جهة أخرى  .2

 على أن منزلة الراوي تتحدد فً جمٌع القصص ، بتحدٌد موقعه "جيرار جنيت" و لقد أكد 

 .فً المستوى السردي ، و تحدٌد موقعه فً صلته بالمستوى الحكابً 

إنما تهم موقع الراوي من المستوى السردي ، أما  (داخلً ، خارجً  )و بهذا ٌتضح لنا أن ثنابٌة 

 .فتهم صلة الراوي بؤعمال المتن الحكابً  (مشارك ، و ؼٌر مشارك  )ثنابٌة 

 تحديد أنواع الراوي من حيث الموقع و المشاركة :

 

 الموقع                                  داخلً                                    خارجً                                                    

 

 

 الصلة                                  مشارك                                 ؼٌر مشارك 

ٌسمى بالمتماثل ،و فً هذه الحالة ٌكون الراوي واقعا فً مستوى : راو داخلً مشارك  .1

 .المروي ، أي فً الدرجة الثانٌة من القصة ، و هو مشارك فً الوقابع التً ٌسردها 

                                                

  .270 ، 269محمد معتصم ، عبد الجلٌل األزدي ، عمر الحلً ، ص : جٌرار جنٌت ، خطاب الحكاٌة ، تر : ٌنظر 1
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و ٌسمى بالمتباٌن ، و فً هذه الحالة ٌكون الراوي واقعا فً : راو داخلً ؼٌر مشارك  .2

 .مستوى المروي و من جهة أخرى ؼٌر مشارك فً الوقابع المروٌة 

فً هذه الحالة ٌكون الراوي ، واقعا فً مستوى السرد ، أي : راو خارجً مشارك  .3

الدرجة األولى ، و ٌكون فً مستوى المتن الحكابً، مشاركا كلٌا ، أو جزبٌا فً الوقابع 

 .المروٌة 

ٌكون الراوي واقعا فً مستوى السرد ، و ٌكون فً الوقت : راو خارجً ؼٌر مشارك  .4

 .ذاته ، ؼٌر مشارك فً القصة 

الٌوم فً البٌبات الشعبٌة    " الحكواتً "     إن الراوي جزء من فن المشاركة ، و ما ٌزال 

العربٌة و فً أشكال المسرحٌة البسٌطة ، راوٌا ٌستؤثر بالسرد ، بمعنى أنه عارؾ بكل شًء عن 

.سرده 
(1)

 

و ٌمكن أن نجد متنا قصصٌا ٌروٌه أكثر من راو ، فقد ٌقوم راو أول بسرد قصة معٌنة  متصلة 

بشخصٌة معٌنة ، ثم نجد خالل هذا القص ، أو بعده ، هذه الشخصٌات نفسها ، تقوم برواٌة  

القصة ، من زاوٌة مختلفة  فتكون عندبذ مع تؽٌر مدار انتقال هذه الشخصٌة ، من شخصٌة هً 

محور الحكً ، إلى سارد ٌقص ما حصل له ، و لكن تقص هذه الشخصٌة القصة بإخراج نفسها 

 .من واقعها ، و فً هذه الحالة نكون أمام تؽٌر مزدوج لهته الشخصٌة 

  انتقال فً صلتها ، بؤعمال المتن الحكابً بخروجها من وضع شخصٌة مشاركة : األول

 .فً األحداث ، إلى وضع شخصٌة ؼٌر مشاركة فً األحداث

  ًجيرار جنيت" فإن فهو ٌتعلق بحضور الراوي أو ؼٌابه فً المتن الحكابً ، : أما الثان "

، و إما أن ٌقدر بضمٌر الؽابب        "أنا " ٌرى أن السارد ، إما أن ٌقدر بضمٌر المتكلم 

فهو ٌشٌر إلى حضور الراوي كشخصٌة " أنا " و حٌنما ٌقدر بضمٌر المتكلم ". هو " 

ٌشٌر إلى كون السارد ؼاببا  أو ؼٌر مربً           " هو " مشاركة ، أما ضمٌر الؽابب 

                                                

 .50 ، ص 1994عبد هللا أبو هٌؾ ، القصة العربٌة الحدٌثة ، و الؽرب ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : ٌنظر 1
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ساردا " الراوي الحاضر فً المتن الحكابً " جيرار جنيت " و لهذا ٌسمً "خفً " 

"ساردا متباٌنا حكابٌا "، و الراوي الؽابب فً المتن الحكابً  " متماثال حكابٌا 
(1)

.  

 :نظريات السرد - ب 

تعد النظرٌة السردٌة، نظرٌة حلت محل نظرٌة الرواٌة ، باعتبارها موضوعا ٌحظى باهتمام 

و قد أدى هذا التنوع فً األنواع األدبٌة إلى سمات الدراسات . كبٌر فً حقول الدراسة األدبٌة 

نفسها ، و تؽٌٌر وجهات النظر ، و ال بد من التعرؾ على أكبر المنظرٌن ، و فٌما تدور أفكارهم 

 .فً هذه النظرٌات 

 أول متحد جدٌر باالهتمام ،         "ايفر"  ٌعد ":Northrop Fryeاينورثروب فر"  .1

والمالحظة ،حٌث قام بإعادة تعرٌؾ القضاٌا التً عولجت سابقا ، و لكنه عالجها من 

منظور تارٌخً ، و نظري أشمل ، و الرواٌة عنده لٌست إال نوعا من جنس هو التخٌل    

باإلضافة إلى الرواٌة نوعٌن آخرٌن ، من التخٌل النثري ، هما  "ايفر" و قد عٌن 

 .و التشرٌح  (السٌرة الذاتٌة  )االعتراؾ 

 انحصرت جهوده حول مفاهٌم التقنٌة السردٌة ، و لقد "Wayne Boothواين بوث "  .2

ذكر مبادئ هذا التقلٌد ، فالرواٌات ٌنبؽً أن تكون واقعٌة ، و ٌنبؽً أن ٌكون جمٌع 

و نفهم من هذه المبادئ ، أن الرواٌة تحرص قٌمتها الفنٌة ، عندما .المإلفٌن موضوعٌٌن 

 أن الحكً "بوث " و قد أكد . تتحرر من القٌم اإلنسانٌة ،و بالتالً تكتفً بتنفٌذ ذاتها 

الموضوعً الذي ٌناصره رواد الرواٌة الحدٌثة ، ال ٌتحقق فً الممارسة إال نادرا فالقارئ 

الماهر ٌكشؾ موقؾ المإلؾ من خالل مجموعة من العالمات، و حٌنما ٌستعصً علٌه 

األمر فً إٌجاد مفاتٌح لفكرة المإلؾ ، فهذا سٌإدي بالقراء ، و النقاد إلى الحٌرة فً تقٌٌم 

الرواٌة ، أو معرفة معناها
(2)

.  

                                                

  .260 – 258جٌرار جنٌت ، خطاب الحكاٌة ، ص : ٌنظر 1
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 يهنر" لقد نشرت خالل الستٌنٌات عدة مجموعات من الكتابات عن نظرٌة السرد ، منذ  .3

 و هناك عامالن مسإوالن إلى حد كبٌر عن التؽٌرات التً "Henry Jamesجيمس 

 .ظهرت فً الستٌنٌات 

أصبحت نظرٌة السرد موضوعا عالمٌا للدراسة ، فً حٌن ظل النقاد فً الفترة السابقة ، »: أوال 

 .ضمن حدود تقلٌدهم األدبً ، األكادٌمً الخاص 

أصبحت تلك النظرة موضوعا تتم دراسته فً فروع مختلفة من المعرفة ، إننا عادة : ثانٌا 

نفترض أن المعرفة العقالنٌة ، قابمة على مجموعة واحدة من المبادئ التً تنتج حٌن تطبق على 

موضوعات خاصة بدراسة نظرٌات و قوالب بنٌوٌة مختلفة ، و قد كان هذا االفتراض حاسما فً 

تطور البنٌوٌة الفرنسٌة فً الستٌنٌات ، و نظرٌات السرد التً أثمرتها ، لقد اعتبر النقاد البنٌوٌٌن 

واستخدموا أكثر فروع المعرفة اإلنسانٌة علمٌة    " علوم اإلنسان " دراسة األدب قسما من أقسام 

«لٌكون قالبا أو مخططا لتطوٌر نظرٌات تربط األدب وعلم اإلناسة وعلم االجتماع- األلسنٌة - 
(1)

  

أثمر هذا االتجاه مجموعة من النظرٌات السردٌة ، خالل الستٌنٌات      : البنٌوٌة الفرنسٌة : ثالثا

و تبدو مقومات هذه النظرٌات للقارئ األمرٌكً ؼرٌبة ، كونها استلهمت مناهج علم اإلناسة ،     

 سنة (الدراسة البنيوية لألسطورة  ) فً مقالته "Straussشتراوس " و أهدافه ،و ٌظهر 

 ، محاولة شرحه للحكاٌة الشفهٌة لكن بطرٌقة تختلؾ عن طرق سابقٌه ، كما أوجد طرٌقة 1955

جدٌدة إلمكانٌة دراسة األدب ، و ذلك من خالل إظهار كٌفٌة استخدام األلسنٌة البنٌوٌة أنموذجا ، 

فً تطور العلوم اإلنسانٌة األخرى ، و تحلٌله لمجموعة من العالمات تحلٌال نظامٌا للكشؾ عن 

المحتوى الثقافً الالواعً ، فؤصبحت مناهج علم اإلناسة قابلة للتطبٌق على األساطٌر            

أن الدور الوظٌفً لشخصٌات » " شتراوس " و الحكاٌات و الموروث الشعبً،  لقد رأى 

األسطورة ، و مكوناتها ال ٌكتمل إال بإدراك مجموعة من األفكار المترابطة ، فً األطروحة 

« لألسطورة "شتراوس" البنٌوٌة لتحلٌل 
(2)

.  

                                                

  .26واالس مارتن ، نظرٌات السرد الحدٌثة ، ص 1
حمٌد الحمٌدانً ، بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً، المركز الثقافً العربً للطباعة والنشر، الدار البٌضاء، 2
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 أحد مترجمً المقاالت الشكلٌة إلى الفرنسٌة و التً استفاد منها "تودوروف " وٌعد 

 الخاصة عن السرد تتمحور فً كٌفٌة دمج "تودوروف " البنٌوٌون كثٌرا ، فٌما كانت كتابات 

 قد ركز على وجهة النظر ، "جيرار جنيت " النظرٌات الروسٌة و الفرنسٌة ببعضها ، فٌما نجد 

 .و اعتبرها تساوي أهمٌة السرد 

و نظرٌات السرد لٌست ظاهرة حدٌثة  كما كانت فً اعتقاد الكثٌر من النقاد سابقا ، و هذا 

ٌظهر من خالل النتٌجة التً استخلصها العلماء المنظرون ، و ال ٌمكن تحدٌد دراسة السرد بفترة 

واحدة ، أو بؤدب قومً واحد ، فالقصص تنفلت من ثقافة إلى أخرى عبر التارٌخ ، و ترجمة 

الرواٌات أصبحت شابعة جدا إلى درجة أنه كان هناك نظرٌة واحدة فً الموضوع مقبولة لدى 

أؼلبٌة النقاد الذٌن عالجوا الموضوع ، و لكن قد توجد مثالٌا نظرٌة واحدة للسرد تتضمن جمٌع 

و لذلك أصبح مصطلح السرد . النظرٌات و تؤخذ فً االعتبار كل القصص التً سبق أن حكٌت 

تحلٌل البنٌة السردٌة بدال من أن : مرادفا للقصة ، و أصبح الناقد الحدٌث الذي ٌدرس قصة ٌقول 

 .تحلٌل البنٌة القصصٌة : ٌقول 

 لٌس انعكاسا لما جرى فً الواقع  "جيرالد برنس"كما أن مصطلح السرد ، مثلما أشار إلٌه 

و إنما هو شكل من أشكال المعرفة ، إنه ٌكشؾ و ٌخترع ما ٌمكن أن ٌحدث ، و هو ال ٌحكً 

و على هذا فالسرد . تؽٌرات فً الحالة ، إنه ٌشكلها ، و ٌفسرها كؤجزاء ذات داللة لدال كلً 

ٌمكن أن ٌلقً الضوء على قدر فردي ، أو مصٌر جماعً ، و على وحدة النفس و طبٌعة 

الجماعة ، و رؼم أنه ٌوضح أن الوقابع و المواقؾ المتؽاٌرة جانبٌا ٌمكن أن تشكل بنٌة داللٌة 

على وجه التحدٌد من خالل إعطابها سمتها الخاصة ، من النظام ، و االلتحام (أو العكس  )واحدة 

، فإنها تزودت بؤمثلة لتحوله ، أو إعادة تعرٌفه (محتمل  )لواقع 
(1)

.  

 ،          histoire ، و الحكاٌة  narrationفقد بٌن مصطلحً السرد  » "جيرار جنيت " أما 

 ، حٌث ٌرى أنه إذا كان ou discours narratif énoncéو الخطاب القصصً ، أو النص 

السرد هو العملٌة التً ٌقوم بها السارد ، و التً ٌتشكل من خاللها الخطاب القصصً ، أو النص 

الذي هو عبارة عن األلفاظ و التراكٌب اللؽوٌة ، التً ٌتخذها السارد لبناء قصته ، فإن الحكاٌة 

                                                

  .148عابد خزندار ، ص : جٌرالد برنس ، المصطلح السردي ، تر : ٌنظر 1
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هً عبارة عن مجموعة من األحداث التً تجري فً إطار زمنً ، و مكانً معٌن  و تتحرك 

«داخلها شخصٌات هً من نسج السارد
(1)

.  

 " تودوروف"     فالبنٌوٌة فً فرنسا نشؤت فً منتصؾ ستٌنٌات القرن الماضً عندما ترجم 

أعمال الشكالنٌٌن الروس إلى الفرنسٌة ، و المصدر األول للبنٌوٌة هو أعمال الشكالنٌٌن الروس، 

الذٌن دعوا إلى االهتمام بالعالقات الداخلٌة للنص األدبً ، و اعتبار األدب نظاما ألسنٌا ، 

والمصدر الثانً الذي استلهمت منه البنٌوٌة آراءها ، هو مدرسة النقد الجدٌد ، التً ظهرت فً 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، و التً تهدؾ إلى جعل األدب أكثر علمٌة ، و نادت باستخدام ما 

 .ٌسمى بالرٌاضٌات األدبٌة 

أما المصدر الثالث ، فهو اللسانٌات ، و لعل أهم المصادر اللسانٌة هً لسانٌات             

و على الرؼم من أنه لم ٌستعمل .  الذي ٌعد أب األلسنٌة البنٌوٌة "De Saussure سوسيريد" 

كلمة بنٌة فإن االتجاهات البنٌوٌة كلها قد خرجت من النظرٌة اللسانٌة ؛ فقد مهد الستقاللٌة النص 

األدبً بوصفه نظاما لؽوٌا خاصا ، كما شدد على دراسة اللؽة دراسة وصفٌة داخلٌة ، و على 

 .كونها نظاما خاصا من العالمات ، أو اإلشارات المعبرة عن األفكار 

و مما سبق ٌمكننا القول إن األبحاث العلمٌة المشتؽلة بالسرد ، حظٌت باهتمام كبٌر منذ 

ظهور الشكالنٌٌن الروس ، الذٌن وضعوا أسسا لثورة منهجٌة جدٌدة فً دراسة األدب ، و ذلك 

فً محاولة لجعل الموضوعات األدبٌة مادة للنقد األدبً، و كذلك أثر ثالثة آخرون من أعضاء 

بوريس "  و "رومان جاكبسون " –الجماعة الشكالنٌة الذٌن كتبوا عن نظرٌة السرد 

و فً الحقٌقة إن       .  فً النقاد الفرنسٌٌن فً الستٌنٌات–"بوريس توما شوفسكي "و"إيخنباوم

على أن ٌرى كٌفٌة استخدام طرق التحلٌل "Levi Straussليفي ستراوس"  ساعد "جاكبسون" 

اللؽوٌة فً علم اإلناسة و بذلك ٌكون الفكر الروسً قد قارب النقد الفرنسً من اتجاهٌن
(2)

 .  

                                                

سمٌر المرزوقً ، و جمٌل شاكر ، مدخل إلى نظرٌة القصة ، الدار التونسٌة للنشر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  1
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ومن خالل ما سبق نخلص إلى أن البنٌوٌة استمدت آراءها أوال من أعمال الشكالنٌٌن 

الروس من خالل دعوتهم إلى االهتمام بالعالقات الداخلٌة للنص األدبً ، و اعتبار األدب نظاما 

ألسنٌا ، و ثانٌا من مدرسة النقد الجدٌد التً دعت إلى جعل األدب أكثر علمٌة ، و ثالثا من 

 .  ، و الذي جعل النص األدبً نظاما لؽوٌا خاصا"دي سوسير " اللسانٌات ،  و أهمها لسانٌات 

 :زمن السرد- ج

ٌختلؾ الزمن األدبً كلٌا عن الزمن الحقٌقً،حٌث إن هذا األخٌر ٌخضع للتسلسل المنطقً      

وٌختلؾ عن الزمن الرٌاضً الذي ٌقاس بالوحدات الدولٌة المعروفة؛ فالزمن  الكرونولوجً،

وتعد مقولة الزمن المكون . األدبً زمن تخٌٌلً ،ٌمزج بٌن الواقع واألحالم ،والرإى وؼٌرها

وهذا ما ٌمٌزها عن األشكال األخرى التً  األساسً والممٌز فً األشكال الحكابٌة بصفة عامة،

. تعرؾ بؤنها إمكانٌة كالرسم،والموسٌقى

لدراسة تقنٌات الزمن ، ألنه ٌدفعنا إلى محاولة  وٌظل الخطاب الروابً هو النص األنسب 

ما هو  الكشؾ عن المستوٌات التً تشكل زمنه ،باعتباره هو أساس زمنٌة النص،فزمن الخطاب

،ماضٌة ،ٌتم ترهٌنها فً حاضر الخطاب السردي ،حٌث تختلط صٌػ  إال مإشرات زمنٌة حكابٌة

األفعال ،وتتداخل ، فال ٌشعرالمتلقً بالماضً مستقال عن الحاضر ، بل متخلال فٌه وبالتالً ال 

ٌعود الماضً مستقال،بل جزءا دابم التطور من الحاضر السردي
(1)

 .

ٌتحدث عن الزمن األدبً بصفته مظهرا من مظاهر االختٌار ٌتٌح للكاتب "تودوروف" فـ 

االنتقال من القصةإلى الخطابوهنا تتجلى فنٌة الزمن وتقنٌاته، بسبب العالقة الموجودة بٌن هذٌن 

ولذا ٌجب أن ٌتفطن الباحث عند تحلٌل الهٌكل الزمنً » زمن القصة،وزمن الخطاب:الزمنٌن 

للنص القصصً أن زمن القصة مزدوج على األقل فهناك من جهة زمن الملفوظ القصصً ،أو 

المدلول ،أي الحكاٌة نفسها بوضعها تسلسال زمنٌا وارتباطا بٌن األحداث ،ومن جهة أخرى  زمن 

وٌمكن اعتباربعد زمنً ثالث ... الخطاب ،أي ترتٌب السارد لألحداث فً النص القصصً كدال

هو زمن السرد القصصً،أي الموقع الزمنً للسارد نفسه بالنسبة للزمانٌن المذكورٌن 
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...«أعاله
(1)

وكما ذكرنا سابقا ،إن الباحثٌن ٌمٌزون السردٌات البنٌوٌة فً الحكً من خالل  .

فإذا افترضنا أحداثا فً قصة ما تروى من البداٌة »مستوٌٌن للزمن،زمن القصة ،وزمن السرد 

 :الى النهاٌة،وفق الترتٌب الطبٌعً 

  3              حدث2               حدث1  حدث

 1               حدث3               حدث2حدث:  أو على الترتٌب التالً 

  2               حدث1               حدث3حدث:   أو على الترتٌب التالً

على خالؾ زمن القصة الذي ٌخضع للترتٌب الطبٌعً المنطقً ،ٌتٌح زمن السرد للروابً     

إمكانٌات واحتماالت متعددة إلعادة كتابة القصة ،ذلك أن القصة الواحدة ٌمكن أن تروى بطرق 

متعددة ،ومختلفة ،فلو أعطٌنا قصة واحدة لمجموعة من الروابٌٌن ،فإن كل واحد سٌمنح ألحداثها 

ترتٌبا زمنٌا ٌتناسب مع اختٌاراته الفنٌة،وؼاٌاته الفنٌة ،فٌقدم وٌإخر فً األحداث ،بما ٌحقق 

فخاصٌة زمن السرد أنه ال ٌطابق الترتٌب الطبٌعً لألحداث فً القصة وهذا ما .ؼاٌاته الجمالٌة 

«ٌسمى بالمفارقات الزمنٌة
(2)

.  

وزمن السرد مرتبط بعملٌة التلفظ ،حٌث ٌمكن للروابً أن ٌتالعب بالنظام الزمنً بطرٌقة تكاد 

تكون ال محدودة ،ألن الراوي فً القصة قد ٌبدأ السرد فً بعض األحٌان بشكل ٌكاد ٌطابق زمن 

. القصة ،ولكنه ٌقطع بعد ذلك السرد ،لٌعود إلى وقابع تؤتً سابقة أو الحقة فً ترتٌب زمن السرد

وٌقتضً الترتٌب فً حالة الخطاب االلتزام عند سرد أحداثه بتسلسلها المنطقً وترتٌبها »

«الزمنً
(3)

 . 

                                                

 عبد الجلٌل مرتاض،البنٌة الزمنٌة فً القص الروابً،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الساحة المركزٌة بن 1

  .18، ص 1993عكنون،الجزابر ،
   محمد بوعزة،تحلٌل النص السردي ،تقنٌات ،ومفاهٌم ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون،منشورات2

   88 ، 87 ،ص1،2010ختالؾ،بٌروت،طاال
، المركز 1995-1970 (قراءة لتٌار الوعً فً القصة السعودٌة ) أحالم حادي ، جمالٌات اللؽة فً القصة القصٌرة 3

 .203، ص2004، 1الثقافً العربً ، ط
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ٌمكننً جٌدا أن أروي قصة دون أن أعٌن » -   فً هذا الصدد "-جيرار جنيت"وٌقول  

هذا فً .المكان الذي تحدث فٌه ،فهل هذا المكان بعٌد كثٌرا أو قلٌال عن المكان الذي أروٌها منه 

حٌن ٌستحٌل علً تقرٌبا أال أموقعها فً الزمن بالقٌاس إلى فعل السرد ،مادام علً أن أروٌها 

أو المستقبل ،ولعل هذا ما ٌجعل التحدٌدات الزمنٌة  بالضرورة فً الزمن الحاضر،أوالماضً ،

للمقام السردي أهم بوضوح من تحدٌداته المكانٌة ،فإذا استثنٌنا السرود من الدرجة الثانٌة،التً 

ٌشٌر السٌاق القصصً عموما إلى إطارها ،فإن المكان السردي ال ٌخصص إال نادرا جدا ،وال 

( بحثا عن الزمن الضابع) ة رواي"بروست"ٌكاد ٌكون مالبما أبدا ،إننا نعرؾ تقرٌبا أٌن كتب

 قد أنتج حكاٌة حٌاته،ونحن قلما نفكر فً االهتمام "مارسيل " لكننا نجهل أٌن ٌفترض أن ٌكون

 بذلك ،وبالمقابل ٌهمنا كثٌرا أن نعرؾ مثال كم مضى من الزمن بٌن المشهد األول من رواٌة

:  ،واللحظة التً ٌتذكر فٌها بهذه األلفاظ-مؤساة النوم( -بحثاعن الزمن الضابع)

 لقد مضت سنوات كثٌرة على تلك اللٌلة ،وجدار السلم الذي رأٌت علٌه ضوء شمعته لم ٌعد 

. إلخ... موجودا منذ وقت طوٌل 

وما ٌنشطها ،هً هنا عنصر جوهري فً داللة  ذلك ألن هذه المسافة الزمنٌة ،وما ٌملإها

«الحكاٌة
(1)

 .

الماضً، والحاضر، والمستقبل، ٌسمح للروابً بتكسٌر الزمن كما :  إن تداخل األزمنة 

شاء وأراد ،وٌمكنه من تحطٌم كرونولوجٌة الزمن ،ولعل هذا ملمح من مالمح التجدٌد فً الكتابة 

. الروابٌة عند المبدعٌن الجدد

وٌرتبط زمن السرد ،وزمن الحكاٌة بصورة تجعل الفصل بٌنهما أمرا فً ؼاٌة الصعوبة؛فالزمن 

،وٌتؤثر بها ،ولعل عمق  الروابً عنصر بنابً ٌإثر فً العناصر البنابٌة األخرى فً النص

العالقة التً تربط السرد بالزمن ، جعلت الروابٌٌن، ٌدركون أن الوجود المستقل للزمن الروابً 

مستحٌل ،ولهذا السبب ربطوه بالسرد الذي ٌجسده ، وربطوا السرد نفسه بالحوادث،والحوادث 
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بالحكاٌة
(1)

وتحلٌل زمن السرد فً النص الروابً ، ٌدفع الناقد إلى كشؾ أبعاده ، وتجلٌاته التً .

: تتمثل فً محاور عدة أبرزها 

 المدة الزمنٌة لعملٌة السرد ، وما تحمله من إشارات فنٌة ، وإٌحابٌة ،تبرز أهمٌة زمن ما،وما .1

 .ٌجسده من دالالت
العالقة االنفتاحٌة التً تربط زمن السرد بمإشرات زمن الحكاٌة ،إذ نجد زمن السرد ٌتضمن  .2

إشارات زمنٌة حكابٌة تشٌر إلى امتداد الحكاٌة زمنٌا وهذه اإلشارات تدفع الناقد إلى بحثها 

،وما تحمله هذه االجتماعٌة،وتفسٌر دالالتها ،والكشؾ عن أبعادها التارٌخٌة ،والسٌاسٌة و 

األبعاد من دالالت تم ترهٌنها داخل الخطاب الروابً بمإشرات سردٌة جدٌدة لتعبر عن رإٌة 

 .جدٌدة بمعطٌات حضارٌة جدٌدة 
ونتٌجة لثنابٌة .فمشكلة الزمن ،تثار بسبب العالقة الموجودة بٌن زمن القصة ،وزمن الخطاب

القصة ،والخطاب ،أجمع جل النقاد على وجود بنٌتٌن زمنٌتٌن مصاحبتٌن ألي نص سردي 

البنٌة الزمنٌة الداخلٌة ،والبنٌة الزمنٌة الخارجٌة:،هما
(2)

 . 

 :(الزمن الخارجي)البنية الزمنية الخارجية  - أ
ٌندرج ضمنه عموما زمن الكتابة ،وزمن القراءة ،والزمن التارٌخً ،فإمكانٌة تقسٌم الزمن     

وكثٌرا ، وزمن الكاتب زمن الكتابة زمن القارئ، فً الرواٌة تعود إلى ثالثة أزمنة على األقل،

ما ٌنعكس زمن الكتابة على زمن القارئ بوساطة زمن الكاتب وهنا ٌقدم لنا الكاتب الروابً 

. خالصة قصة كاملة فً دقٌقتٌن ،جرت أحداثها فً ٌومٌن ،أو أكثر 

 زمن الكتابة :

وتفاعل معه ، وخضع فٌه للتؤثٌرات  ٌقصد به العصر الذي عاش فٌه الكاتب ،     

،والثقافٌة ،والسٌاسٌة التً أسهمت فً بلورة تفكٌره وتوجٌه مشاعره التً ستنعكس االجتماعٌة

وٌإشر زمن كتابة النص إلى الزمن الذي كتب فٌه القاص عمله، ومعرفته ».حتما على إنتاجه

،ألنه ال ٌوجد عمل فنً قابم فً واالجتماعًضرورٌة،لوضع هذا العمل فً سٌاقه التارٌخً ،
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والواقع أنه ال ٌمكن تجاهل هذا الزمن حتى وإن عد زمنا خارجٌا ،ذلك . الهواء،مهما كان خٌالٌا

ألن الكاتب ٌضع شخصٌات،وٌتبنى أحداثا ،وفق رإٌة متلبسة ،بوجهة نظر عصره ،وهو ما 

«ٌجعل التقنٌة فً حد ذاتها،جزءا ال ٌتجزأ من لحظة الكتابة
 ومعنى ذلك أن زمن الكتابة ٌتعلق .(1)

بوجهة نظر الكاتب وفق النظرة االجتماعٌة والثقافٌة السابدة فً المجتمع مع مراعاته الجانب 

 .الفنً فً كتابته للنص

: إن زمن الكتابة، ٌضع بٌن ٌدي الدارسٌن مجموعة من المفاتٌح الستقراء النص»    

. االجتماعًضمن مرحلته التارٌخٌة ، وفضابه : أوال

. ضمن الرإٌة التً ٌطرحها الكاتب: ثانيا

ضمن األدوات الفنٌة التً ٌوظفها تبعا لكل مرحلةفمن المإكد أن زمن النص ٌحٌل :ثالثا

فالموضوع الذي  بشكل،أوبآخر إلى رإٌة الكاتب بالدرجة األولى ،فً لحظة تارٌخٌة معٌنة،

ٌعالجه الكاتب ٌبقى دوما نقطة ابتالؾ ألصوات مختلفة ،لكن ذلك ال ٌمنع من بروز صوت 

«صاحب العمل
 فاألحداث و الوقابع الموجودة فعال عبر مراحل التارٌخ، فً مجتمع ما ، .(2)

حٌنما ٌؤتً الكاتب لنقلها فً نصه الروابً، أو القصصً ٌضفً علٌها جانبا فنٌا حسب رأٌه ، 

 .ووجهة نظره للموضوع السابد فً تلك القصص

 الزمن التاريخي: 

إن أي روابً ،مهما ادعى أن عمله خٌالً ،فإن هناك لحظات تنفلت من قبضته،وتعطً     

لمإلفه بعض األبعاد الحقٌقٌة ،فمثال ٌمكننا استحضار بعض المشاهد التً ٌتحدث عنها 

 .الروابً،من خالل استعمال القلٌل من الخٌال
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 :(الزمن الداخلي)البنية الزمنية الداخلية-ب
تعتبر دراسة األزمنة الداخلٌة األكثر أهمٌة ،ألنها تقبع داخل النص، وألنها تتشابك مع باقً      

: المكونات األخرى للنص، فعادة ٌمٌز الباحثون السردٌات البنٌوٌة فً الحكً بٌن مستوٌٌن للزمن

 زمن القصة : 
وٌخضع زمن القصة  وهو زمن وقوع األحداث المروٌة فً القصة ، فلكل قصة بداٌة ونهاٌة،    

. للتتابع المنطقً 

 زمن السرد: 
  وهو الزمن الذي ٌقدم من خالله السارد القصة ،والٌكون بالضرورةمطابقا لزمن القصة،

وبعض الباحثٌن ٌستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السرد
(1)

 .

والتحدٌد الزمنً الربٌسً، للمقام السردي ،هو موقعه النسبً من القصة وٌبدو بدٌهٌا أن » 

السرد الٌسعه، إال أن ٌكون الحقا لما ٌروٌه ،لكن هذه البداهة كذبها منذ قرون عدٌدة ،وجود 

من شكل تنببً، ورإٌوي، ووحًٌ،وتنجٌمً،ومستطلع بالكؾ )بمختلؾ أشكالها  لتكهنٌة االحكاٌة

وكذبتها أٌضا -  التً ٌتالشى أصلها فً مجاهل الزمن  (إلخ ...والتنبإ بالورق ومستخٌر األحالم

 (.شجرات الؽار مقطوعة)ممارسة الحكاٌة بصٌؽة الحاضر،وذلك على األقل منذ حكاٌة 

وٌسمى زمن القصة أٌضا بالزمن الصرفً ، وهو زمن المادة الحكابٌة فً شكلها ما قبل     

المدى الزمنً » الخطابً، وهو زمن المادة الخام ،أو المادة األولٌة ،التً ٌمتلكها الروابً، وهو

«الذي تستؽرقه الوقابع ، والمواقؾ المعروضة كنقٌض لزمن الخطاب
(2)

 .

وللتمٌٌز بٌن زمن السرد ، وزمن الحكاٌة ، البد من االعتماد على بعض المإشرات  

الزمنٌة السردٌة التً تتصل بحاضر السرد ، وبعض المإشرات الزمنٌة الحكابٌة التً تتصل 

بماضٌه، وهناك أٌضا أحداث سردٌة تمت فً الحاضر، كما نجد فً النص الروابً، وقابع حكابٌة 

تمت فً الماضً،ٌستحضرها السارد من مخزون الماضً ،وذكرٌاته،ونفس األمر بالنسبة 
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للشخصٌات ،فهناك شخصٌة سردٌة تظهر فً حاضر زمن السرد وهناك شخصٌة حكابٌة تمثل 

دورا فً زمن الحكاٌة الماضً، ولكنها تظهر فً حاضر السرد ،عبر الذكرٌات  أوالمونولوج ، 

أو التداعٌات،فزمن الحاضر السردي ٌبدأ مع بداٌة الراوي عملٌة السرد، وهً نقطة الصفر التً 

 فحركة الزمن السردي ، قد تكون ،ٌنطلق منها باتجاه تصاعدي ، لٌصل إلى نهاٌة العملٌة السردٌة

تتابعٌة تخضع للتسلسل ، ومنطق السببٌة ، أوتتجلى بشكل تداخلً ،جدلً وبالتالً تخضع الحركة 

الكرونولوجٌة الزمنٌة للتالعب ،أو ٌفتقد السارد للسٌطرة التامة على الحركة الكرونولوجٌة 

للزمن،فٌصل التداخل إلى درجة التشظً والتبعثر الزمنً
(1)

فالنظام الزمنً هو المستوى األول .

اختالؾ نظام الزمن الطبٌعً عن نظام الزمن السردي ٌسمى ؾ "جيرار جنيت"الذي بحث فٌه 

بالمفارقات السردٌة ،وهً تكون حٌن ال ٌتطابق نظام السرد مع نظام القصة ،فالسارد هو الذي 

ٌولد هذه المفارقات السردٌة،وزمن السرد مرتبط بعملٌة التلفظ ،كما ٌمكن للروابً ،أن ٌتالعب 

بالنظام الزمنً بطرٌقة تكاد تكون ال محدودة ،ألن الراوي فً القصة قد ٌبدأ السرد فً بعض 

األحٌان بشكل ٌكاد ٌطابق زمن القصة ،ولكنه ٌقطع بعد ذلك السرد لٌعود إلى وقابع تؤتً سابقة 

: أوالحقة فً ترتٌب زمن السرد والمفارقة الزمنٌة تؤتً على شكلٌن

. ٌكون استرجاعا ألحداث ماضٌة:الشكل األول

وهذان المصطلحان ،هما من مصطلحات . ٌكون على شكل استباق ألحداث الحقة  :الشكل الثاني

 ، مصطلحً السوابق واللواحق بالمصطلحٌن السابقٌن"جيرار جنيت" ولذا استبدل ،النقد التقلٌدي

وكل مفارقة سردٌة تحتوي على نمطٌن من المظاهر السردٌة
(2)

 . 

                                   وهو المجال الفاصل بٌن نقطة انقطاع السرد ،وبداٌة األحداث ؛المدى:  أوال

. المتوقعة،أوالمسترجعة

فً زمن   وهوأن تحل لحظة زمنٌة ما فً زمن السرد، محل لحظة زمنٌة،؛اإلتساع: ثانيا        

 (ب)محل   (د)القصة مثال 
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تحل فً زمن السرد  (ب)،كما أن اللحظة  (ب)تحل فً زمن السرد ، محل اللحظة (د)فاللحظة 

، ثم إن مدى المفارقة ٌتحدد من بداٌة اللحظة المفارقة فً زمن القصة ، وبداٌتها  (د)محل اللحظة 

. فً زمن السرد

 "جنيت جيرار"ٌشٌر إلى وجود سابقة ،أو استرجاع لحظة سابقة  فـ (د) إن اتساع المفارقة 

وترتٌبها،وعالقاتها بالنص  العالقة القابمة بٌن زمن أحداث القصة ٌتناول الزمن منظور

 لكنه ٌركز بشكل أكبر على محاور ثالثة ،فنجد ،"تودوروف"مقتربا بذلك من منظور:الروابً

الترتٌب الزمنً لألحداث وصٌؽة تمثله فً الخطاب ،حٌث ٌخضع الخطاب إلى شروط ٌفترضها 

طابع القصة ،فٌلجؤ إلى االستباق الزمنً ،ٌسرد أحداثا فً الخطاب ،متؤخرة فً القصة ،وهذا 

الشكل األول ٌسمى سوابق وتخلق حالة انتظار لدى القارئ ،لما سٌؤتً به السرد،فٌما بعد من 

تطور لألحداث أو تؽٌر فً مسار الشخصٌة الزمنٌة
(1)

 .

 ٌقصد به "جنيت" ومعنى هذا أن الترتٌب الزمنً و هو المستوى األول الذي بحث فٌه 

المقارنة بٌن ترتٌب األحداث فً الحكاٌة وترتٌب تتابع األحداث فً القصة ،وتواجد نفس األحداث 

فً السرد ،ومن خالل هذا التنافر الذي من الممكن أن ٌنشؤ بٌن زمنً القصة والخطاب تنشؤ 

. عالقات متعددة هً عالقة السوابق واللواحق

هو ذلك الذي ٌنظم الؽالبٌة العظمى من الحكاٌات التً أنتجت حتى  السرد الالحقإن »    

الحقا، و لم ٌشر إلى المسافة الزمنٌة التً تفصل  الٌوم،وٌكفً استعمال زمن ماض لجعل سرد ما،

لحظة السرد عن لحظة القصة ،وهً مسافة تبدو ؼٌر محددة عموما فً الحكاٌة الكالسٌكٌة 

 وٌبدو السإال ؼٌر مالبم مادامت صٌؽة الماضً تدل على نوع من الماضً الذي بضمير الغائب

فً أؼلب األحٌان ،دون أن ٌكون " بلزاك"ال عمر له،فالقصة ٌمكن أن تإرخ كما هو الشؤن عند 

«السرد كذلك
(2)

 .

 فالالحقة هً كل عملٌة سردٌة تتمثل فً إٌراد حدث سابق للنقطة الزمنٌة التً بلؽها السرد 

فهً الخلفٌة »وعودة إلى الوراء  فقد تبدأ األحداث بصورة طبٌعٌة لفترة قصٌرة ،ثم نواجه ارتداد
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الحدٌثة ،التً ٌتم من خاللها نسج عقدة القصة،وٌؤتً ذكرها عن طرٌق االستحضار بواسطة 

«الذاكرة
(1)

  . 

 :القطب األول هو: فالزمن الروابً تقنٌة ٌتم توظٌفها من خالل عملٌة االنتقال بٌن قطبٌن 

واالسترجاع ».قبل فٌما بعد ما قد وقع من ٌروي للقارئ ،حٌث"ANALEPSES"االسترجاع    

وفً هذه الحالة ٌسمى السرد بالسرد . ٌحٌلنا على أحداث سابقة على الزمن الحاضر،حاضر السرد

والمإشرات اللسانٌة الدالة على هذا السرد أالسترجاعً هً "  récit analeptiqueاالسترجاعً 

«كنت،كانت صٌؽة األفعال الدالة على زمن الماضً
(2)

 .

. واللواحق تسهم فً صهر المسافات ، وردم الفجوات،وملء الفراؼات التً قد ٌتركها الراوي

وقد أجمع النقاد ، على أنه هناك نوعان .ومن ناحٌة أخرى،تبعد الملل ، والرتابة عن القارئ 

 تعمد إلى تسلٌط الضوء على فترات مرت على فالخارجيةخارجٌة،وداخلٌة  :شهٌران من اللواحق

إحدى الشخصٌات والتً كان السرد قد تجاوزها ،دون التوقؾ عند تفاصٌلها ،وهً تتصل مباشرة 

بشخصٌات القصة،وأحداثها ، أي أنها تسٌر معها ، وفق خط زمنً واحد ، ٌتعلق باألحداث التً 

تم وقوعها قبل الستة أٌام التً وقعت فٌها أحداث الرواٌة األساسٌة  ألن األحداث قد تقع خارج 

كما ٌحصل حٌن ٌسرد السارد شٌبا حصل قبل بداٌة » ، نطاق الفترة الزمنٌة للسرد األساسً

«القصة 
(3)

 .

 ،فتسلط الضوء على إحدى الشخصٌات ،أو إحدى القصص المضمنة التً كان الداخليةأما  

السرد قد تجاوزها ،وهً تخص األحداث ،التً تقع أثناء الستة أٌام التً تقع فٌها أحداث الرواٌة 

األساسٌة ،ولكنها ال تذكر فً حٌن حدوثها ،بل ٌؤتً ذكرها بعد فوات وقوعها، أي ٌؤتً التذكٌر 

بها فٌما بعد
(4)

  

                                                

 عبد الحمٌد بوراٌو،منطق السرد،دراسات فً القصة الجزابرٌة الحدٌثة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الساحة المركزٌة 1

   .134، ص1994بن عكنون ،الجزابر،
  .89 محمد بوعزة ، تحلٌل النص السردي ، تقنٌات ومفاهٌم، ص 2
 .162 واالس مارتن ، نظرٌات السرد الحدٌثة، ص3
 .155دراسات فً القصة الجزابرٌة الحدٌثة ،صعبد الحمٌد بوراٌو ، منطق السرد،: ٌنظر4
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« (الماضً القرٌب الداخلً)وٌمكن أن نسمً مثل هذا الزمن » 
(1)

فهذه األحداث تقع فً نطاق .

. ، أي قبل دقابق من حاضر السرد األساسً(إٌحاء داخلً )الفترة الزمنٌة للسرد األساسً

إلى أن االسترجاع له أهمٌة عظمى ، كونه تقنٌة تتمحور حول تجربة خلص ومما سبق ن    

الذات،وكؤن المرء ٌعاٌن عملٌاته العقلٌة ، فٌفحص أفكاره ودوافعه ، ومشارٌعه وٌتؤمل فٌها ،وهذا 

أشبه ما ٌكون بتحلٌل الذات والتؤمل فً الخبرات الماضٌة بطرٌقة ؼٌر مباشرة، ألن استعادة 

الزمن الماضً فً الحاضر السردي لٌس مجرد عملٌة زمنٌة فقط ، وإنما هً دلٌل على وعً 

الذات بالزمن فً ضوء تجربة الحاضر الجدٌدة ، حٌث تتخذ الوقابع الماضٌة مدلوالت وأبعاد 

. جدٌدة نتٌجة لمرور الزمن

 والتً تهٌا القارئ ألحداث قد تقع  السوابقأما القطب الثانً المحدث للمفارقات الزمنٌة ،هو    

وقد ال تقع وهً تتشكل من مقاطع حكابٌة ،تروي أحداثا سابقة ألوانها ،أي أنها مفارقة تتجه نحو 

المستقبل بالنسبة للحظة الراهنة ،وكؤنها استشرافات مستقبلٌة ، أو تنبإات تخبر عن ما هو 

. آت،فٌتعرؾ القارئ إلى وقابع قبل أوان حدوثها الطبٌعً فً زمن القصة

 تخلق حالة انتظار لدى القارئ لما سٌؤتً به السرد فٌما بعد من تطور لألحداث،أو تؽٌر فالسوابق

  .فً مسار الشخصٌة الزمنٌة

هو اشتؽال التخٌل ،من قبٌل التخمٌنات والتوقعات " PARALEPSES"واإلستباق  

والسوابق مثلها مثل اللواحق تنقسم إلى قسمٌن خارجٌة وداخلٌة،الخارجٌة تتعلق . المستقبلٌة

باألحداث التً ٌتوقع حدوثها خارج حدود زمن األحداث األساسٌة للرواٌة ،مثال التنبإ بالمشارٌع 

التً سٌقوم بها البطل ،وأما الداخلٌة فتتعلق باألحداث التً تم توقع حدوثها فً حدود الستة أٌام 

 توقع)والداخلٌة (توقع خارجً)وٌمكن تسمٌة السوابق الخارجٌة  التً ستقع فٌها األحداث

(داخلً
(2)

 .

                                                

 .المرجع السابق 1
 .105 عباس،تقنٌات البنٌة السردٌة فً الرواٌة المؽاربٌة ،صإبراهٌم:ٌنظر 2
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ٌعد تقنٌة مهمة،برزت كؤسلوب جدٌد ٌمٌز الرواٌة الحدٌثة ولكنه أقل تواترا فً  اإلستباق و 

إن االسترجاع ٌؽلب فً النص على االستباق فً الرواٌة ».السرد ،من االسترجاعات

الواقعٌة،بٌنما تزداد أهمٌة االستباق فً الرواٌة الجدٌدة ،فلقد أصبح الراوي ٌنتقل بٌن أمس 

«وؼد،دون تمٌٌز
1

 وتظل تقنٌة االستباق أقل ظهورا فً النص الروابً من االسترجاع وذلك ألن .

الرواٌة تحكً عن شًء مضى وانتهى ٌقوم الراوي باستعادته،أو سرد ما ٌحدث فً لحظة السرد 

الحاضر نفسها،ومع ذلك فاالستباق،له مجموعة من الوظابؾ تخدم تشكٌل البنٌة السردٌة فً 

: ،ونسجها مع البنٌة الحكابٌة ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً امتزاجها

نعتبر مشاركة القارئ فً النص من أبرز وظابؾ االستباق ،إذ ٌوجه انتباهه لمتابعة تطور  -1

الشخصٌة والحدث من خالل اإلستشرافات ،كما ٌسهم فً بناء النص من خالل التؤوٌالت 

 .واإلجابة عن تساإالت ٌطرحها
إن اإلنباء بمستقبل حدث ما ،من خالل اإلشارات واإلٌحاءات والرموز األولٌة تمنح القارئ  -2

إحساسا بؤن ما ٌحدث فً داخل النص من حٌاة وحركة وعالقات ال ٌخضع للصدفة،وإنما 

  .ٌمتلك الراوي خطة،وهدفا ٌسعى إلى بلورتها فً النص

اإلستباقات تكون بمثابة تمهٌد ،وتوطبة لما سٌؤتً من أحداث ربٌسٌة وهامة،فتخلق لدى  -3

 .القارئ حالة توقع وانتظار وتنبإ بمستقبل الحدث،والشخصٌة 
اإلستباقات تكون أٌضا بمثابة إعالن عن حدث ما،أو إشارة صرٌحة ،انتهى إلٌها الحدث  -4

 .فٌكشفها الراوي للقارئ
اإلستباقات تلقً الضوء على حدث ما بعٌنه لما ٌحمله من دالالت عمٌقة ٌمكن تفجٌرها أمام  -5

القارئ من خالل تقنٌة اإلستباق
(2)

. 
ومن خالل ماسبق ذكره،ٌخلص البحث إلى أن مفارقتا االستباق واالسترجاع تعدان أساس  

كونهما تسعٌان إلى خلخلة نظام » وهما تشتركان فً،المفارقة الزمنٌة فً الخطاب الروابً 

                                                

  .39ا قاسم، بناء الرواٌة ، صزس1ً
  . 213 ، 212مها حسن قصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة، ص : ٌنظر 2
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الزمن السردي لألحداث ،حٌث ٌتجاوز الراوي التسلسل المنطقً الزمنً للمتوالٌات الحكابٌة،ومن 

«جهة أخرى ،ٌختلؾ االسترجاع عن االستباق من حٌث البنٌة والوظٌفة 
(1)

،فعبر الذاكرة 

سترجاعٌة إلى الوراء ،وحركة استباقٌة إلى األمام عبر الحلم والتوقع وهذا إوالذكرٌات،تتم حركة 

كله ٌتم انطالقا من حاضر السرد الذي ٌمكن اعتباره درجة الصفر،وٌكمن الفرق بٌنهما،فً أن 

المقطع اإلستباقً ٌظهر فً النص الروابً بصورة إشارات سرٌعة،تشؽل حٌزا لؽوٌا قصٌرا فً 

الحكابً  السرد ،ال ٌمتد أكثر من صفحتٌن أو ثالث صفحات ،فً حٌن ٌشؽل المقطع اإلسترجاعً

حٌزا أكبر فً السرد قد ٌمتد إلى فصول باعتباره ٌكشؾ الضوء على الماضً بتفاصٌله
(2)

 .

لدراسة العالقة الموجودة بٌن "جيرار جنيت"الذي بحث فٌه أما بالنسبة للمستوى الثانً، 

الزمنً،وٌتعلق األمر هنا " االستؽراق"،أو " الدٌمومة"زمن القصة وزمن السرد،فٌتمثل فً 

وزمن السرد ،فلٌس هناك قانون واضح  بالتفاوت النسبً الذي ٌصعب قٌاسه بٌن زمن القصة،

ٌمكن من دراسة هذا المشكل ،إذ ٌتولد اقتناع ما لدى القارئ ،بؤن هذا الحدث استؽرق مدة زمنٌة 

تتناسب مع طوله الطبٌعً ،أوال تتناسب ،فإذا كان من السهل أن نقارب النظام الزمنً  لقصة ما 

بمقارنة زمنٌة بٌن  مع النظام الزمنً الذي تبناه الراوي،فإن األمر ٌصبح أكثر صعوبة إذا تعلق

زمنً القصة ،والسرد،وهنا ٌتوجب علٌنا النظر فً وتٌرة سرد األحداث فً النص الروابً،التً 

تتراوح بٌن السرعة،أو البطء أو التوقؾ شبه التام،وهذا ال نحققه إال إذا عدنا إلى زمن القصة 

لٌتسنى لنا بعدها معرفة توافق بٌن زمن القصة،وزمن الخطاب
(3)

 .

وهً التً ٌطلق علٌها مصطلحات متعددة مثل السرعة،الدٌمومة، :LA dureéفالمدة 

سرعة القص ، وٌتم تحدٌدها بالنظر إلى العالقة القابمة بٌن  : اإلٌقاع ، والحركة السردٌة ، وتعنً

مدة الوقابع ، أو الوقت الذي تستؽرقه، وطول النص قٌاسا بعدد أسطره أوصفحاته
(4 )

التً تشكل »

                                                

  .220، ص المرجع السابق1
  .220المرجع نفسه ، ص : ٌنظر2
  .158 ، 157عبد الحمٌد بوراٌو ، منطق السرد ، دراسات فً القصة الجزابرٌة الحدٌثة، ص : ٌنظر3
،  (لبنان) ، دار الفارابً ، بٌروت 2، ط (فً ضوءالمنهج البنٌوي  )ٌمنى العٌد ، تقنٌات السرد الروابً :  ٌنظر 4

   .82 ، ص1999
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 الحركة األساسٌة الثانٌة،وترتبط بوتٌرة سرد األحداث فً القصة من حٌث درجة سرعتها،

: وتشتمل على مظهرٌن ربٌسٌٌن أوبطبها

 المظهر األول،وٌقضً باستعمال صٌػ حكابٌة تختزل زمن القصة ،و تقلصه إلى الحد

أما المظهر الثانً فٌمثل الحالة ...'récitsommaire'يالسرد التلخيصاألدنى،ونموذجه هو 

المقابلة حٌث ٌجري تعطٌل الزمن القصصً على حساب توزٌع زمن السرد ، مما ٌجعل مجرى 

«األحداث ٌتخذ وتٌرة بطٌبة
(1)

هذه التقنٌة الزمنٌة تمثل وجه الرواٌة الذي » وعلى الرؼم من أن. 

ال تستطٌع ٌد صانعها  أن تبنٌها بعٌدا عنه ، بما ٌمثله من آلٌة تتحكم فً سٌر األحداث وتتابعها ، 

«وتحتل موقعا ال ٌقل مكانة عن اإلسترجاع، واإلستباق
(2) 

إال أنها التخلو من الصعوبات ، وهذا 

إن المدة هً التً ٌحس فً شؤنها بهذه ... » حٌث ٌقول فً هذا الشؤن  " جيرار جنيت" ماٌإكده 

الصعوبات أٌما إحساس ، ألن وقابع الترتٌب أو التواتر ٌسهل نقلها دونما ضررمن الصعٌد 

فً التنظٌم  (ب)تؤتً بعد حادثة  (أ)فالقول إن حادثة  : الزمنً للقصة إلى الصعٌد المكانً للنص 

 (....)ٌروى فٌه مرتٌن قول بقضٌتٌن معناهما واضح  (ج)المركبً لنص سردي ، أو أن حدثا  

حكاٌة ما بمدة القصة التً " مدة"فالمقارنة هنا بٌن الصعٌدٌن شرعٌة ومالبمة ، وبالمقابل فمقارنة 

تروٌها هذه الحكاٌة عملٌة أكثر صعوبة وذالك لمجرد أال أحد ٌستطٌع قٌاس مدة حكاٌة من 

«الحكاٌات
(3)

 . 

هذا المستوى دراسة العالقة بٌن الحكاٌة والقصة فً  أنه من الصعوبة "جيرارجينت " ٌرى

، فإذا كانت العالقة بٌن نظام األحداث فً الحكاٌة ،  (الترتٌب )بالمقارنة مع دراسة النظام 

وتوقٌت عرضها فً القصة قابلة للمعاٌنة من حٌث إدراك زمن وتوقٌت سردها ، فإن عالقة 

المدة بٌن زمن الحكاٌة ، وزمن القصة ال تخلو من صعوبة
(4). 

                                                

  .9 ، 8نبٌل بوالسلٌو ، بنٌة الزمن القصصً لدى مرزاق بقطاش ، ص 1
، 2006 ، ، دار الشروق للنشر التوزٌع ، عمان  1دراسات فً الرواٌة العربٌة ، ط"  سامح الرواشدة ، منازل الحكاٌة 2

   .90ص 
 .101 جٌرار جنٌت ، خطاب الحكاٌة ،ص3
 .135، ص 2008عمر عٌالن ، فً منهج تحلٌل الخطاب السردي ، اتحاد الكتاب العرب دمشق ، :ٌنظر 4
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بؤنها عالقة امتداد الفترة الزمنٌة التً تشؽلها األحداث بامتداد » وتعرؾ الدٌمومة أٌضا 

«الحٌز النصً،وهً عالقة تتحدد بمراعاة زمن قراءة النص،بالقٌاس مع زمن األحداث
(1).

 

التقنٌات األربع التً تربط زمن السرد الروابً،وزمن الحكاٌة " جيرار جنيت"وٌسمً     

فإٌقاع السرد ٌتحدد من منظور .المتخٌلة،باسم األشكال األساسٌة للحركة السردٌة 

السردٌات،بحسب وتٌرة سرد األحداث،من حٌث درجة سرعتها، أو بطبها ففً حالة السرعة 

أسطر قلٌلة،أو بضع  ٌتقلص زمن القصة،وٌختزل،وٌتم سرد أحداث تستؽرق زمنا طوٌال،فً

 ،وفً ''ellipseوالحذف  ' 'sommaireالخالصة أهمها سردٌة، بتوظٌؾ تقنٌات زمنٌة كلمات،

المشهد حالة البطء ٌتم تعطٌل زمن القصة ، وتؤخٌره ووقؾ السرد،بتوظٌؾ تقنٌات سردٌة مثل 

scèneوالوقفة،pause.  الدوام »: بقوله   " واالس مارتن"وٌإكد هذا األمرDURATION 

" الوصؾ "لزمن القراءة ، وقد ٌجعل  تكون الفترة الزمنٌة الموصوفة مساوٌة تقرٌبا: فً المشهد 

"  الخالصة " أما فً . (STRETSHامتداد )المفصل زمن القراءة أطول  من زمن الحادثة 

وقد تستبعد بعض  . (مرت سنوات:مثال  )فٌكون زمن القراءة أقصربكثٌر من  الزمن  التارٌخً 

وفً فقرات " المشهد " ، وٌتوقؾ الزمن المسرود فً (ELLIPSISالحذف  )الفقرات الزمنٌة 

«التعلٌق والوصؾ 
(2)

 . "ت يجيرار جن"وهذا الرأي ٌدعم ماذهب إلٌه .

 :تسريع السرد/ أ

 ٌحدث تسرٌع إٌقاع السرد،حٌن ٌلجؤ السارد إلى تلخٌص وقابع وأحداث،فال ٌذكر عنها إال القلٌل 

. أو حٌن ٌقوم بحذؾ مراحل زمنٌة من السرد ،فال ٌذكر ما حدث فٌها مطلقا 

  :(أو المجمل ، أو التلخيص ،أو الملخص  )sommaire: الخالصة .1

فً جملة واحدة أو كلمات (سنوات أو أشهر)وهً سرد أحداث ،ووقابع جرت فً مدة طوٌلة 

إنه حكً موجز وسرٌع ، وعابر لألحداث ،دون التعرض لتفاصٌلها ،ٌقوم بوظٌفة .. قلٌلة

                                                

 .157 الجزابرٌة الحدٌثة،ص ة عبد الحمٌد بوراٌو،  منطق السرد،دراسات فً القص1
 .164 واالس مارتن ، نظرٌات  السرد الحدٌثة ، ص2
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تلخٌصها، فهً وحدة من زمن القصة تقابل وحدة أصؽر من زمن الكتابة، توجز لنا مرحلة طوٌلة 

ومعادلتها كما حددها من األحداث،أي أنها تعمل على تسرٌع السرد،

TR<TH=SOMMAIRE( 1)"جيرارجنيت"
 أي أن زمن القص :حز< زق : وترجمت إلى ، 

. أوالسرد أصؽر من زمن الحكاٌة أو الوقابع 

السرد فً بضع فقرات ،أو بضع صفحات لعدة أٌام، »"جيرار جنيت"وهً عند

«أوشهور،أوسنوات من الوجود ،دون تفاصٌل أعمال أو أقوال
(2)

 .

من سرعات السرد األساسٌة  (...)إن الخالصة هً تسارع حركة تهجً »وٌقال 

 البانوراما ،الخالصة،أو(...)والخالصة تتولد حٌنما ٌعتبر زمن الخطاب أصؽر من زمن القصة

«تتعارض مع المشهد،أو الدراما
(3)

 .

، وٌحٌط بفكرته الربٌسٌة،أو هدفه  الراويالجزء من السرد الذي ٌلخصه» :والتلخيص    

ٌِإلؾ  الربٌسً،فإذا كان السرد ٌتعلق بسلسلة من األجوبة على أسبلة معٌنة،فإن التلخٌص،هو الذي 

«ولماذا قٌل هذا السرد ؟ ما موضوع السرد؟:األجوبة على هذه األسبلة
(4)

عبد "وحسب رأي .

 :"الرحيم الكردي

وٌكون زمان السرد فً التلخٌص أقل من زمان األحداث ، وٌنشؤ عن ذلك الحكً، حٌث نجد »

«اللؽة الحكابٌة ،التً تختزل األحداث التً ربما تجري فً عدة أعوام،فً عدة سطور
(5)

. 

 وتعد الخالصة تقنٌة زمنٌة، ٌلجؤ إلٌها الروابً حٌن ٌتناول أحداثا حكابٌة ممتدة فً فترة 

فتكون هذه األحداث  الخالصة اإلسترجاعٌة ،ىسمتزمنٌة طوٌلة، فٌقوم بتلخٌصها فً السرد ،و

عبارة عن استرجاع للماضً، ٌلجؤ فٌه الراوي إلى تسرٌع زمن الحكاٌة كً ال ٌتناسب إٌقاعه مع 

 وكذلك حٌن ٌتم التلخٌص ألحداث سردٌة ، ال تحتاج إلى توقؾ زمنً سردي .سرعة زمن السرد

                                                

 .97أحسن مزدور ، مقاربة سٌمٌابٌة فً قراءة الشعر والرواٌة، ص:  ٌنظر1
 .109ت ، خطاب الحكاٌة ، صنً جٌرار ج2
 .226 مختار ماالس ، تجربة الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص3
 .15، ص نفسه المرجع4
 .162،ص1996، 2 عبد الرحٌم الكردي ، الراوي والنص القصصً ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ،ط5
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 فتكون بذلك تلك األحداث موجودة ٌمكن تسمٌتها بالخالصة اآلنٌة فً زمن السرد الحاضر طوٌل،

   .فً زمن السرد الحاضر

  :  "LéLLIPSE "  "تنيجيرار ج" أو ماٌسمٌه أو القفز الحذف-2

 ٌعد الحذؾ تقنٌة زمنٌة تشترك مع الخالصة فً تسرٌع وتٌرة السرد الروابً،والقفز به فً 

.  وتجاوز مسافات زمنٌة ٌسقطها الراوي من حساب الزمن الروابً،سرعة

وإذا كانت الخالصة تقوم باختزال أحداث الحكاٌة فً مقطع سردي صؽٌر ،فإن الحذؾ هو التقنٌة 

األولى فً عملٌة تسرٌع السرد ،ألنه قد ٌلؽً فترات زمنٌة طوٌلة ،وٌنتقل إلى أخرى وبذلك ٌطبق 

. الراوي مبدأ اختٌار الحدث ،ونسجه فً النص

وٌسمى الحذؾ أٌضا بالقطع  وفٌه ٌلجؤ الروابٌون التقلٌدٌون فً كثٌر من األحٌان إلى  »

ومرت : تجاوز بعض المراحل من القصة ، دون اإلشارة بشًء إلٌها،وٌكتفً بالقول مثال

وٌتضح من هذٌن المثالٌن بالذات إن القطع إما ٌكون محددا  (...)سنتان،وانقضى زمن طوٌل

«أوؼٌر محدد، أو مصرحا بارزا، أو ؼٌر مصرح ضمنً
(1)

 .

ٌرتد تحلٌل الحذوؾ إلى تفحص زمن القصة المحذوؾ،و أول »"جيرار جنيت"وعند 

مسؤلة هنا هً معرفة هل تلك المدة مشار إلٌها حذؾ محدد ،أم ؼٌر مشار إلٌهاحذؾ ؼٌر 

«محدد
(2)

 .

والحذؾ تقنٌة ٌلجؤ إلٌها الروابً لصعوبة سرد األٌام والحوادث بشكل متسلسل،دقٌق ألنه  »

من الصعب سرد الزمن الكرونولوجً ،وبالتالً ال بد من القفز، واختٌار ما ٌستحق أن 

«ٌروى
(3)

كما تساعدنا تقنٌة الحذؾ على فهم التحوالت،والقفزاتالزمنٌة،التً تطرأ على سٌر . 

. األحداث الحكابٌة

                                                

 77حمٌد الحمٌدانً ،بنٌة النص السردي ، من منظور النقد األدبً ، ص1
 .117محمد معتصم ، عبد الجلٌل األزدي ، عمر الحلً ،ص: ت ، خطاب الحكاٌة، تري جٌرار جن2
  .232مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص 3
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 إن الحذؾ وسٌلة تعمل على إسقاط الفترة الزمنٌة المٌتة،وٌقفز الراوي باألحداث إلى 

األمام،إلى جانب أن الراوي ٌقوم بحذؾ زمن لم ٌقع فٌه حدث ٌإثر على سٌر ، وتطور األحداث 

ٌكون جزء من القصة مسكوتا عنه فً السرد كلٌة،أو مشارا إلٌه »فً النص الروابً، وبالتالً

«فقط بعبارات زمنٌة تدل على موضع الفراغ الحكابً
(1)

.  

 HLELLIPSE : TR= 0, TH= N doncTR<T:وتكون معادلة الحذؾ كالتالً 

وزمن 0= زمن السرد بمعنى أن فً حركة الحذؾ ٌكون  . 0=حز/ س=زق: وترجمت كالتالً 

 وبالتالً ٌكون زمن السرد فً الحذؾ أصؽر بصورة ال نهابٌة من زمن (ن)= الحكاية  

الحكاٌة
(2)

. 

: ة أنواع من المحذوفات ثبٌن ثال"جيرار جنيت "وٌمٌز 

 "EXPLICITE DE TERMINE:"(المعلنة)المحذوفات الصريحة  - أ

بعد عشر سنوات خالل : نجد إشارات دالة علٌه فً ثناٌا النص كؤن نقول »وهو الحذؾ الذي 

«أسبوع 
(3)

وهذا النوع من القطع عادة ما نجده بارزا، مصرحا به فً الرواٌات التقلٌدٌة. 
(4)

ولقد .

الذي تنم عنه إشارة فً السرد إشارة محددة أو ؼٌر محددة »:  بؤنه هو "ت نيجيرار ج" عرفه

إلى ردح الزمن الذي تحذفه ، أو ٌتم عنه حذؾ مطلق مع إشارة إلى الزمن المنقضً عن 

«استبناؾ الحكاٌة
(5)

 والمقصود بها إعالن الفترة الزمنٌة ،وتحدٌدها بصورة صرٌحة . 

وواضحة،أي أن الروابً ٌنص على مدتها الزمنٌة المسقطة من خالل مإشرات زمنٌة واضحة 

 .بحٌث ٌمكن للقارئ أن ٌحدد ما حذؾ زمنٌا من السٌاق السردي 

 

                                                

 .152 حسن بحراوي ، بنٌة الشكل الروابً ،ص1
 .96ٌابٌة فً قراءة الشعر والرواٌة ، صمأحسن مزدور ، مقاربة سً:  ٌنظر 2
 .137 عمر عٌالن ،فً مناهج تحلٌل الخطاب السردي ، ص3
 .77حمٌد الحمٌدانً ، بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً ، ص:  ٌنظر4
 .118-117ت ، خطاب الحكاٌة ،  صنً جٌرار ج5
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 " IMPLICITE:"المحذوفات الضمنية -ب

حذؾ  مسكوت عنه فً مستوى النص ، وؼٌر مصرح به أو بمدته، فهو حذؾ » وهً 

«مؽفل
(1)

. 

وهذا النوع من الحذؾ ٌستخلصه القارئ من النص
(2)

مقولة البٌت المهدم ):  ، فمثال 

، فمن المإكد أن هذا البٌت قد مرت علٌه فترة زمنٌة طوٌلة  حتى وصل إلى هذه (األركان

الحالة ، لكن لم ٌتم اإلشارة إلى هذه الفترة على الرؼم من كونها موجودة ضمنٌا فً المقولة
(3) 

.  ةوهذا النوع من الحذؾ نجده بكثرة فً الرواٌة المعاصر

توجد المحذوفات الضمنٌة فً جمٌع النصوص السردٌة ، وال ٌكاد ٌوجد سرد دون حذؾ  

ضمنً ، ألن الراوي ال ٌستطٌع أن ٌلتزم بالتسلسل الزمنً الكرونولوجً،وبالتالً ،ال بد أن 

 وٌعتبر هذا النوع من صمٌم التقالٌد السردٌة المعمول بها فً الكتابة .ٌلجؤ إلى الحذؾ الضمنً

الروابٌة ،حٌث ال ٌظهر الحذؾ فً النص بالرؼم من حدوثه ،وال تنوب عنه أٌة إشارة زمنٌة 

مضمونٌة ،وإنما ٌكون على القارئ أن ٌهتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر التؽٌرات  أو

واإلنقطاعات الحاصلة فً التسلسل الزمنً ،الذي ٌنظم القصة
(4).

 

لهذا ٌكون من الصعب على الباحث تتبع الحذؾ الضمنً فً النص ، لما ٌكتنفه من تعقٌد، 

 .و ؼموض 

إن العمل الروابً ال ٌمكنه االستؽناء عن الحذؾ الضمنً والعن توظٌفه فً النص،فهو »

ٌسهل على الكاتب القفزات الزمنٌة،وتجاوز األحداث الهامشٌة والوقت الفابض فً السرد،وٌعد 

الحذؾ الضمنً وسٌلة مهمة فً تجاوز التسلسل الزمنً المنطقً ،الذي هٌمن فً فترة ما 

على زمن السرد الروابً وإذا كان الحذؾ بصورة عامة،من أبرز تقنٌات الرواٌة الكالسٌكٌة 

                                                

 .137 عمر عٌالن ، فً مناهج التحلٌل الخطاب السردي ،ص1
 .89،ص(دراسة مقارنة فً ثالثٌة نجٌب محفوظ)قاسم ، بناء الرواٌة  سٌزا:  ٌنظر 2
 .126-125ص(نقد السردٌات نموذجا)وابل سٌد عبد الرحٌم سلٌمان، تلقً البنٌوٌة فً النقد العربً :  ٌنظر3
 .122بحراوي،  بنٌة الشكل الروابً، ص حسن:ٌنظر 4
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فإن الحذؾ الضمنً ٌمٌز الرواٌة الحدٌثة لما ٌتضمنه من تطور فً تقنٌته، تساعد على 

«التالعب بالزمن وإسقاط الفترات الزمنٌة المٌتة ،وتجاوز األحداث الثانوٌة فً السرد
(1)

 .

  "HYPOTHéTIQUE: "المحذوفات االفتراضية- ج

وهذا النوع ٌتم استحضاره عرضا عن طرٌق اإلسترجاع ، كما ٌتمٌز هذا النوع أٌضا »

«بصعوبة إدراكه ، فمن ؼٌر الممكن تحدٌده بدقة
(2)

هً التً فالمحذوفات االفتراضٌة  ؛ 

ٌستحٌل معرفة مدتها الزمنٌة المسقطة وٌصعب تحدٌد المدى الزمنً بصورة دقٌقة،لذلك تكون 

. الفترة المحذوفة التً أسقطها الكاتب ؼامضة ،وؼٌر واضحة

 فالحذؾ و الخالصة تقنٌتان هامتان تلعبان دورا هاما فً تسرٌع السرد،وذلك عكس ما 

  لذلك البد من التطرق لكلٌهما بالدراسة،من إبطاء للسرد،ٌقوم به كل من المشهد والوقفة 

. والبحث،كما البد من التعرٌؾ بهما

 :السرد إبطاء/ب

: ٌتم إبطاء السرد عن طرٌق تقنٌات مثل

 "Scéne" :المشهد-1

وسمٌت هذه الحركة ». وهو على عكس الخالصة  ترد فٌه األحداث مفصلة بكل دقابقها

تخص الحوار ،وفً هذه الحالة ٌؽٌب الراوي ، وٌقدم الكالم كحوار بٌن : ألنها ،"بالمشهد"

«صورتٌن 
(3)

. وقد ٌكون هذا الحوار بطٌبا كما قد ٌكون سرٌعا حسب طبٌعة الظروؾ المحٌطة.

على ضرورة مراعاة لحظات الصمت أوالتكرار ، مما ٌجعل االحتفاظ " تنيجيرار ج"وٌنبه 

بالفرق بٌن زمن حوار السرد ، وزمن حوار القصة قابما على الدوام
(4)

وٌعد المشهد  واحدا من . 

وٌقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي » وؼٌره،"جيرار جنيت"أهم عناصر اإلٌقاع الزمنً لدى

                                                

  .238مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص 1
 .138عمرعٌالن، فً مناهج تحلٌل الخطاب السردي، ص2
 .83،ص(فً ضوء المنهج البنٌوي) ٌمنى العٌد، تقنٌات السرد الرواب3ً
 .122-121ص،ت، خطاب الحكاٌة نًجٌرار ج:  ٌنظر4
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ٌؤتً فً كثٌر من الرواٌات فً تضاعٌؾ السرد ،فالمشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التً ٌكاد 

من حٌث مدى اإلستؽراق،أي أن زمان السرد فً المشهد   ٌتطابق فٌها زمن السرد بزمن القصة

«ٌتساوى مع زمان األحداث وٌنشؤ عن ذلك أسلوب الحوار
(1)

.  

هً مدى تسارع حركة السرد » كما ٌمكن أن ٌطلق على المشهد مصطلح اللقطة ،و

واحدة من السرعات السردٌة الوقفة،والتمدد، أو البسط والخالصة،المنهجٌة،وهً مع 

«األساسٌة
(2)

. 

موقع ممٌز فً الحركة الزمنٌة للنص الروابً،لما  هو  وٌحظى المشهد بعناٌة خاصة ،و

ٌتوافق فٌه  "تودوروف"والمشهد عند . السرد رتابة من وظٌفة درامٌة تعمل على كسر ٌمتلكه

،وذلك عند تدخل األسلوب المباشر وإقحام الواقع التخٌٌلً فً صلب الخطاب فٌتشكل الزمنٌن 

. بذلك المشهد 

تكسر رتابة السرد ،وبذلك تمنح الشخصٌة مجاال للتعبٌر عن رإٌتها من   إن تقنٌة الحوار

وٌتمٌز " خالل لؽتها المباشرة فتعكس وجهة نظرها من خالل حوارها مع اآلخرٌن ،ومع الذات

المشهد بنمط الزمن،حٌث نرى الشخصٌات وهً تتحرك وتمشً وتمثل وتفكر
(3)

. 

حٌث ٌتوقؾ السرد ، وٌسند السارد الكالم ، ٌقصد بها المقطع الحواري  المشهدفتقنٌة

للشخصٌات ، فتتكلم بلسانها وتتحاور فٌما بٌنها مباشرة دون تدخل السارد أو وساطته وفً هذه 

ن السرد ٌتراجع لصالح أ ، والمالحظ فً المشهد (المشهدي بالسرد)الحالة ٌسمى السرد 

،ثم ٌتخلى السارد عن هذا الدور (...قال،قلت)الحوار،حٌث ٌكتفً السارد بتنظٌم الحوار

 ومن خصابص المشهد أنه ٌؤتً لتقدٌم .التنظٌمً،وٌترك شخصٌاته تتبادل الحوار مباشرة 

الموقؾ الخاص عكس التلخٌص الذي ٌقدم الموقؾ العام بشكل كامل ، فالمشهد ٌصور فترات 

                                                

 .162 عبد الرحٌم الكردي،الراوي والنص القصصً،ص1
 .203 جٌرالد البرانس ، المصطلح السردي ، ص2
 .25سٌزا قاسم، بناء الر واٌة ، ص:ٌنظر 3
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 فهذا ٌعمل على إبطاء زمن ،كثٌفة مشحونة ،ألن المشهد الحواري ٌمٌل إلى التفصٌل أحٌانا

السرد،حٌث ٌتمدد الحوار وٌتسع فٌعمل على قطع خطٌة السرد لتقدم الشخصٌة نفسها
(1)

 .

على اللحظة الحاسمة،فهو بذلك ٌؤتً فً - عادة- ٌطلق المشهد»":مختار مالس"  ٌقول

أكبر من زمن الخطاب  (الحكاٌة فً المجمل)الوجه المقابل للنسق المجمل ،فإذا كان زمن الخٌال 

،فإنه فً المشهد تتحقق المطابقة بٌن الزمنٌن ،بحٌث ٌكاد زمن الحكاٌة أن ٌكون هو نفسه (النص)

«زمن الخطاب
(2 )

. 

 .زح=زق : وترجمت إلىScéne:TR=TH:ومعادلته تكون كالتالً 

وٌجب التمٌٌز بٌن نوعٌن من المشاهد الحوارٌة، فهناك المشهد الحواري اآلنً، وهو كما ٌراه  

 إذ ٌحدث توازنا أقرب ،،وحدة من زمن الحكاٌة تقابل وحدة مماثلة من زمن الكتابة" تودوروف"

فً حركة السرد ،حسب مساحته النصٌة وما ٌحتوٌه من تفصٌالت تعمل على إبطاء ء إلى البط

، وهو ٌعمل على بث الحركة "اإلسترجاعي"أما النوع اآلخر فهو المشهد الحواري  .زمن السرد

ٌعمل على " اإلسترجاعي"فإن المشهد ،والحٌوٌة فً السرد ، وٌعمل على نمو الحدث وتطوره 

إضاءة ثؽرات كان السرد قد أؼفلها، وهذه اإلضاءة تحدث إبطاء فً زمن السرد، وحركته إذ 

بعد أن ٌبطا حركة الحاضر السردي ،وبذلك ٌتمدد " اإلسترجاعي" ٌنشؽل الراوي بالمشهد

الخطاب،وٌتسع باتساع المشهد مقابل زمن الحكاٌة
(3)

 .

 بقدرته على كشؾ الحدث ونموه وتطوره ،كما ٌكشؾ أٌضا عن المشهد الحواريوٌمتاز 

ذات الشخصٌة من خالل حوارها مع اآلخر وبالتالً التعبٌر عن رإٌتها ووجهة نظرها تجاه 

 فنرى الشخصٌة وهً تتحرك ،وتمشً وتتصارع وتفكر ،والسٌاسٌة والفكرٌة ،االجتماعٌةالقضاٌا 

ها ،وباإلضافة إلى ذلك ٌعمل الحوار بوتحلم كما تحتفظ الشخصٌة بلؽتها ومفرداتها التً تعبر 

وتقوٌة إٌهام القارئ بالحاضر ،على كسر رتابة السرد من خالل بث الحركة والحٌوٌة فٌه 

                                                

  .239مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة، ص : ٌنظر 1
 .65رجال فً الشمس نموذجا،ص: مختار مالس،تجربة الزمن فً الرواٌة العربٌة2
 .240سٌزا قاسم ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص:ٌنظر3
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الروابً،وإعطابه إحساسا بالمشاركة فً الفعل ،فٌعبر المشهد الحواري عن أدق أمور الحٌاة 

. وتفاصٌلها وأحداثها ،وكؤنها تعاش اآلن

 الزمنٌة للخطاب متطابقة معالمدة هو الحركة التً تكون فٌها : وخالصة القول أن المشهد 

. وإنما متوازنة  الزمنٌة للقصة فسرعة الحكً ال تكون أسرع من سرعة القصة وال أبطؤ،المدة

اإلٌهام بالواقع، أوتقوٌة أثره فً :  وظابؾ ٌقوم بها فً الخطاب السردي منها للمشهد و

على السرد طابعا درامٌا ، وٌكسر رتابته بضمٌر متفرد، كما – أٌضا - القصة، كما ٌضفً المشهد

 دور حاسم فً تطور األحداث، ولذالكتعول علٌه الرواٌات كثٌرا، ،أن له، و للمشاهد الدرامٌة

وتستخدمه بوفرة لبث الحركة  والتلقابٌة فً السرد
(1)

.  

 ":Pause:"(أو االستراحة)الوقفة -2

حٌث تكون فً مسار السرد الروابً توقعات معٌنة ٌحدثها »وتسمى أٌضا باإلستراحة ،

الراوي ،بسبب لجوبه إلى الوصؾ ،فالوصؾ ٌقتضً عادة انقطاع السٌرورة الزمنٌة وٌعطل 

حركتها ،ؼٌر أن الوصؾ باعتباره استراحة ،وتوقفا زمنٌا قد ٌفقد هذه الصفة عندما ٌلتجا 

«األبطال أنفسهم إلى التؤمل فً المحٌط الذي ٌوجدون فٌه
(2)

.  

 تعمل مع المشهد على إبطاء زمن السرد الروابً حٌن ٌتم تعطٌل زمن الحكاٌة فالوقفة 

و تتبدى هذه الحركة فً الحاالت التً . باإلستراحة الزمنٌة ،لٌتسع بذلك زمن الخطاب وٌمتد

ٌكون فٌها قص الراوي وصفا، و فٌها ٌكون زمن القصة أكبر من زمن الحكاٌة بصورة 

واضحة
(3)

 .

                                                

، دار الهدى للنشر 01،ط(تحلٌل الخطاب السردي فً مقامات الحرٌري )عمر عبد الواحد، شعرٌة السرد : ٌنظر1

  .67،ص2003والتوزٌع،
 .77،76 حمٌد الحمٌدانً،بنٌة النص السردي ،من منظور النقد األدبً ،ص2
 .83،ص(فً ضوء المنهج البنٌوي)ٌمنى العٌد ، تقنٌات السرد الروابً :  ٌنظر 3
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كما أن زمان السرد فً الوقفة ٌكون أكبر من زمان األحداث ،بل إن زمان األحداث قد »

ٌتالشى تماما ،وتنشؤ عنه اللؽة الوصفٌة التحلٌلٌة التً ٌسهب الراوي فٌها بالتؽنً 

«بالتفاصٌل،ورسم الصور المكانٌة
(1)

.
 

ما هً إال توقؾ ٌفرضه الوصؾ،ولٌس   وؼالبا ما تكون هذه الوقفة وصفٌة، وهذه األخٌرة

كل الوقفات ، وقفات وصفٌة ،فبعضها ٌكون للتعلٌق ،وفضال عن ذلك،فلٌس كل وصؾ ٌفرض 

.وقفة فً السرد
 

ٌقصد بالتوقؾ انتقال السارد » :  فوابد ومحاسن التوقؾ،فٌقول "مختار مالس"  وٌعرض 

من سرد األحداث إلى عملٌة الوصؾ ،التً ٌصبح فٌها المقطع النصً ،ٌساوي دٌمومة الصفر 

فً مساحة الحكاٌة ،فالسارد حٌنما ٌنتقل إلى عملٌة الوصؾ التً ٌحتاج إلٌها فً حاالت متعددة 

مثل االمتداد المكانً أو رسم الشخصٌات من الخارج أو من الداخل ،أو رسم مشهد اجتماعً،فإنه 

«ٌقوم بتعلٌق الدٌمومة الوقتٌة لتسلسل أحداث الحكاٌة
(2).

 

ولكً تكون اللمسات الوصفٌة مإثرة ، ٌنبؽً أن تكون ذات أهمٌة بالنسبة 

وهناك وصؾ الٌمتزج بالقصة مما ٌإدي إلى تهدٌد إدراك القارئ ، وتصدٌقه،ولذلك .للشخصٌة

وذلك ألن الشخصٌة فً أثناء حركتها ،البد من اإلخبار والمساعدة الحسٌة للقارئ أثناء الوصؾ 

 نادرا ما ٌكفٌانه طوٌال، إذ البد أن ٌتمثل القصة ، وهو ٌرقبها فً إطار إشارات حسٌة ،والحوار

وهذا ٌعود إلى مهارة القاص من خالل حل المشاكل عن طرٌق االحتفاظ بالتفصٌالت .وذاتٌة 

الوصفٌة فً دابرة احتمال القارئ ، ومحاولته قدر اإلمكان أن ٌجعلها جزءا من الحركة االنفعالٌة 

الفرق بٌن السرد " تنيجيرار ج" ولقد بٌن .فً القصة ولٌس مجرد مواد مساعدة وإخبارٌة فقط 

فكل سرد إال وٌتضمن من جهة أولى عروضا ألفعال وأحداث هً التً تشكل »:و الوصؾ بقوله

السرد بمعناه الخالص ، و ٌتضمن من جهة ثانٌة عروضا ألشٌاء، و لشخوص هً نتاج ما ندعوه 

«الٌوم وصفا
(3)

 .

                                                

 .162 عبد الرحٌم الكردي،الراوي والنص القصصً،ص 1
 .59 مختار مالس،تجربة الزمن فً الرواٌة العربٌة،رجال فً الشمس ،نموذجا،ص2
 .75بن عٌسى بوحمالة، ضمن طرابق تحلٌل السرد األدبً، ص: ت ، حدود السرد، تر ي جٌرار جن3
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 ولقد أجمع أؼلب النقاد على أن الوصؾ وسٌلة تخدم النص ،أما إذا جاء الوصؾ باعتباره 

وأول ما ٌجب مراعاته هو عدم   »:"بارون"وٌقول. ؼاٌة،فهذا ٌضعؾ من شؤن العمل الروابً

الوصؾ بؽاٌة الوصؾ،ولكن إلضافة شًء ٌكون مفٌدا للسرد،أو لتقوٌة الجانب الشعري،فال ننسى 

«بؤن الوصؾ وسٌلة ،ولٌس هدفا،أي أنه جزء من الكل،ولٌس أجزاء مكونة للموضوع
(1)

إن .

 لعبت دورا هاما فً بناء النص الروابً باعتبارها تقنٌة سردٌة،قدٌمة ال نكاد نجد الوقفة الوصفية

: رواٌة تخلو منها ولها وظابؾ عدٌدة من بٌنها 

تصنؾ الوصؾ ضمن زخرؾ »الوظٌفة التزٌٌنٌة التً ورثتها عن البالؼة التقلٌدٌة ،وكانت

الخطاب، أي كصورة أسلوبٌة،فتعتبره مجرد وقفة أو استراحة للسرد ،ولٌس له سوى دور جمالً 

«خالص
(2)

. 

 ؼٌر أن الوصؾ باعتباره وقفة زمنٌة قد ٌفقد هذه السمة عندما ٌلتجا األبطال أنفسهم إلى 

وفً هذه الحال قد ٌتحول البطل إلى سارد ، وهنا ٌصعب .التؤمل فٌما هو موجود فً محٌطهم 

 ومن هنا نصل إلى القول بؤن الوصؾ الخالص .القول بؤن الوصؾ ٌوقؾ سٌرورة الحدث 

هوالذي ٌكون طلٌقا من أي تحدٌد زمنً، خالٌا من أٌة حركة ، عكس السرد الذي ٌكون مقٌدا 

 .بالزمن ، أو على األقل تدب فٌه الحركة 

كذلك للوقفة وظٌفة تفسٌرٌة رمزٌة ،فحٌن ٌؤتً المقطع الوصفً لتفسٌر حٌاة الشخصٌة 

 ٌلعب دورا فً بناء الشخصٌة وبناء األحداث وخدمة بنٌة السٌاق السردي ،الداخلٌة و الخارجٌة

 أن الوظٌفة الكبرى للوصؾ هً ذات طبٌعة تفسٌرٌة "جيرار جنيت"وٌرى .بصورة عامة 

وإضافة إلى هذه .ورمزٌة فً نفس الوقت كالصورة الجسدٌة ،وأوصاؾ اللباس والتؤثٌث

ع الوظابؾ،هناك وظٌفة أخرى للوقفة الوصفٌة وهً الوظٌفة اإلٌهامٌة،حٌث توهم القارئ بالواق

لً فٌزٌد يالخارجً بتفاصٌله الصؽٌرة ،إذ تدخل الوقفة ذلك العالم الواقعً ،إلى عالم الرواٌة التخً 

إحساس القارئ بواقعٌة الفن
(1).

 

                                                

 .176 حسن بحراوي، بنٌة الشكل الروابً ، ص1
 .176، ص نفسه المرجع2
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لكن الوصؾ لم ٌعد ٌهتم بالتفسٌر ،والتزٌٌن فً الرواٌة الجدٌدة ،حٌث أصبح ؼاٌة فً حد 

حٌث ٌحدد إطار األحداث والشخصٌات إلبراز مالمح ،ذاته ،وهً لٌست كالؽاٌة التقلٌدٌة 

اإلنسان،ولنقل واقع معروؾ من قبل ،بل أصبح كما ٌقول أصحاب الرواٌة الجدٌدة خالقا،مبدعا 

للمعنى أو المحتوى،ٌعنى باألشٌاء الصؽٌرة ، وٌتعلق بالجزبٌات جمٌعا ،ما كان منها ممٌزا وما 

. لم ٌكن كذلك

 والسرد ، والبد من التمٌٌز بٌن السرد والوصؾ ،فالوصؾ ٌرتبط بالمكان ،واألشٌاء

إن السرد ٌعمل داخل التتابع الزمنً ؛ٌختص بتتبع حركة الشخصٌة فً الزمن ،وما تحدث من فعل

بٌنما ٌبدو الوصؾ ملزما فً نطاق ، لخطابه ،وعلى إعادة الصٌرورة الزمنٌة لألحداث كذلك

العنصر المتتابع بتعدٌل عرض األشٌاء المتزامنة ، والمتجاورة فً المكان
(2)

 . 

وخالصة القول أن الوقفة عبارة عن تعطٌل زمنٌة السرد وتعلٌق مجرى األحداث فً  

 وقد تقصر،مما ٌترتب عنه خلل فً اإلٌقاع الزمنً للسرد ،لدرجة ٌبدو لالقصة،لفترة قد تطو

معها ،وكؤن السرد قد توقؾ فاسحا المجال أمام السارد لتقدٌم الكثٌر من التفاصٌل 

 :وتوظٌؾ المقاطع الوصفٌة ومعادلتها تكون كالتالً.الجزبٌة

PAUSE : TR=n ,TH=O DONC TR >TH كالتالً " ٌمنى العٌد" ، وترجمتها: 

و/ز>ق/ز
(3)

. 

  :التواتر-ج

والذي ٌقصد به عدد »،التواترهً  مقولة ثالثةهناك باإلضافة إلى النظام الزمنً،والدٌمومة     و

المرات التً تروى فٌها الحادثة،ألن السرد اإلعادي جدٌر باهتمام خاص وهو وصؾ واحد 

«لحادثة وقعت مرارا ،ألنها حالما تذكر،ٌؽدو استخدامها المتواتر فً السرد ملحوظا 
(4)

فقد  .

                                                                                                                                                            

 GENETTE:FIGURESHH03:  ٌنظر1
2

   .249 ، 248مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص  
 .83،  ص (فً ضوء المنهج البنٌوي )ٌمنى العٌد،  تقنٌات السرد الروابً  :  ٌنظر3
 .164حٌاة جاسم محمد ، ص:   واالس مارتن ، نظرٌات السرد الحدٌثة ،  تر 4
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،وقد ٌوصؾ وقوع الحادثة  (سرد تكراري)،أوعدة مرات(سرد إفرادي)توصؾ الحادثة الواحدة 

. (إعادي)المتكررة مرة واحدة

ٌمثل شكال آخر من دراسة درجة تردد األحداث،والمواقؾ ،واألقوال »"fréquences"فالتواتر 

«بٌن القصة والخطاب 
(1)  

فهً إما أن تكون مرة واحدة، أو مرتٌن أو مرات ، عدد التكراراتأي 

وٌقٌس التواتر العالقة بٌن عدد تكرارات الورود، وعدد المرات التً روٌت بها ، بحٌث » .عدٌدة

«أن لهذه التكرارات وظٌفة متقاربة تتمثل فً تولٌؾ فترة كبٌرة نسبٌا للحكاٌة
(2)

.  

 التواتر بالتواتر السردي ،أي عالقات التواتر،أوعالقات التكرار "جيرارجنيت" وٌسمً 

لٌس حدث من األحداث بقادر على الوقوع » وٌقول فً هذا الشؤن.بٌن الحكاٌة و القصة 

فحسب،بل ٌمكنه أٌضا أن ٌقع مرة أخرى ،أو أن ٌتكرر فالشمس تشرق كل ٌوم ،وطبعا،إن تطابق 

كل صباح لٌست هً " تشرق"التً " الشمس"هذه الحدوثات المتعددة مشكوك فٌه تمام الشك ،فـ

نفسها من ٌوم آلخر،كما أن قطار التاسعة إال ربع المتوجه من جنٌؾ إلى بارٌس ،والعزٌز على 

، ال ٌتؤلؾ كل لٌلة من العربات نفسها المشدودة إلى القاطرة نفسها،والواقع " ن دي سوسيرافردن"

ن التكرار بناء ذهنً ،ٌقصً من كل حدث كل ما ٌنتمً إلٌه خصٌصا لبال ٌحافظ منه إال على ما أ

ٌشترك فٌه مع كل الحدوثات األخرى التً من الفبة نفسها،والذي ٌقوم التجرٌد الشمس،الصباح ، 

لى األبد أننا سٌطلق هنا إتشرق،وهذا أمر مشهور ، وأنا ال أذكر به هنا ،إال ألوضح مرة، و

على سلسلة من عدة أحداث متشابهة،ومنظور " اجترار الحدث الواحد"أو"أحداث متطابقة"اسم

«إلٌها من حٌث تشابهها وحده
(3)

. 

والمنطوقات السردٌة من  (القصة ) وبٌن هاتٌن القدرتٌن لألحداث المسرودة من

فً "جيرار جنيت"وهذا ما ٌراه . ،ٌقوم نسق من العالقات ،ٌرجع إلى أربعة أنماط(الحكاٌة)

وتكون هذه األنماط تقدٌرٌة بمجرد مضاعفة اإلمكانٌن ،المتوافرٌن من  ،(الحكاية خطاب)كتابه

الجهتٌن ،أوالهما الحدث المكرر ،أو ؼٌر المكرر،والمنطوق المكرر أو ؼٌر المكرر،فؤي كانت 

                                                

 .105 إبراهٌم عباس ، تقنٌات البنٌة السردٌة فً الرواٌة المؽاربٌة ،  ص1
منذر عٌاشً ، المركز الثقافً : أوزوالددٌكرو، جان ماري سشاٌفر ، القاموس الموسوعً الجدٌد لعلوم اللسان ، تر2

 .634،ص2007، 2العربً، ط
 .129 جٌرار جنٌت،خطاب الحكاٌة، ص 3
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الحكاٌة ٌمكنها أن تروى مرة واحدة،ما وقع مرة واحدة ،و مرات ال نهابٌة، ما وقع مرات ال 

. نهابٌة،و مرات ال نهابٌة،ما وقع مرة واحدة،ومرة واحدة ما وقع مرات النهابٌة

: وضمن هذه العالقة،ٌمكن تحدٌد الصٌػ السردٌة التالٌة

أي أن نسرد مرة واحدة ،ما حدث مرة واحدة أوأن نسرد عدة : singulatif:السرد المفرد-1

هذه الصٌؽة حٌث أعطى مثاال ٌقول لنؤخذ "جيرار جنيت"ولقد وضح . مرات ما حدث عدة مرات

فال شك فً أن هذا الشكل من الحكاٌة الذي »(أمس،نمت باكرا)على سبٌل المثال منطوقا كاآلتً 

وهو - ٌتوافق فٌه تفرد المنطوق السردي مع تفرد الحدث المسرود،هو األكثر شٌوعا بنا ال ٌقاس

بحٌث لٌس له اسم ،فً اللؽة الفرنسٌة على األقل ؼٌر " العادة"من الشٌوع وٌعتبر فٌما ٌبدو من 

أننً أقترح أن أطلق علٌه اسما، حتى أبٌن تبٌانا أنه لٌس إال إمكانا من بٌن إمكانٌات أخرى إنى 

«أسمٌه من اآلن فصاعدا الحكاٌة التفردٌة 
(1)

. 

 كذلك ما ٌروى مرات ال متناهٌة لما وقع مرات ال متناهٌة ،هو أٌضا نمط ترجٌعً 

 إلى النمط السابق ما دامت تكرارات الحكاٌة ال تتعدى فٌه "جيرار جنيت"تفردي،وبالتالً ٌرده 

فالتفردي ال ٌتحدد بعدد الحدوثات من الجانبٌن ،بل بتساوي هذا  التوافق مع تكرارات القصة،لذلك

 لنؤخذ على سبٌل المثال المنطوق» مثاال،فٌقول "جيرار جنيت" ولتوضٌح هذه الصٌؽة ٌقدم.العدد 

نمت باكرا ٌوم  االثنٌن ،نمت باكرا ٌوم الثالثاء،نمت باكرا ٌوم األربعاء،إلخ،فمن وجهة النظر 

تفردٌا  التً تهمنا هنا،أي عالقات التواتر بٌن الحكاٌة،و القصة ،ٌظل هذا النمط  الترجٌعً

«فعال
(2)

والسرد المفرد هو النوع المهٌمن ،والشابع فً األنواع السردٌة والنصوص .

. نق=ق،أو نخ=خ:القصصٌة،ومعادلته

 STERATIF:  والسرد المؤلف أو المتشابهrépittif:(التكراري)السرد المكرر-2
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 REPITIF:السرد المكرر-أ

وٌكون بؤن نسرد أكثر من مرة واحدة عبر التكوٌن األسلوبً ،أو تؽٌٌر وجهات     

لنؤخذ على سبٌل المثال منطوقا »هذه الصٌؽة حٌث ٌقول"جيرار جنيت" ولقد وضح.النظر،والتنبإ

إلخ فٌمكن لهذا الشكل أن ٌبدو افتراضٌا تماما وولٌدا ...أمس نمت باكرا، أمس نمت باكرا :كاآلتً

ناقصا للذهن التؤلٌفً،وؼٌر ذي مالءمة أدبٌة،ومع ذلك لنذكر بؤن بعض النصوص الحدٌثة،ترتكز 

إن األطفال ٌحبون أن نروي لهم عدة مرات بل عدة مرات ... على قدرة الحكاٌة على التكرار 

المنطوق،مع أي  هذا النمط من الحكاٌة ،حٌث ال تتوافق اجترارات... متتالٌة القصة الواحدة

«اجترار لألحداث ،أطلق علٌه طبعا اسم الحكاٌة التكرارٌة 
(1)

وهذا النوع من السرد ؼالبا ما ٌتم ،

. باستعمال وجهات نظر مختلفة،وذلك بتؽٌٌر األسلوب

 steratif:السرد المؤلف أو المتشابه-ب

 وٌحصل عند سرد الروابً مرة واحدة ما حدث عدة مرات،وهذا النوع أٌضا تعرض له 

هذا النمط من الحكاٌة،الذي » بالتمثٌل و التحلٌل ،فٌقول" خطاب الحكاٌة" فً "جيرار جنيت"

 عدة أحداث ،ٌتولى فٌه بث سردي وحٌد عدة حدوثات مجتمعة للحدث الواحد رأى مرة أخرى

«متطورا إلٌها من حٌث تماثلها وحده،سنسمٌه حكاٌة ترددٌة
( 2)

وٌحصل هذا السرد عندما نسرد ».

«مرة واحدة ماحدث عدة مرات 
(3)

 خ=ن ق :ومعادلته.

ة ،ٌخلص موضوع البحث إلى أن الزمن الروابً فً تعدد ٌل وفً آخر هذه الحوص

أصبح .فً الرواٌة فنً به عنصر بنابً التً اهتمت وظابفه،وتشعب الدراسات مضامٌنه،واختالؾ

على  ٌشكل هاجسا لدى الدارسٌن والنقاد ،لمعرفة أهمٌته فً البنٌة الروابٌة ،من خالل التعرؾ

-  حسب رإٌة النقاد-القرابن التً تدلنا على كٌفٌة اشتؽال الزمن فً العمل األدبً،وذلك ألن النص

وهذا ما ٌدعو إلى تكثٌؾ الجهود فً .ٌشكل فً جوهره بإرة زمنٌة متعددة المحاور واالتجاهات

                                                

1
  .131المرجع السابق ، ص  
 .131، ص نفسهالمرجع 2
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لدراسة الزمن،من خالل اشتؽاله ،وفلسفٌة  هذا المجال،قصد إٌجاد أطر منهجٌة،ومنطلقات فكرٌة

 تمٌزه عن ؼٌره من النصوص الروابٌة وفً النص الروابً العربً ،لخصوصٌة هذا النص ،

. العالمٌة

إن التمكن من التعامل مع األزمنة والتالعب بها،ٌخدم القٌمة الفنٌة، والتً تقوم على  »

التشوٌق والمتعة الفنٌة،وتسمح للقارئ باالنتقال إلى مستوى من التؤوٌل ،والمشاركة فً إعادة 

كتابة النص،فانفتاح الزمن أدى إلى انفتاح النص فنلتقً بالزمن الماضً ،داخل نصوصنا 

الروابٌة،وكؤنه ٌشكل رافدا من روافد العملٌة اإلبداعٌة،حتى كان العنصر الحاسم فً عملٌة الخلق 

فال نكاد نعثر على نص واحد خال من االرتكاز . اإلبداعً ،واألس الجمالً،الشرعً لكٌنونتها

على فسٌفساء الماضً ،امتداداته الظلٌلة،وكؤنه المشكاة التً ٌستعان بها على فرز محتوٌات ذلك 

الواقع ،وترتٌب شإونه،وتحلٌل أبعاده  ومعطٌاته،بعد أن كان الحاضرالكوة التً ٌطل منها على 

«المعمارٌن،الواقعً،والروابً
(1)

.  

إن زمن السرد الروابً ، ٌختلؾ فً تشكٌله،ووجوده عن الزمن الواقعً الفعلً،وٌخضع  »

 أبعاده،وبالتالً ٌفقد الزمن فً الرواٌة واقعٌته وٌتحول إلى ه،وتشكٌلئلتقنٌات فنٌة تعمل على بنا

مدلوالت نصٌة تتوالى تباعدا فً الخطاب ،وتكون ذات طبٌعة لفظٌة،بحٌث ٌمكن التقاطها وكشؾ 

«دالالتها من خالل اإلشارات الزمنٌة المبثوثة فً النص
(2)

 

 لذلك البد من تناول التوظٌؾ اإلٌدٌولوجً للعناصر الزمنٌة،سواء تعلق األمر بالزمن 

علة وجود )،الذي توطده األحداث التارٌخٌة،أي (الواقع الحقٌقً لكتابة هذه األعمال)االجتماعً 

وكذلك ال بد من دراسة المفارقات الزمنٌة،وتقنٌات زمن السرد،فالحركة الداخلٌة .(هذه األعمال

للسرد تخضع فً تشكٌلها لبعدٌن زمنٌٌن،ٌتمثل البعد األول فً المفارقات الزمنٌة التً تعمل على 

و البعد اآلخر، ٌتمثل فً (اللواحق و السوابق)انحراؾ مسار الزمن باتجاه الوراء، أو األمام، أي

تقنٌات زمنٌة فنٌة، تلعب دورا هاما فً تشكٌل زمن الخطاب الروابً ،من خالل عالقة تربط بٌن 

                                                

   .45 ، ص محمد بشٌر بوٌجرة ، بنٌة الزمن فً الخطاب الروابً الجزابري ، دار الؽرب للنشر والتوزٌع ، وهران1
 .195 حسن بحراوي ، بنٌة الشكل الروابً ، ص2
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زمن الحكاٌة وزمن السرد،وتمنح هذه التقنٌات الزمن الروابً بعدا فنٌا،ٌتجاوز واقعٌة الزمن 

الحقٌقً ،فٌتحكم الراوي بسرعة زمن النص وبطبه
(1)

 .

: إن الهدؾ من دراسة هذه العناصر هو ضبط الداللة اإلٌدٌولوجٌة،وصٌػ تركٌبها 

 .داللة الزمن التاريخي -1
 .داللة الزمن االجتماعي -2
 .التواتر-المدة- النظام:والذي ٌتحدد من خالل دراسة العناصر التالٌة:داللة الزمن النصي -3
ورؼم ذلك .والرواٌة الحدٌثة تلجؤ إلى تكثٌؾ زمن السرد ،واختصاره فً أٌام،أو ساعات -4

ا إبطاء اإلٌقاع الروابً فً بعض الفصول مفإن حالة التؤمل النفسً ،والمونولوج ،بوسعه

فً النص الروابً الواحد،فالرواٌة لم تعد تخضع لوتٌرة زمنٌة منتظمة ،وإنما ٌتراوح 

 .،حسب الحركة الداخلٌة للسرد ءإٌقاعها بٌن السرعة والبط

ولدراسة المإشرات السردٌة ،والحكابٌة فً النص الروابً ودورها فً تجسٌد الرإى،وتحقٌق 

حاول هذا البحث اعتماد مدى حضور هذه المإشرات ،وؼٌابها فً الرواٌات يالبعد الجمالً،

. و الؽابٌةالثالث،وما ٌحمله كل من الحضور،والؽٌاب من الدالالت الفكرٌة،والجمالٌة 

                                                

  .258مها حسن القصراوي ، الزمن فً الرواٌة العربٌة ، ص : ٌنظر 1
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 :تمهيذ      

     طظؼَٝ حُز٤٘ش ح٤ُِ٘ٓش حُوخٍؿ٤ش ُيٍحٓش حُؼي٣ي ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ٢ طوٚ حُ٘ٚ حَُٝحث٢ 

ًِٖٓ حٌُخطذ، ُٖٝٓ حُوخٍة ، كٌَ ٜٓ٘ٔخ ٣ظؤػَ رخُؼَٜ ح١ٌُ ػخٕ ك٤ٚ ، ٝطلخػَ ٓؼٚ، 

ٝه٠غ ك٤ٚ ُِٔئػَحص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ، ٝح٤ُٔخ٤ٓش ، حُظ٢ طْٜٔ ك٢ رٍِٞس طل٤ٌَٙ، 

ٝطٞؿ٤ٚ ٓ٘خػَٙ ًُٝي ٓخ ٣٘ؼٌْ كظٔخ ػ٠ِ اٗظخؿٚ ، ًٔخ طؼٔي حُز٤٘ش حُوخٍؿ٤ش ا٠ُ ىٍحٓش 

ٝهزَ حُظطَم ا٠ُ ىٍحٓش ٌٛٙ . حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ٝحالؿظٔخػ٢ ، ٝؿ٤َٛٔخ ٖٓ ٓـخالص حُل٤خس

ح٧ُٓ٘ش الري ٖٓ حُظؼ٣َق رخُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش حُؼالع حُظ٢ ٓظطزن ػ٤ِٜخ حُيٍحٓش ًٌٝح رؤْٛ 

 .حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ ٌٛٙ حَُٝح٣خص

، (طخء حُوـَ)،(ِٓحؽ َٓحٛوش ) حَُٝح٣خص حُؼالع "فضيلة الفاروق"     ًظزض حُٔئُلش 

ُظؼزَ ػٖ ّٛٔٞ ح٩ٗٔخٕ حُٔؼوق ، ٝ ٓٞحؿؼٚ ، حُظ٢ طزيأ ٖٓ ٗلٜٔخ ،  (حًظ٘خف حُٜ٘ٞس)

ٝط٘ظ٢ٜ ػ٘ي ًَ حُ٘ٔخء حُؼَر٤خص ، كٌخٗض رٌُي ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ حُ٘ؼ٣َش رٔؼخرش َٓآس ػخًٔش 

 .رٟٞٞف ،َٝٛحكش ُٞحهغ ٓؼخٕ 

، ػَكض حَُٝح٣ش حُـِحث٣َش 1988    ٝ طزؼخ ُِظلٞالص حُظ٢ ٜٗيطٜخ حُـِحثَ ٌٓ٘ أٝحهَ ٓ٘ش 

طلٞالص ٛخٓش ك٢ حُوٜش ٝ حُوطخد ، ك٤غ ظَٜص كًَخص ه٣ٞش ، ِٛص حُزالى رؤًِٜٔخ ٖٓ 

ٗخك٤ش حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ ، ٝ ًٌح ك٢ حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ، ك٤غ ىػض طِي حُلًَخص ا٠ُ اػخىس 

رؼغ ٤ٓخٓش حُٞػ٢ رخُظـ٤٤َ ، ٝ ٗظ٤ـش ٌُُي ٝهغ حُظلٍٞ ٖٓ ٗظخّ حُلِد حُٞحكي ا٠ُ حُظؼيى٣ش 

 .حُلِر٤ش ، ٖٝٓ حالهظٜخى حُٔٞؿٚ ا٠ُ حهظٜخى حُٔٞم 

    ٝ رطز٤ؼش حُلخٍ ، حٗؼٌْ ًُي ػ٠ِ حُٔـخٍ حُؼوخك٢، كظَٜص ػيس ؿٔؼ٤خص ، حكظ٠٘ض 

ًٔخ رَُص ٜٗٞٙ ٍٝحث٤ش ٓٔظٔيس ٖٓ . ح٧ىرخء، ٝ َٗ٘ص اريحػخطْٜ حُ٘ؼ٣َش هٜٞٛخ 

حُٞحهغ ، كخٍٝ ك٤ٜخ حٌُظخد حُظؼز٤َ ػٖ حُوِن ، ٝ حالهظ٘خم ، ٝ ػٖ ًَ ح٧كخ٤ْٓ ح٤َُٛزش حُظ٢ 

ػخٗٞٛخ ك٢ طِي حُلظَس ،ٝٛٞ ٓخ أىٟ ا٠ُ ظٍٜٞ حُِ٘ػش حٌُحط٤ش حُظ٢ ٤ٓطَص ػ٠ِ طِي 
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ًٝخٕ َُِٔأس حُٔؼولش ، ىٍٝٛخ حُلؼخٍ ك٢ طَؿٔش طـخٍرٜخ حُل٤خط٤ش ٖٓ هالٍ ح٧ػٔخٍ . حٌُظخرخص

 «حُل٤٘ش
(1)

. 

 ك٢ أػٔخُٜخ حَُٝحث٤ش ، اً طؼزَ ػٖ كخُظٜخ "فضيلة الفاروق "     ٝ ٌٛح ٓخ ٗـيٙ ػ٘ي حٌُخطزش 

حُ٘ل٤ٔش حٌَُٔ٘ٔس رٔزذ حُ٘ظَس ح٩كظوخ٣ٍش َُِٔأس ك٢ حُٔـظٔغ ، ٝ ٓخ طؼخ٤ٗٚ ٖٓ هٔٞس ، 

ٝحٓظـالٍ ، ٝ كَٓخٕ ، ٝ هَٜ ؿٔي١ ، ٝ ٍٝك٢ ، ٝ حُل٢ ٖٓ ه٤ٔظٜخ ، ريح٣ش ٖٓ ٍؿخٍ 

ػخثِظٜخ ، ا٠ُ ًَ حُِٔطش ح٣ًٌٍُٞش ك٢ حُٔـظٔغ ، ٝ طؼزَ ػٖ ًُي ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ٓوخ١غ 

ٝ ك٤ٔخ رؼي ، ػَكض » : (مزاج مراهمة )ٍٝح٣خطٜخ ، ًٌَٗ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ، هُٜٞخ ك٢ ٍٝح٣ش 

إٔ ٍؿخٍ حُؼخثِش ػخٍٟٞح حُظلخه٢ رخُـخٓؼش ، ٝ إٔ ٝحُي١ ، كخٍٝ ا٣ـخى كَ ٢ٓٝ ٩ٍٟخء 

 ...ؿ٤ٔغ ح١٧َحف 

«ٓخ أطؼْ إٔ ٣ٌٕٞ حُلَى حَٓأس ػ٘يٗخ ، كٌَ ١ٔٞكخطٚ ، طظٞهق ػ٘ي ػظزش طخء حُظؤ٤ٗغ
( 2) 

كٌٜح حُ٘خٛي ٣ز٤ٖ ٍكٞ حُٔـظٔغ طؼِْ حَُٔأس ٝػيّ طوزِٚ ٓوخُطظٜخ ًٌٍُِٞ ، أٝ إٔ طٌٕٞ رؼ٤يس 

ػٖ ٓل٤طٜخ ح١َٓ٧، ٝاًح أهطؤص طِو٠ ٓؼخِٓش هخ٤ٓش طئى١ ا٠ُ ك٠لٜخ أٓخّ حُـ٤ٔغ ًٔخ ك٢ 

 :ٌٛح حُٔؼخٍ

ُوي ١ِوٜخ ُٝؿٜخ ، ٝ ١َىٛخ أٓخّ حُ٘خّ ، ٢ٛ ٝ أٝالىٛخ ، ٝ ٛٞ ح٥ٕ ٣ل٠َ ٗلٔٚ ُِِٝحؽ »

«ٖٓ ٛز٤ش ك٢ حُؼ٣َٖ٘
(3)

فضيلة "كخَُٔأس ػ٘يْٛ ٣َٜٔ اٛخٗظٜخ ٝحكظوخٍٛخ، طوٍٞ  . 

 :(تاء الخجل  )ك٢ ٍٝح٣ش "الفاروق

 ٌٓ٘ حُؼزّٞ ح١ٌُ ٣ٔظوزِِ٘خ ػ٘ي حُٞالىس ،»

 ٌٓ٘ أهيّ ٖٓ ٌٛح ،

 ٌٓ٘ ٝحُيط٢ حُظ٢ ظِض ٓؼِوش رِٝحؽ ٤ُْ ُٝحؿخ طٔخٓخ ،

 ٌٓ٘ ًَ ٓخ ً٘ض أٍحٙ ك٤ٜخ ٣ٔٞص رٜٔض ،

                                           

1
 .5 ،2000ٙ ؿ٤ِ٣ٞش ، 17ُل٤٠ِش حُلخٍٝم ، ؿ٣َيس حَُٜ٘ ، حُلِوش ح٠ُٝ٧، حالػ٤ٖ٘ " ِٓحؽ َٓحٛوش " ػٔخٍ ُػٕٔٞ ، ح٤َُٔس حَُٝحث٤ش ،  

2
 .12 ، ٙ 2007 ،2ك٤٠ِش حُلخٍٝم ، ِٓحؽ َٓحٛوش ، ىحٍ حُلخٍحر٢ ، ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ، ١

3
  .15حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٙ 
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ٌٓ٘ ؿيط٢ حُظ٢ ظِض ُِٓ٘ٞش ٜٗق هَٕ ٖٓ حُِٖٓ ،اػَ ح٠َُد حُٔزَف ح١ٌُ طؼَٟض ُٚ 

«ٖٓ أم ُٝؿٜخ ، ٝٛلوض ُٚ حُوز٤ِش ، ٝ أؿٔٞ حُوخٕٗٞ ػ٘ٚ ػ٤٘٤ٚ ،ٌٓ٘ حُويّ
(1)

.  

  :(اكتشاف الشهىة  )ٝطوٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٍٝح٣ش 

ٝ ً٘خ ؿ٤ٔؼخ ٗؼ٤ٖ ك٢ هلٚ ، . ٨ُٓق ً٘ض أٗظ٢ٔ ُٔـظٔغ ٢ٜ٘٣ ك٤خس حَُٔأس ك٢ حُؼالػ٤ٖ »

هخٍؽ أؿٔخىٗخ طٔخٓخ هخٍؽ ٍؿزخط٘خ ٗلِن ك٢ ك٠خء ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُٔزٜٔش ، ٝ حُظوخ٤ُي حُظ٢ ال 

ٓؼ٠٘ ُٜخ ، ٝ ٗظٖ أٗ٘خ أكَحٍ ، ٖٓ ؿٜش ً٘ض أهخف ٖٓ ٝحُي١ ، ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٖٓ أه٢ 

«ا٤ُخّ ، ٝ ٌُٜح رظَص أًؼَ ٖٓ ػالهش ، هزَ إٔ ٣ؤهٌ أكيٛٔخ هزَح رٜخ
(2)

. 

 :(مزاج مراهمة ، تاء الخجل، اكتشاف الشهىة  )التعريف بالىصىص الروائية الثالثة - 1  

 .أصلها ووالعها:مزاج مراهمة  - أ

، ٢ٛٝ حُٔئُلش ًحطٜخ، ٝحُظ٢ "٣ُِٞح"       طظِوٚ أكيحع ٌٛٙ حَُٝح٣ش كٍٞ كظخس طيػ٠ 

حٓظخُص رخًٌُخء، ٝحُؼ٘خى حُ٘ي٣ي، ك٢ ًَ حُظَٝف حُظ٢ طَٔ رٜخ، ك٢ٜ ال طٔظِْٔ أريح، ٝال 

 .طَٟن ٧ٝحَٓ حُـ٤َ ٝإ ًخٕ ٝحُيٛخ، أٝ هخُٜخ أٝ أػٔخٜٓخ

    أٓخ حالكيحع حُلو٤و٤ش َُِٝح٣ش، ك٢ٜ طزيأ ٌٓ٘ كُٜٜٞخ ػ٠ِ ٜٗخىس حُزٌخ٣ٍُٞخ، ٝحُظلخهٜخ 

ك٢ . رخُـخٓؼش ك٤غ أٍحى ًَ حكَحى ػخثِظٜخ إٔ طَطي١ حُلـخد ٝإٔ طيٍّ حُطذ رـخٓؼش رخط٘ش

حُزيح٣ش كخُٝض ك٤غ ٝؿيص حرٖ ػٜٔخ كز٤ذ ح١ٌُ ٣يٍّ ر٘لْ حُـخٓؼش ٝحهلخ ح٠ُ ؿخٗزٜخ 

كؤكزظٚ، ٌُٜ٘خ ٛيٓض ك٤ٔخ رؼي، ك٤٘ٔخ ػَكض أٗٚ ٣ٔظـَ رَحءطٜخ، ٝظَٝكٜخ، ٢ً ٨ٔ٣ رٜخ 

ٖٓ ػخىحطٜخ . كَحؿٚ، كوٍَص حُظل٣َٞ ح٠ُ ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش ُيٍحٓش حُٜلخكش ِٝٗػٜخ ُِلـخد

أٜٗخ طـِـؤ ىحثٔخ ح٠ُ ٌٓظزش هخُٜخ، ٝطوَأ حَُٝح٣خص ٝحُوٜٚ، ًخٗض اًح أػـزض رؤكي 

حُ٘و٤ٜخص، طـؼَ ٜٓ٘خ رطال طلِْ رٚ، ٝك٢ َٓس ٖٓ حَُٔحص أػـزض رخٌُخطذ ٗلٔٚ، ٝٛٞ 

٣ٞٓق ػزي حُـ٤َِ، كؤكزظٚ، ىٕٝ إٔ طَحٙ، ٝٗخءص ح٧هيحٍ إٔ طِظو٢ رٚ ك٢ ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، 

ٝحُظ٢ طؼَٔ ٓؼٚ ك٢ ؿ٣َيطٚ، ٝٛ٘خ طوغ ك٢ كزٚ " ك٘خٕ رٖ ىٍحؽ"ػ٘يٓخ ًخٗض ٓغ ٛي٣وظٜخ 

                                           

1
  .6 ، ٙ 2006 ، 2ك٤٠ِش حُلخٍٝم ، طخء حُوـَ ، ىحٍ ٣ٍخٝ ح٣َُْ َُِ٘٘ ، ر٤َٝص ، ١

2
 .9 ، ٙ 2006 ، 2ك٤ِٜش حُلخٍٝم ، حًظ٘خف حُٜ٘ٞس ، ىحٍ ٣ٍخٝ ح٣َُْ َُِ٘٘ ، ر٤َٝص ، ١
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حرٖ " طٞك٤ن ػزي حُـ٤َِ"رٍٜٞس ٤ِٓٞىٍح٤ٓش، ًٔخ ط٘خء ح٧هيحٍ أ٠٣خ إٔ ٣وغ ك٢ كزٜخ 

، ك٤لزٜخ رـٕ٘ٞ، ٌُٜ٘خ ػ٠ِ ػخىطٜخ طلذ ىحثٔخ إٔ طؼيٍ ػٖ حُٔؤُٞف، " ٣ٞٓق ػزي حُـ٤َِ"

ٝال طزخ٢ُ رؤ١ ٢ٗء ٝطٌَٔ ٤َٔٓطٜخ ٝؿَحٜٓخ رخُٞحُي، ٤ُْٝ حالرٖ ٍؿْ ًزَ ٓ٘ٚ ٝطلخٍٝ 

حٓظيٍحؿٚ رخُظلخٍٝ ٓؼٚ، ٝحُ٘وخٕ، ك٤ؼـذ رؼوخكظٜخ، ٝأكٌخٍٛخ ٝٓوخالطٜخ ٣َٝ٘٘ ُٜخ ك٢ 

ؿ٣َيطٚ، ٤ٗٝجخ ك٤٘جخ ٣زيأ رخ٩ػـخد رٜخ، رؼي إٔ طـ٤َ ٖٓ ٓظَٜٛخ حُوخٍؿ٢ ٢ً طزَُ 

أٗٞػظٜخ، ًَٝ ٌٛٙ ح٧كيحع ؿَص ك٢ ظَٝف ؿي ٓظيٍٛٞس،  ُٖٓ ح٩ٍٛخد  ٝطٜي٣ي حُ٘ؼذ، 

ٝطٜي٣ي ٗو٤ٜخص حُزالى، ًٝخٕ ٖٓ " ر٤ٟٞخف"ٝحُٟٞغ ح٢٘ٓ٧ ح٤َُٛذ، ٝحؿظ٤خٍ حَُث٤ْ 

ُـَأطٚ، كِوذ رخُ٘و٤ذ ٓخ أػخٍ ؿ٠ذ طِي حُـٔخػخص حُظ٢ ط٢ٔٔ " ٣ٞٓق ػزي حُـ٤َِ"ر٤ْٜ٘ 

ٗلٜٔخ حُـٔخػخص ح٩ٓال٤ٓش ٝأه٤ٔض كلِش ُظ٣ٌَٔٚ، ٝٝهؼض حُلخؿؼش ُٔخ أ١ِن ػ٤ِٚ أكي حُ٘زخٕ 

ح١ٌُ أكزظٚ، ٝال "٣ٞٓق " حُ٘خٍ، ٝٛ٘خ ٣وغ حَُٜحع ٓغ ٗلٜٔخ، كال ٢ٛ أًِٔض ك٤خطٜخ ٓغ

ال ٣ٔٞص ٣ٝ٘وَ ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ " ٣ٞٓق" ح١ٌُ أكزٜخ رـٕ٘ٞ، ٌُٖ " طٞك٤ن"كخُص رـــ 

حُؼ١ٌَٔ رخُؼخٛٔش، ػْ ح٠ُ َٜٓ رؼي ىػٞس حَُث٤ْ ُٚ ُو٠خء كظَس حُ٘وخٛش ٛ٘خى، ٝٓلَ 

ٌٌٝٛح طزلغ حُزطِش ػٖ ٍؿَ آهَ ك٢ ٍٝح٣خص أهَٟ، رٔالٓق . طٞك٤ن ح٠ُ كَٗٔخ ىٕٝ ػٞىس

 .طوظِق ػٖ ٓالٓق ٣ٞٓق، ٝروِْ حَٓأس أهَٟ ُْ طؼي َٓحٛوش

 أٍٝ ػَٔ ٍٝحث٢ ُل٤٠ِش حُلخٍٝم ، ًظزظٜخ ك٢ ػالػٔخثش (مزاج مراهمة  )      ٝطؼظزَ ٍٝح٣ش 

ٛللش ، ٝ ٛللظ٤ٖ حػ٘ظ٤ٖ ، ٖٓ حُلـْ حُٔظ٢ٓٞ ، ٛيٍص ػٖ ىحٍ حُلخٍحر٢ ك٢ ُز٘خٕ ك٢ 

 ، ال ط٘ؤْ حَُٝح٣ش ا٠ُ كٍٜٞ ، أٝ أهٔخّ 2007 ، ٝ حُؼخ٤ٗش ٓ٘ش ١1999زؼظ٤ٖ ؛ح٠ُٝ٧ ٓ٘ش 

ٓؼ٘ٞٗش ، ٝ اٗٔخ ٗـي حُ٘ٚ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػَ٘س ٓوخ١غ ٓظلخٝطش حُطٍٞ ، ٝ ٤٘٣َ ًَ ٓوطغ ا٠ُ 

 .ٝؿٞى أكيحع ٓؼ٤٘ش ، ٣ئ١َٛخ ُٓخٕ ، ٝ ٌٓخٕ ٓؼ٤٘٤ٖ 

 ٌِٓ٘ش ح٩ٍٛخد ٝ حُظؼٜذ حُل١ٌَ ، ٝ ٤ٟخع حُلَى – ِٓحؽ َٓحٛوش –طؼخُؾ حَُٝح٣ش 

ٝؿيح٤ٗخ ك٢ ًُي حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣لَّ ح٧ر٘خء كظ٠ ٖٓ ػخ١لش ح٧رٞس ، ك٢ٜ طظليع ػٖ حُؼالهش 

ر٤ٖ حُلظخس حُؼَر٤ش ، ٝ ٝحُيٛخ ، ٝ ٓخ ٣ظَطذ ػٜ٘خ ٖٓ ِٓٞى ُِٜٓٝ ، طلوي ك٤ٚ حُلظخس ػوظٜخ 

ر٘لٜٔخ ، ٝ طظوٌ ػٞح١لٜخ ٓٔخٍح هخ١جخ الهظ٤خٍ ح٣َُ٘ي
 

ُوي ططَهض حَُٝحث٤ش ا٠ُ حٌُؼ٤َ  .  

 .ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش حُظ٢ طؼَك٘خ ا٠ُ كي رؼ٤ي ر٤َٔطٜخ حٌُحط٤ش 
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    إ ِٛش ح٩ريحع ح٧ىر٢ رٔل٤طٚ حالؿظٔخػ٢ ، ٝ حُظخ٣ٍو٢ ٣ؼي ٖٓ حُو٠خ٣خ حُل٣ٌَش حُظ٢ 

ٗـي ٛؼٞرش ك٢ ح٩ٓٔخى رو١ٞ٤ٜخ، ك٢ٜ طَطز٢ رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔـخالص ًخُ٘ل٤ٔش ، 

ٝحالؿظٔخػ٤ش، ٝحُلِٔل٤ش ، طوظ٢٠ حالٗظزخٙ ا٠ُ ٓخ ٛٞ ظخَٛ ، ٝ ٓخ ٛٞ رخ١ٖ ، ٓخ كيع ، ٝ ٓخ 

ُِٝٞهٞف ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٌٛٙ حَُٝحر٢ ٣٘زـ٢ طـ٣َي حُوطخد حُل٢٘ ٖٓ حُٔظٖ . ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع 

حُلٌخث٢ ٩ػخىس حُ٘ٚ ا٠ُ ٝحهؼٚ ًٔخ ٣لظَٝ هزَ ٝهٞػٚ، ٍؿْ ٛؼٞرش ٌٛح حُلَٜ ك٢ 

 .حُـخُذ

    كٜ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحثٖ حُِـ٣ٞش حُظ٢ حٓظؼِٔظٜخ حُٔئُلش ُظز٤ٖ إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش هٜش ٤َٓس 

ًحط٤ش، ٖٓ أرَُ ٌٛٙ حُوَحثٖ إٔ حَُٝحث٤ش ً٘لض ػيس َٓحص ػٖ ُوزٜخ حُلو٤و٢ ك٢ حُٔظٖ 

 :حُلٌخث٢ طوٍٞ ٓؼال 

  طٍٜٞ ، هخ٢ُ ٤ٓٔٞص ؿ٤ظخ ٖٓ حُظلخه٢ رٔؼٜي ح٧ىد ؟»

 :كوخٍ 

 أٛ٘خى ٗوٚ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ ٣ٔوض ح٧ىد ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ؟

 :كوخُض ُٚ 

 .ًخٗض أ٤٘ٓظ٢ إٔ إًٔٞ ١ز٤زش ٓؼَ ؿي١  -

 .ؿيى ١ز٤ذ  -

 .كظٔخ ٓٔؼض رٚ ، ًخٕ ٖٓ أ١زخء حُؼٍٞس ، ُْ ٣ؼٖ ًؼ٤َح ، حٓظٜ٘ي ٗخرخ  -

حٗظو٠ض ؿِحُش ؿز٤٘ٚ ، ريص أٍرؼخ ، ٍكغ كخؿز٤ٚ ه٤ِال ، ٝ ريح حالٛظٔخّ ٗخىح أَٗػش  -

 :ػ٤٘٤ٚ ، ك٤ٖ ٓؤ٢ُ٘ 

 ٓخ حْٓ ؿيى ؟ -

 أؿزظٚ 
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«أكٔي ٢ٌِٔٓ  -
(1)

.  

ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ " ٣ُِٞح"    ًٔخ حٓظؼِٔض حُٔئُلش ػزخٍحص ػي٣يس ، طيٍ ػ٠ِ إٔ حُ٘و٤ٜش حُزطِش 

 ًٔخ ط٤َ٘ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ا٠ُ – حٌُخطزش حُلو٤و٤ش –ٗلْ حُؼخثِش حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ ٢ٛ 

طـخٍرٜخ حُ٘و٤ٜش ، ًٌٛخرٜخ ا٠ُ ٓي٣٘ش هٔ٘ط٤٘ش ُِيٍحٓش ، ٝ ٓٔخٍٓظٜخ ُٜٔ٘ش حُٜلخكش ، 

ٝطَٔى أكيحػخ كو٤و٤ش ػخٜٗخ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ هالٍ طِي حُلظَس حُظخ٣ٍو٤ش ٓؼَ حٓظوخُش 

 :، طوٍٞ ك٢ ٌٛح حُٜيى " ٓلٔي ر٤ٟٞخف " ٝ ٓـ٢ء " حُ٘خ٢ًُ رٖ ؿي٣ي"

« ً٘خ ك٢ ػٜي حُ٘خ٢ًُ ، َٛٗخ ك٢ ػٜي ر٤ٟٞخف »
(2)

.  

ك٢ ًُي " ر٤ٟٞخف "  ًخٕ ٗؼذ رؤًِٔٚ هي ريأ حالٗظلخٍ ػ٠ِ ٣َ١وظٚ ، ريءح رخؿظ٤خٍ «

ح٤ُٜق حُلخٍ ، ا٠ُ حؿظ٤خٍ ٍؿخٍ ح١َُ٘ش ، ٝ حُـ٤ٖ ، ا٠ُ حؿظ٤خٍ حُٔؼول٤ٖ ، ا٠ُ حؿظ٤خٍ 

«ٓٞح٤٘١ٖ رؤٓزخد ، أٝ رـ٤َ أٓزخد
(3)

.  

 أكيحػخ ٝحٟلش َٓص – ِٓحؽ َٓحٛوش –ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حَُٝح٣ش " ك٤٠ِش حُلخٍٝم "     ٝ طويّ 

ك٢ ك٤خطٜخ ػٖ ٣َ١ن حالٓظل٠خٍ ، ٝ حُظًٌَ ُظلخ٤َٛ طِي ح٧كيحع ، كظؼ٤ي رٌُي ر٘خء ٝحهؼٜخ 

حُٔؼخٕ ، ٖٓ هالٍ ًًَٛخ ح٧ٓٔخء كو٤وش ُٔ٘خ٤َٛ طِي حُلظَس ٖٓ أىرخء ، ٝ ٛلخك٤٤ٖ ٓؼَ ، 

ٝ هي ٤ٖٛٔ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ ػ٠ِ ٓؼظْ ٛللخص حَُٝح٣ش ، . َٓحى رًَُٞحُس ، ٝ ؿ٤َٙ 

ٌٝٛح ٓخ . كؤٛزلض رٌُي حُٔئُلش ، ٓخٍىح ٗخٛيح ، ٝ َٓطزطخ رخُلٌخ٣ش ٖٓ ريح٣ظٜخ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخ 

٣ـؼِ٘خ ٗظؼَف ػ٠ِ ٝحهؼٜخ هزَ إٔ طظَٜف حٌُخطزش ك٢ اػخىس ٤ٛخؿظٜخ ٖٓ هالٍ حُظوي٣ْ 

ٝحُظؤه٤َ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُظٍٜٞحص حُل٤٘ش ح٧هَٟ، حُظ٢ ٓظـيٛخ ك٢ حُلَٜ حُٔٞح٢ُ الٍطزخ١ٚ 

 .(حُوطخد)رخُ٘خك٤ش حُل٤٘ش

    ٝ ٓـَٔ حُوٍٞ إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ػزخٍس ػٖ ٓؤٓخس ًز٤َس ػخٗظٜخ حُٔئُلش ، ٓلخُٝش هظَ 

حُٜلل٢ ح١ٌُ أكزظٚ رـٕ٘ٞ ، ٝ ح١ٌُ ٍكَ ا٠ُ َٜٓ ريػٞس حَُث٤ْ " ٣ٞٓق ػزي حُـ٤َِ "

كوي طؤػَص ر٘يس ًٜٞٗخ أ٠ٓض ٓؼٚ أٝهخطخ ٓٔظؼش ، ٝ ٝؿيص ك٤ٚ . ُٚ ُو٠خء كظَس حُ٘وخٛش 

                                           

1
  .100 ، 99ك٤٠ِش حُلخٍٝم ، ِٓحؽ َٓحٛوش ، ٙ 

2
  .126حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٙ 

3
  .145 ، 144حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٙ 
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 ٣ٞٓق ػزي –كِطخُٔخ ًخٕ . ح٤ٗ٧ْ حُٞك٤ي، رؼي إٔ طًَض أِٜٛخ ، ٝ حُظلوض رـخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش 

 ٓؼـزخ رؼوخكظٜخ ، ٝ أكٌخٍٛخ ، ٝ ٓوخالطٜخ ، كَ٘٘ ُٜخ ٌٛٙ حُٔوخالص ك٢ ؿَى٣ظٚ ، ٧ٗٚ –حُـ٤َِ

ًخٕ ٛٞ ٛخكذ حُـ٣َيس ،ٌٝٛح ٓخ أػخٍ ؿ٠ذ طِي حُـٔخػخص ، حُظ٢ ط٢ٔٔ ٗلٜٔخ ــخُـٔخػخص 

 .ح٩ٓال٤ٓشــ كلخُٝض هظِٚ 

 .أصلها ووالعها:  تاء الخجل - ب 

        طظِوٚ أكيحع ٌٛٙ حَُٝح٣ش كٍٞ حُ٘ظَس ح٩كظوخ٣ٍش َُِٔأس ك٢ حُٔـظٔغ، ٝٓخ طؼخ٤ٗٚ ٖٓ 

حٓظَحط٤ـ٤ش حُلَد ٌٓ٘ " ك٤٠ِش حُلخٍٝم"هٔٞس، ٝحٓظـالٍ ٝكَٓخٕ، ٝهَٜ، طـٔي ك٤ٜخ 

 . ٖٓ هطق ٝحؿظٜخد1995

    ٝطز٢٘ حَُٝحث٤ش ٍٝح٣ظٜخ ٌٛٙ ػ٠ِ حالٓظَؿخع ٧كيحع ػخٗظٜخ ك٢ كظَس ٖٓ حُلظَحص، ك٤غ 

ٓخ أىٟ ح٠ُ ًؼَس حُوظَ، ٝحُٜ٘ذ، - ُٖٓ ح٩ٍٛخد - ًخٗض حُظَٝف حُؼخٓش ك٢ حُزالى ٓظيٍٛٞس 

 .ٝحالهظطخف ٝحالٗظلخٍ ٝؿ٤َ ًُي

    ٝطزيأ حُٔئُلش ٍٝح٣ظٜخ رًٌَٟ كز٤زٜخ ح١ٌُ ٓخكَ ح٠ُ حُؼخٛٔش رؼي حُزٌخ٣ٍُٞخ، ٢ٛٝ 

حهظخٍص هٔ٘ط٤٘ش، ُْٝ ٣زن ٟٓٞ إٔ ٣ظزخىال حَُٓخثَ، ك٤غ ًخٗض ط١َٝ ُٚ ٣ًًَخطٜٔخ ٓغ 

ٝ حَُٝحث٤ش طؼ٤ٖ . رؼٞ، ًٌٝح ٓخ ٣ـ١َ ك٢ حُزالى ٖٓ ٓ٘خًَ، طَٔىٛخ ٖٓ حُزيح٣ش ح٠ُ حُٜ٘خ٣ش

كخُش ٖٓ حُظ٘خإّ، ٝػيّ حالٓظوَحٍ ك٢ٜ ر٤ٖ ٗخ٣ٍٖ، ٗخٍ كَحم حُلز٤ذ، ٝٗخٍ حُٔ٘خٛي ح٣َُٔؼش 

 .حُظ٢ طليع ٤ٓٞ٣خ

    ٌُٖ حُٔئُلش ًٍِص ك٢ ًخَٓ ٍٝح٣ظٜخ ػ٠ِ حَُٔأس، ٝٓؼخٗظٜخ ريءح ٖٓ ػخثِظٜخ، كظَٔى ٤ًق 

طؼخَٓ أٜٓخ، ُٝٝؿخص أػٔخٛٔخ، ٝؿ٤َٖٛ ٖٓ ٗٔخء حُل٢، ٤ًٝق كَٟض ٗو٤ٜظٜخ 

ٝٝؿٞىٛخ ك٢ ٢ٓٝ أِٜٛخ ٖٓ هالٍ ٗـخكخطٜخ حُٔٔظَٔس، ٍٝك٠ٜخ ُِِٝحؽ ٖٓ حرٖ ػٜٔخ، رؼي 

 .، ٝحُؼَٔ ًٜلخك٤ش " حَُأ١ ح٥هَ"إٔ حهظخٍٙ ُٜخ ٍؿخٍ حُؼخثِش، ٝح٠ٗٔخٜٓخ ح٠ُ ؿ٣َيس 

    أٓخ ح٧كيحع حُلو٤و٤ش َُِٝح٣ش ك٢ٜ رؼي إٔ ط٠ْ٘ ٌُٜٙ حُـ٣َيس ك٤غ طوظَد أًؼَ كؤًؼَ، 

ٝطالْٓ حُٞحهغ حُٔؼخٕ ح١ٌُ ٣لَٝ ػ٠ِ حَُٔأس حالٓظٔالّ ُالؿظٜخد، أٝ حالٗظلخٍ، 

أٝحُـٕ٘ٞ، كظزيأ حَُٔى حُلو٤و٢ ٧كيحع كو٤و٤ش ٓلظٞٓش ، كٍٞ ؿٔخػخص ٖٓ حُ٘ٔخء ٖٓ ر٤ٜٖ٘ 
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كظخس ك٢ حُؼخٓ٘ش ٖٓ ػَٔٛخ ٣وّٞ ٝحُيٛخ ر٤َٜٓخ ػ٠ِ حُـَٔ ، ٧ٜٗخ حؿظٜزض كظوق حَُٝحث٤ش 

ػ٘ي ٓلطخص ػيس ُلٌخ٣خص ٓظ٘ٞػش، ٝٓئػَس ٝٓخ إ ط٘ظ٢ٜ ٖٓ َٓى حُٞحكيس ٜٓ٘خ، كظ٠ 

طٞح٢ٓ ٗلٜٔخ ر٣ًٌَخطٜٔخ ٓغ رطِٜخ ٓخُلخ، ا٠ُ إٔ طَٜ ا٠ُ هٜش حُلظ٤خص حُالط٢ كٍَٖٛ 

ح٩ٍٛخد، ٝؿِزٖ ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠، رؼي إٔ طْ حُظؼي١ ػ٤ِٜٖ، ٗل٤ٔخ، ٝؿٔي٣خ، ك٢ كخُش ٣َػ٠ 

ًٝخٕ ٖٓ ر٤ٖ حُلظ٤خص ٝحكيس ٍك٠ض . ُٜخ، كٌخٕ ٌٛح رٔؼخرش ٓ٘ؼَؽ ؿي٣ي أٗٔخٛخ كزٜخ ُلز٤زٜخ

حَُٟٞم ٤ٓ٨َُ كٌرلض أٓخّ حُزو٤ش، ٝأهَٟ حؿظٜزض كلِٔض، ٌُٖ ١ز٤ذ حُٔٔظ٘ل٠ ٍكٞ 

اؿَحء ػ٤ِٔش اؿٜخٝ ُٜخ، ٩ؿَحءحص هخ٤ٗٞٗش، كخٗظلَص، ٝأهَٟ ؿ٘ض ُٔخ ٍأطٚ ك٢ حُـزَ ٖٓ 

 .ًرق، ٝحٓظوالٍ ، ٝطؼ٣ٌذ

حُظ٢ " ٤ٔ٣٘ش"    ٌُٖ حَُٜحع ح١ٌُ ٝهؼض ك٤ٚ حَُٝحث٤ش ٓغ ٗلٜٔخ ًخٕ ٗظ٤ـش طؤػَٛخ روٜش 

- ٓٔو٢ ٍأّ حَُٝحث٤ش- ًخٗض ػ٠ِ كَحٕ حُٔٞص، ٝٛخىف إٔ ًخٗض ٢ٛ أ٠٣خ ٖٓ آ٣ٍْ 

إٔ طَٟ ٝحكيح ٖٓ ػخثِظٜخ ٌُٖ حٌَُ ٍك٠ٞح، ٝحٓظؼَٝح ٜٓ٘خ، كٞؿيص ك٢ " ٤ٔ٣٘ش"ٝط٢٘ٔ 

حُٔئُلش ٤ٗٝٔخ ٝأٛال ُِؼوش، ٝحُٔٞىس، كِْ طٔظطغ ه٤خٗظٜخ، َٝٗ٘ أهزخٍٛخ، ٝػخٍٛخ، ٓخ أػخٍ 

ؿ٠ذ ٍث٤ْ حُظل٣ََ، ٌُٜٝ٘خ ُْ طظَحؿغ، ٝرو٤ض طئحٍُٛخ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش، كظ٠ ُلظض أٗلخٜٓخ 

ح٧ه٤َس، كٌخٗض حُٜ٘خ٣ش ك٣ِ٘ش ػ٠ِ ؿَحٍ حَُٝح٣خص حُٔؼخَٛس، كلز٤زٜخ ٓٔخكَ ا٠ُ رؼ٤ي، 

 .٢ٛٝ رو٤ض طز٢ٌ ٝطَػ٢ كخٍ ح١ُٖٞ. ؿخىٍص حُل٤خس" ٤ٔ٣٘ش"ٝ

 ، ػٖ ىحٍ ٣ٍخٝ ح٣َُْ ٌُِظذ ٝ حَُ٘٘ ك٢ ١زؼظ٤ٖ، (تاء الخجل )     ٛيٍص ٍٝح٣ش 

 ، ؿخءص ٌٛٙ حَُٝح٣ش ، ُظؼٔن حُظـَرش حَُٝحث٤ش ، 2006 ، ٝ حُؼخ٤ٗش ٓ٘ش 2003ح٠ُٝ٧ ٓ٘ش 

ُٝظؼٌْ ًُي ح٠ُ٘ؾ حُل٢٘ ، ٝ طِي حُٜٔخٍس ك٢ طط٣ٞغ حُِـش ، ُظَْٓ ػٞحُْ ٖٓ كُٞ٘خ طلون ُ٘خ 

كٌٜٙ . ؿٔخ٤ُش حُ٘ٚ ح٧ىر٢ حُـِحث١َ ، ك٤غ طٌٕٞ حُِـش ٤ِٓٝش ، ٝ ؿخ٣ش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ

 حُظ٢ ؿخءص ك٢ هْٔ ٝ طٔؼ٤ٖ ٛللش ٖٓ حُلـْ حُٜـ٤َ، طُٞػض – طخء حُوـَ –حَُٝح٣ش 

ػ٠ِ ػٔخ٤ٗش ػ٘خ٣ٖٝ ، طٌ٘ق ؿ٤ٔؼٜخ حُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ ٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ ، ٝطلخٍٝ حُٔئُلش ٖٓ 

 .هالٍ ٌٛٙ حُؼ٘خ٣ٖٝ حُظ٤ٜٔي ُٔخ ٓظَٔىٙ ػ٠ِ حُوخٍة ك٢ حَُٝح٣ش 

 كٔخّ ُِـخ٣ش ، ًٞٗٚ (تاء الخجل  )ٟٓٞٞع  : "فضيلة الفاروق "     ٝ ػ٠ِ كي هٍٞ 

 ػٖ حُٔـظٜزخص هالٍ حُؼ٣َ٘ش حُٔٞىحء ك٢ حُـِحثَ ، ٝ إ ًخٕ حُزؼٞ ٣ؼظزَٙ »٣ظليع 
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كي٣ؼخ ػٖ ػٖ حُـْ٘ ، كٌٜح هطؤ ، ٧ٕ حالؿظٜخد ؿ٣َٔش ر٘ؼش ، ٝ هٌٍس ، ٝ ٌُٖ حُوخٕٗٞ ، 

«٣ظٜخٕٝ ك٢ ػوخد َٓطٌز٤ٜخ ، ٧ٕ حُٔـ٢٘ ػ٤ِْٜ ػخىس ، ْٛ ٗٔخء
(1)

.  

 ، ٖٓ هطق ، 1995    ُوي ٓؼض حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛح حُؼَٔ ا٠ُ طـ٤ٔي آظَحط٤ـ٤ش حُلَد ٌٓ٘ 

ًَ ٌٛٙ حٌُِٔخص ال طؼزَ ًلخ٣ش . ٝحؿظٜخد ، ٝ هَٜ ، ٝ ظِْ ، ٝ ًٍ ، ٝ ه٤زش أَٓ ، ٝ هـَ 

ػٖ حٗظٜخى كن حَُٔأس ك٢ طِي حُلظَس ، ٝ ك٢ ظَ طِي حُظَٝف حُظ٢ ػخٜٗخ حُٔـظٔغ طلض 

١ٝؤس ح٩ٍٛخد ح١ٌُ ؿؼَ حَُٔأس ٓالكخ ُٔلخٍرش حَُؿَ ، ٝ اًالٍ حُٔـظٔغ ، كِوي حهظخٍص 

 رخُؼخٍ ح١ٌُ – طخء حُظؤ٤ٗغ – ػ٘ٞحٕ طخء حُوـَ ، ٢ً طٜق ٌٛٙ حُظخء "فضيلة الفاروق "

ط٘ؼَ رٚ ح٠ُل٤ش حُظ٢ ٣َطٌذ ح٩ٍٛخد ك٢ كوٜخ حُزخ١َ ، ٝ ٣٘ظٜي كَٓظٜخ ُحػٔخ أٗٚ ٓخٕ 

كظٌظذ حُٔئُلش ٍٝح٣ظٜخ ريءح ٖٓ ٓـخَٓس كزٜخ ح٧ٍٝ ، ٝ حهظزخٍ ُؼزش حُٔٞص، . ػ٠ِ هط٠ حُي٣ٖ

ٝ حُلَد ح٤ِٛ٧ش ، حُظ٢ حؿظخكض حُـِحثَ ، ك٤غ ٝحؿٜض ٗو٤ٜخص ػي٣يس ، ًظزض ٓؼٜخ 

٤ٓٞ٣خطٜخ ، ٝطؤٜض أىٝحٍٛخ حُلو٤و٤ش، ٝ طلٔٔض حٗلؼخالطٜخ ٝ ٗخ١َطٜخ طلخ٤َٛ حُل٤خس 

حُيه٤وش، ػْ ًظزظٜخ ك٢ ٜٗٞٙ طـٔغ ر٤ٖ حُظل٤َِ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ حَُحٖٛ ٝ ٗويٙ ، ٝ ك٢ رؼٞ 

ح٧ك٤خٕ طٔو٢ ػ٠ِ حُٞحهغ ، ٝ ٓخ ٣ـ١َ ٖٓ حؿظ٤خالص ٤ٓٞ٣ش ٖٓ ١َف حُـٔخػش ح٩ٓال٤ٓش 

 .حُٔظطَكش 

، طؼَٔ  (ٝ ٢ٛ حَُٝحث٤ش ًحطٜخ  ) "خالذة ممران " ٝ هي ًخٗض حُ٘و٤ٜش حُٔل٣ٍٞش 

ًٜلخك٤ش، طٌٔ٘ض ٖٓ حالهظَحد ٖٓ اكيٟ ٟلخ٣خ ٌٛٙ حُـٔخػش حُٔظطَكش ، رؼي إٔ أ١ِن 

 ، طؼَٟض ُالػظيحء ، كخُظوظخ ك٢ "يميىة " َٓحكٜخ ٢ٛ ٝ رؼٞ ٛي٣وخطٜخ ، ٝ حُظ٢ طيػ٠ 

حُٔٔظ٘ل٠ حُـخٓؼ٢ رؤ٘ط٤٘ش ، ٝ ٢ٛ طِلع أٗلخٜٓخ ح٧ه٤َس ٝ ٖٓ ريح٣ش ، حَُٝح٣ش ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخ ، 

ًخٗض حُٔئُلش طِٔؽ ك٢ َٓىٛخ ر٤ٖ طًٌَٛخ ُوٜش كزٜخ ح٧ٍٝ ٌٓ٘ حُطلُٞش رٌَ٘ ٍٝٓخ٢ٔٗ ، 

 .٢ِٓء رخ٧كالّ ، ٝ ر٤ٖ حُـخٗذ ح٥هَ ٖٓ حُل٤خس حُوخ٢ٓ ، ٝ حُٔئُْ ٧ه٠ٜ ىٍؿش 

:      ًَٝ ٌٛٙ ح٧كيحع طُٞػض ك٢ حَُٝح٣ش ػ٠ِ ػٔخ٤ٗش ػ٘خ٣ٖٝ كَػ٤ش ٝ ٢ٛ 

 .أٗخ ٝ أٗض - 1

                                           

1
 .7 ،1223ٙ: ، ؿ٣َيس حَُ٘حع ، حُؼيى " حًظ٘خف حُٜ٘ٞس " ك٢ كٞحٍ كٍٞ " ك٤٠ِش حُلخٍٝم " الٓغ حُلَ ، حَُٝحث٤ش 
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 .أٗخ ٍٝؿخٍ حُؼخثِش - 2

 .طخء َٓر١ٞش ال ؿ٤َ - 3

 .٤ٔ٣٘ش - 4

 .ىػخء حٌُخٍػش - 5

 .حُٔٞص ٝ ح٧ٍم ٣ظٔخَٓحٕ - 6

 .ؿٞالص حُٔٞص - 7

 .حُط٤ٍٞ طوظزت ُظٔٞص - 8

 ًحص ٜٗخ٣ش ك٣ِ٘ش –طخء حُوـَ -     ٝ حُوخٍة ٌُٜٙ حُؼ٘خ٣ٖٝ ، ٣ظ٘زٚ رَٔػش ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش

ػ٠ِ ؿَحٍ حَُٝح٣خص حُٔؼخَٛس ، ٝ ٛٞ ٓخ كيع كؼال ؛ كخُزطِش كز٤زٜخ ٓٔخكَ ا٠ُ رؼ٤ي ، 

كؤٟلض ٢ٛ . حُظ٢ طؼَكض ا٤ُٜخ ، ٝ طؤػَص رٜخ ، ٝ أكزظٜخ ؿخىٍص حُل٤خس ا٠ُ ح٧ري " ٤ٔ٣٘ش"ٝ

 . طَػ٢ ٌٛٙ حُلخُش حُ٘ل٤ٔش ُِزالى – حُزطِش –

 .أصلها ووالعها: اكتشاف الشهىة  - ج

حُظ٢ ىهِض ك٢ ؿ٤زٞرش ُٔيس ػالع " رخ٢ٗ"      طظِوٚ أكيحع ٛيٙ حَُٝح٣ش كٍٞ حُلظخس 

ٓ٘ٞحص،ك٤غ طٞحِٛض ٓغ ػخُْ ح٧ٓٞحص ، ٝػخٗض ك٤خس أهَٟ، ؿ٤َ حُل٤خس حُلو٤و٤ش ٓغ 

أٗوخٙ ال طٔض ُْٜ رِٜش، كوي ٓل٤ض ح٧كيحع حُلو٤و٤ش ، ٓغ أٗوخٙ ال طٔض ُْٜ رِٜش، 

كوي ٓل٤ض ح٧كيحع حُلو٤و٤ش ٖٓ ًحًَطٜخ، ٝكِض ٓلِٜخ، أكيحع أهَٟ ه٤خ٤ُش ٤ُٔض ٖٓ 

، "ٓٞى"ؿ٤َ رِيٛخ، كٌخٗض طظْٞٛ أٜٗخ طؼ٤ٖ ك٢ رخ٣ٍْ، ٓغ ُٝؽ ٣يػ٠ . حُٞحهغ، ٝك٢ رِي آهَ

ُْ طٌٖ طلزٚ، ٝال طَؿذ ك٤ٚ، ٣ؼخِٜٓخ رؤٞس، ٠٣َرٜخ، ٤ٜ٣ٜٝ٘خ، ٣ٝٔزٜخ، ٣ٝلَٝ ػ٤ِٜخ 

أٍٓٞح ال ط٣َيٛــخ أػ٘خء ٠ٓخؿؼظـــٜخ، ٓخ ؿؼِٜخ طٌَٛٚ، رَ طٔوظٚ، ٝطلخٍٝ حَُٜٝد ٓ٘ـــــٚ، 

، ٝحُظ٢ ػَكظٜخ ػ٠ِ ٛي٣ن "ٓخ١ٍ"ػْ ٣ليع إٔ طظؼَف ػ٠ِ ٛي٣وش طٌٖٔ رـٞحٍٛخ حٜٓٔخ 

ٝٛ٘خ طزيأ ح٧كيحع حُلو٤و٤ش َُِٝح٣ش، ك٤غ طٌظ٘ق ٓؼٚ ١ؼْ حُٜ٘ٞس ". ا٣ْ"ُٜخ ٣يػ٠ 

"- ا٣ْ-"حُلو٤و٤ش، ٖٓ هالٍ أٍٝ هزِش ر٤ٜ٘ٔخ، كظلزٚ، ٝطظؼِن رٚ ا٠ُ ىٍؿش ًز٤َس، ٌُٝ٘ٚ 
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َٓػخٕ ٓخ ٣زظؼي ػٜ٘خ ػ٠ِ ػخىطٚ، كٜٞ ٣لذ حٓظزيحٍ حُ٘ٔخء، ٣ِٝو٢ ر٘زخًٚ ػ٠ِ ٛي٣وظٜخ 

، كظؼ٤ٖ ٢ٛ كخُش ٣ؤّ ٗي٣ي، ٝطولق ػٖ ٗلٜٔخ رظًٌَٛخ ُيفء حُؼخثِش ٓغ أهظٜخ "٤ْٓٔ"

ٝؿيطٜخ، ٍؿْ ه٘ٞٗش ٝحُيٛخ، ٝأه٤ٜخ، ٝطوٍَ حُظٞرش، ٝحالُظِحّ أٓخّ هللا ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ، 

ٌُٖ ٌِٓ٘ظٜخ ٢ٛ حُٜ٘ٞس، ٝح٣٩ٔخٕ ٤ُْ ري٣ال ُِٜ٘ٞس، ٝاٗٔخ ٛٞ ري٣َ ُِلذ، ًٔخ إٔ ُٝؿٜخ 

ال ٢ِٜ٣، ٝال ٣ّٜٞ، رَ ٣لٔي ػ٤ِٜخ طٞرظٜخ، ٣ٝطخُزٜخ رخ٠ُٔخؿؼش كظ٠ ٢ٛٝ ٛخثٔش، ٝػ٘ي 

ٛي٣وٜخ، ٌُٖ حُؼالهش " َٗف"ٍك٠ٜخ ٠٣َرٜخ ر٘يس، ٓخ ؿؼِٜخ طظطِن ٓ٘ٚ، ٝطوَؽ ٓغ 

، ًخٗض ٖٓ حُؼيّ ، "٤ْٓٔ"، "ٓخ١ٍ"، "ٓٞى"، "َٗف"ر٤ٜ٘ٔخ ُْ ططَ، ًَٝ ٌٛٙ ح٧ٓٔخء 

ح١ٌُ ٛٞ ه٣َزٜخ رخُلؼَ، ًٝخٕ ٛٞ أ٠٣خ " طٞك٤ن"ك٢ٜ ٗو٤ٜخص ٤ٓظش ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي، ٓخػيح 

، "َٗف"ٖٓ ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ػخٗض ٓؼٜخ ك٤خطٜخ ح٤ُٔٛٞش، ٝهَؿض ٓؼٚ ٛٞ أ٠٣ـخ رؼي 

ٝهي حٓظِٔٔض ُـٚ أ٠٣خ، أ١ أٜٗخ أٛزلض ط٘ظوَ ٖٓ ٍؿَ ا٠ُ آهَ، كظ٠ ًَٛض ٗلٜٔخ، 

كوٍَص حُؼٞىس ا٠ُ هٔ٘ط٤٘ش، أ٣ٖ ٛيّ أِٜٛخ كخكظوَٝٛخ، ٟٝٝؼٞٛخ رٌٔخٗش حُؼخَٛس، ٝكخُٝٞح 

اٍؿخػٜخ ا٠ُ ُٝؿٜخ ُٝٞ رخُـٜذ ٖٓ هالٍ َٟرٜخ، ٌُٜ٘خ ك٠ِض حُٔٞص ػ٠ِ حُؼٞىس ا٤ُٚ 

ػْ ٣زيأ حَُٜحع ك٢ أكي ح٣٧خّ، ُٔخ . ُْٝ طـي ٟٓٞ إٔ طٌظذ حُٜٔخ ٝهَٜٛخ ك٢ أٍٝحم

، ٝأىًٍض 2003حٓظ٤وظض، كٞؿيص ٗلٜٔخ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ ح٧َٓحٝ حُ٘ل٤ٔش رؤ٘ط٤٘ش، ك٢ ػخّ 

أٜٗخ أ٠ٓض ػالػش ٓ٘ٞحص ٖٓ ػَٔٛخ ؿخثزش ػٖ حُٞػ٢، رؼي إٔ أٟٝق ُٜخ حُطز٤ذ إٔ ًَ طِي 

حُ٘و٤ٜخص ٓخطض ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي، ٝأٜٗخ ُْ طؼٖ ك٢ رخ٣ٍْ، ُٝٞ ُِلظش، ٝأٜٗخ ًخٗض ٓظِٝؿش 

ح١ٌُ طٔٞهغ هخٍؽ ًحًَطٜخ، ٝأٜٗخ طَِٓض هزَ حُلخىع، ٝٛ٘خ طوغ ك٢ " ١َٜٓ ػـخط٢"ٖٓ 

َٛحع ٓغ ٗلٜٔخ، ر٤ٖ ك٤خطٜخ حُلو٤و٤ش، ٝح٧هَٟ ح٤ُٔٛٞش، حُظ٢ حػظزَص أٜٗخ حٓظلخىص ٜٓ٘خ، 

ريهُٜٞخ ك٢ طـَرش ؿؼِظٜخ طيٍى كٖٔ حالهظ٤خٍ ٝ حُظَٜف، ػْ طوَؽ ٖٓ حُٔٔظ٘ل٠ رؼي إٔ 

حًظ٘خف )٣ؤَٓ حُطز٤ذ رٌُي، ٝطؼٞى ا٠ُ أِٜٛخ ٝر٤ظٜخ، ٝط٘٘ـَ رٌظخرش أكيحع ٌٛٙ حَُٝح٣ش 

 . (حُٜ٘ٞس

 ػٖ ىحٍ حُلخٍحر٢ رِز٘خٕ ك٢ ١زؼظ٤ٖ ، ك٢ ٓ٘ش – حًظ٘خف حُٜ٘ٞس –  ٛيٍص ٌٛٙ حَُٝح٣ش 

 ، ًظزظٜخ حُٔئُلش ك٢ ٓجش ٝحػ٘ظ٤ٖ ٝ أٍرؼ٤ٖ ٛللش  ٖٓ حُلـْ حُٜـ٤َ  2006ٝحكيس  ٢ٛ 

 .أ٠٣خ 
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 ًٍِص ػ٠ِ حُـْ٘ ك٢ ػ٢ِٔ » : "فضيلة الفاروق "     ٝ ػٖ ٓزذ ًظخرش حَُٝح٣ش طوٍٞ 

 ، ٧ٗٚ ٟٓٞٞع ٣ظ٘خُٝٚ حَُؿخٍ رط٣َوش طٔظل٢ِٗ ، اْٜٗ ٣ؼَٕٝ (اكتشاف الشهىة  )ح٧ه٤َ 

حَُٔأس ، ٝ ٣ٜلٜٞٗخ ًٞػخء ٓظؼش ال ؿ٤َ ، ٝ ك٢ ًَ ٜٗٞٙ حٌُظخد حَُؿخٍ ، ك٢ أىر٘خ 

 ٗـي حَُٔأس ًخث٘خ ٣ٌظ٘ق ؿ٤ٔ٘خ ، ٝ ٣ٔخٍّ ٓؼٚ حُـْ٘ ، طؼز٤َح ػٖ حُٔظؼش – ١زؼخ –حُؼَر٢ 

«حُظ٢ ٣ـيٛخ حًٌَُ 
(1)

.  

 باوي" حٓٔخ آهَ ُِزطِش ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ، ٝ ٛٞ "فضيلة الفاروق "     ُوي حٓظؼِٔض حُٔئُلش 

 ، طٍٜٞ ك٢ حُزيح٣ش ك٤خطٜخ حُؼخث٤ِش ، ٝ حُؼالهخص حُطخث٘ش حُظ٢ أهخٓظٜخ ٗظ٤ـش "بسطاوجي 

ٛيٓظٜخ رظِي حُلخؿؼش حُظ٢ ُْ طظٞهؼٜخ أريح ، كوي حٍطزطض رِٝؽ ُْ طوظَٙ ٢ٛ ، ٝ ُْ طَىٙ 

٣ٌَٗخ ُل٤خطٜخ ، ك٘لَطٚ ، ٝ أػَٟض ػ٘ٚ ٖٓ ٤ُِش ُكخكٜخ ، أ١ ح٤ُِِش ح٠ُٝ٧ ُل٤خطٜخ ٓؼٚ ٝ ال 

٤ٓٔخ أٜٗخ ًَٛض ٌٓ٘ ١لُٞظٜخ إٔ طٌٕٞ أٗؼ٠ ، ٌُُي ٝحؿٜض ٛؼٞرش ك٢ حُل٤خس ، ٝ ال ٤ٓٔخ 

حُِٝؿ٤ش ، ٝ ٌٛح ح٧َٓ ؿؼِٜخ طلوي ػ٠ِ ُٝؿٜخ ، ٝ طظٞؿٚ ٩هخٓش ػالهخص ٓلَٓش ؿ٤َ 

 ٖٓ ُز٘خٕ ، رلؼخ ػٖ حُٜ٘ٞس ، ٌٛحٕ "شرف "  ، ٝ "إيس " َٗػ٤ش ٓغ ٍؿخٍ آه٣َٖ ٓؼَ 

 "ماري " ٓوَ ٌٜٓٔ٘خ ٢ٛ ٝ ُٝؿٜخ ، ٝ ًٌُي  (رخ٣ٍْ  )حَُؿالٕ طؼَكض ا٤ُٜٔخ ك٢ 

حُِز٘خ٤ٗش حُظ٢ ٝؿيطٜخ ر٘و٤ٜش ه٣ٞش ، ٝكَس، كِطخُٔخ طٔ٘ض إٔ طٌٕٞ ٓؼِٜخ ، ك٢ٜ طزلغ ػٖ 

 كظَٔى "تىفيك " حُٜ٘ٞس ػ٘ي ًَ حَُؿخٍ ح٣ٌُٖ طظؼَف ا٤ُْٜ ك٢ رخ٣ٍْ ، كظ٠ ػ٘ي ه٣َزٜخ 

حُزطِش ًَ حُٞهخثغ ، ٝ ح٧كيحع ح٤ٓٞ٤ُش ك٢ ًُي حُؼخُْ حُـي٣ي، ىٕٝ إٔ ط٠ٔ٘ ٣ًًَخطٜخ ك٢ 

 ُظؼٞى ىٕٝ طٞى٣غ ٧كي ٖٓ أٛيهخثٜخ حُـيى "مىلىد " ١ٜٝ٘خ ، ػْ اٜٗخثٜخ ُؼالهظٜخ رِٝؿٜخ 

ك٢ رخ٣ٍْ ، ُظزيأ ٛللش ؿي٣يس ، ٍحك٠ش طِي ح٧كٌخٍ حُٔخثيس ك٢ ًُي حُٔـظٔغ حُظو٤ِي١ ح١ٌُ 

ٝ ػ٘ي ط٘خري ًَ ٌٛٙ ح٧كيحع ، . ٣ـؼَ ٖٓ حَُٔأس حُٔطِوش ٟٓٞغ ٓو٣َش  ٝ حكظوخٍ ُِـ٤ٔغ 

ط٘لَؽ طِي حُؼوي ٤ٗجخ ك٤٘جخ ، رؼي إٔ طلظق حُزطِش ػ٤٘٤ٜخ ٝ طـي ٗلٜٔخ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ رؤ٘ط٤٘ش، 

 .٤ُوزَٛخ حُطز٤ذ أٜٗخ ًخٗض ك٢ ؿ٤زٞرش ُٔيس ٓ٘ش ًخِٓش ، أٝ أًؼَ 

    ٝ ٖٓ هالٍ طٞحكن ٓيس ؿ٤زٞرظٜخ ٝ ح٧كيحع حُظ٢ ػخٗظٜخ ك٢ رخ٣ٍْ طؼِْ أٜٗخ ًخٗض طؼ٤ٖ 

كخُش ٖٓ كويحٕ حٌُحًَس ٌٓ٘ ػالع ٓ٘ٞحص اػَ طلطْ ر٤ض أِٜٛخ ، رؼي إٔ ؿَكظٚ ح٤ٍُٔٞ حُظ٢ 

                                           

1
 .6 ،1223ٙ: ، حُؼيى " حًظ٘خف حُٜ٘ٞس " ك٢ كٞحٍ " ك٤٠ِش حُلخٍٝم " الٓغ حُلَ ، حَُٝحث٤ش 
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ٜٓي١ " ًُي حُز٤ض ح١ٌُ ػخىص ُظٌٖٔ ك٤ٚ  رؼي ٝكخس ُٝؿٜخ . حؿظخكض هٔ٘ط٤٘ش آٌٗحى 

ٓوظٞال ٖٓ ١َف ح٩ٍٛخد ، ٝ رٌُي طٌ٘ق حُزطِش أٜٗخ ُْ طؼٖ ك٢ رخ٣ٍْ ٝ ُٞ " ػـخ٢ٗ

ُِلظش ، ٝ أٜٗخ ًخٗض طؼ٤ٖ ك٤خس ٤ٔٛٝش  حػظزَطٜخ ًحص ؿٞحٗذ ا٣ـخر٤ش ، ك٤غ حٓظلخىص ٜٓ٘خ 

 .ريهُٜٞخ طـَرش ؿؼِظٜخ طيٍى كٖٔ حالهظ٤خٍ ٝ حُظَٜف 

 :في الروايات الثالث " فضيلة الفاروق " المواضيع التي عالجتها  -2

    تتناول الروابٌة مشكالت الحٌاة ، ومواقؾ اإلنسان منها فً ظل التطور الحضاري ، 

وٌرى الكثٌر من النقاد أن الشكل . السرٌع، الذي شهده المجتمع اإلنسانً خالل هذا القرن 

الروابً الحدٌث هو فن أوروبً النشأة ، وال ٌعٌبون على الرواٌة العربٌة أن تكون مدٌنة 

فً بداٌة القرن السابع عشر ، كرد فعل ضد » للرواٌة العالمٌة الؽربٌة التً ظهرت 

الملحمة، وقصص الخرافات التً عرفتها القرون الوسطى فً أوربا ، والتً كانت تنزع 

عن اإلنسان مقوماته ، وقدراته لتنسبها إلى ؼٌبٌات ، ومسبقات حول بطل أسطوري ، 

«وهمً ، خرافً 
(1)

.  

 العربً الحدٌث هو عمل فنً ٌعتمد على عنصر الحكاٌة التً لها ي      إن الشكل الروائ

بداٌة ، ووسط ، ونهاٌة، تبدأ بداٌة مشوقة ، ثم تتوالى األحداث ، وٌتأزم الصراع بعدها 

و هً لحظة التنوٌر ، كما أطلق علٌها . لتنفرج العقدة ، وتنكشؾ ، حتى تصل إلى النهاٌة 

 .النقاد 

      كما أن طبٌعة الحٌاة اإلنسانٌة تدفع باإلنسان إلى االندماج ، و االحتكاك ، وضرورة 

فنظرا لما شهدته . التالؤم مع الظروؾ التً تحٌط به للسٌر مع األحداث جنبا إلى جنب 

الساحة الجزابرٌة قبل االستقالل  وبعده من تؽٌر فً الظروؾ المحٌطة بكل المٌادٌن ، 

 .انشؽل األدباء ، و األدٌبات بالمسابل التً تمس هذه الجوانب 

      فاعتبرت الكاتبات الجزابرٌات المجتمع منطلقا أساسٌا للتعبٌرعن أفكارهن، ٌستلهمن 

. منه مواضٌع متعددة فعالجن بذلك القضاٌا االجتماعٌة ، والسٌاسٌة ، والتارٌخٌة ، والثقافٌة 

                                           

  .19 ، ص 1997 ، 1آمنة ٌوسؾ ، تقنٌات السرد فً النظرٌة والتطبٌق ، دار الحوار ، سورٌا ، ط 1
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فً رواٌاتها الثالث نقؾ عند " فضيلة الفاروق"و من بٌن أهم المواضٌع التً عالجتها 

 : المواضٌع اآلتٌة

 :المواضيع الذاتية  .1

مزاج مراهقة ، تاء الخجل،  ) فً رواٌاتها الثالث "فضيلة الفاروق "     لقد قدمت 

، صورا تعكس ما تحس به من هموم ،و أوجاع، وصراعات داخلٌة  (اكتشاؾ الشهوة 

و كل هذا عرضته فً . تحدث معها أثناء حٌاتها كلها ، فً مجتمع ٌكاد ال ٌقدر قٌمة المرأة 

نصوص صرٌحة ، و واضحة ، كشفت فٌها عن الكثٌر من أسرارها ، و متاعبها بدءا من 

فأثبتت بذلك . العابلة ، إلى كل المجتمع الذي عاشت فٌه تحت وطأة القهر ، و االنكسار 

ذاتها األنثوٌة، و وجودها كفرد مهم ، متحدٌة فً كثٌر من األحٌان األعراؾ 

فكانت الكتابة عن الموضوعات الذاتٌة تزٌدها قوة  و استمرارٌة فً المجتمع الذي .والقوانٌن

رفضها ككٌان مستقل بذاته ، و جعلتها تتصدى له بكشؾ أصالة الذات ، عن طرٌق 

مصارعة الضعؾ ، والخوؾ بإصرار ، وتحد ، وتمرد ، وثورة على كل تلك الظروؾ 

 .السابدة فً المجتمع فً كثٌر من المواقؾ

، ٌلمس  (مزاج مراهقة ، تاء الخجل ، اكتشاؾ الشهوة  )والمتأمل فً الرواٌات الثالث 

الكثٌر من العبارات الدالة على توق الكاتبة إلى التحرر ، و ذلك عن طرٌق اإلبداع،              

 .و محاولة تجسٌدها ألحالمها ، و آمالها ، و رؼباتها ، أكثر من محاولة تجسٌدها للواقع 

فً أعمالها الروابٌة ، تعبر عن تمزق داخلً ، و انكسار نفسً  " فضيلة الفاروق       " 

تعود أؼلب أسبابه إلى تهمٌش الرجل للمرأة ، و الحط من قٌمتها ، لذلك اختارت رواٌة 

 .السٌرة الذاتٌة لتجسٌد ذلك بشكل واضح ، و صرٌح 

       إن رواٌة السٌرة الذاتٌة فن أدبً ٌتكفل فٌه الراوي برواٌة أحداث حٌاته ، و ٌجري 

التركٌز فٌها على المجال الذي تتمٌز فٌه شخصٌته الحٌوٌة ، كأن ٌكون المجال الفنً ،               

أو االجتماعً ، أو السٌاسً ، أو العسكري ، و ذلك من أجل الوصول إلى مراحل معٌنة من 

 . سٌرة هذه الحٌاة 



71 

 

 : المواضيع السياسية  .2

      إن احتكار الرجل للجانب السٌاسً فً كتاباته ، جعل المرأة تنفعل ، و تتأثر ، و مع 

مرور الوقت تحركت عندها قرٌحة الكتابة ،  فخاضت فً موضوعات السٌاسة ، و بذلك 

 ، حٌث عرفت 1988كان الحضور األنثوي موجودا فً تلك الفترة الممتدة من أواخر سنة 

الجزابر حركات اهتزازٌة قوٌة ، كانت تهدؾ فً البداٌة إلى الدفاع عما تبقى من مكتسبات 

الحقبة االشتراكٌة التً أصبحت محل نهب ، واستنزاؾ ، تحت أسماء وشعارات براقة تتخذ 

ذرٌعة لهدم االقتصاد الوطنً ، ثم تطورت بعد ذلك لتأخذ منحى آخر اتجه نحو إعادة بعث 

سٌاسة الوعً بالتؽٌٌر ، و العمل على االنتقال إلى مرحلة جدٌدة تبدو أكثر ارتباطا بالواقع ، 

لكن ذلك جعل الجزابر تبتعد عن القوالب ، . و مساٌرة للتطورات السٌاسٌة ، المعاصرة 

واألشكال النظامٌة الموروثة ، فوقع التحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددٌة الحزبٌة ، 

و من اإلعالم األحادي ، إلى تعدد المنابر اإلعالمٌة ، و من االقتصاد الموجه، إلى اقتصاد 

السوق، فانعكس كل ذلك على المجال الثقافً ، و ظهرت عدة جمعٌات أدبٌة ، احتضنت 

 .األدباء ، و الشعراء ، و نشرت لهم إبداعاتهم األدبٌة و الشعرٌة خاصة 

      إن هذه العوامل ساعدت الكاتبة على رصد الواقع السٌاسً للجزابر الذي شهد العدٌد 

فً " فضٌلة الفاروق " من األوضاع المتردٌة ، بسبب اإلرهاب خاصة ، و هذا ما جسدته 

رواٌاتها الثالث ، حٌث عبرت عن معنى حرٌة الفرد ، والسٌما المرأة ، كما تطرقت إلى 

ٌوسؾ عبد : " اإلعالم ، و الصحافة ، و ذكرت أسماء بعض الشخصٌات الالمعة ، مثل 

الكاتب و الصحفً المشهور ، و نشاطاته المتواصلة من أجل مكافحة اإلرهاب ، " الجلٌل 

كما تحدثت أٌضا عن السلطة الحاكمة ، . والتعصب الفكري ، و متاهات الهوٌة الفردٌة 

  " .بوتفليقة" ، ثم  عهد السلم و الوبام المدنً لـ " بوضياف"و  " بومدين" وعن عهد 

 التً شهدت 1994      إنها ترصد األوضاع السٌاسٌة فً الجزابر منذ سنوات ، و السٌما 

، 1995 امرأة من الوسط الرٌفً المعدم ،ثم بداٌات عام 12 امرأة ، و اختطاؾ 151اؼتٌال 

 حالة اؼتصاب 550فقد سجلت . حٌث أصبح الخطؾ،و االؼتصاب إستراتٌجٌة حربٌة 

 حالة لضحاٌا 1013 سنة ، فقد سجلت 40 و 13لفتٌات ، و نساء ، تتراوح أعمارهن بٌن 
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 ، إضافة إلى ألفً امرأة ، منذ سنة 1997 ، و 1994االؼتصاب اإلرهابً بٌن سنتً 

 ، و البعض ٌقول إن العدد ٌفوق الخمسة آالؾ حالة 1997
.

 

، و من خالل الشخوص التً  " فضيلة الفاروق"      و بذلك تكون الكاتبة الجزابرٌة 

تعرضها ،و األحداث السٌاسٌة التً تنقلها ،تعكس أصواتا ال تخلو من االحتجاج المستمر 

 .   والنقمة على المجتمع ، وما آل إلٌه 

 : المواضيع االجتماعية  .3

 إلى مجتمعها لترصد حالته ،                 "فضيلة الفاروق "     لقد التفتت الكاتبة الجزابرٌة 

و أوضاعه المزرٌة ، فهً  تقدم صورة المرأة فً ظل التحوالت االجتماعٌة ، و خاصة 

زٌادة إلى الدور االجتماعً الذي تشارك فٌه .. الوضع الطبقً الذي تنتمً إلٌه 
.

 

      فقد تحدثت الروابٌة ، عن العدٌد من األمور ، و العادات السابدة فً المجتمع ، كالتً 

تجعل الفتاة مكرهة على الزواج بابن عمها ، وصورت حالة الناس من الفقراء ،                

و المحتاجٌن ،مثل أولبك الفالحٌن الذٌن ركبت معهم الحافلة التً أقلتها ألول مرة إلى 

الجامعة ،و حالة الفتاة التً ألقى بها والدها من أعلى الجسر ، بعد أن تعدى علٌها رجل 

كبٌر السن ، و حالة المرأة المطلقة التً ٌراها المجتمع وصمة عار، وقصة العروس التً 

 ٌنتظرون خروج العرٌس من عندها لٌلة زفافها ، كما جسدت – رجاال ، ونساء –كان الكل 

بالنسبة  (التصفاح)بعض العادات ، و التقالٌد التً اعتبرتها قاسٌة على المرأة ، مثل ظاهرة 

و ؼٌرها من األمور التً تفرض قٌودها على .... للفتاة منذ صؽرها ، كً تبقى بكرا 

 .المرأة، فتجعلها فً مهب الرٌح ، مهمشة ، رهٌنة للبٌت، أمة فً المجتمع 

 تنادي بالتحرر ، و تشجع المرأة على االنعتاق ، وعدم "فضيلة الفاروق "        فالكاتبة 

 .الخضوع لسلطة الرجل ، و إهاناته المستمرة 

      و من بٌن الموضوعات التً تناولتها الكاتبة من الناحٌة االجتماعٌة ، مشكلة التعلٌم، 

 .التً تمثل النقطة األساسٌة للرقً ، و التحضر عند كل األمم 
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        فالتعلٌم ضرورة البد منها ، و فوابده ال تعد و ال تحصى، لكن المجتمع الجزابري 

بأن عابلتها كانت  " فضيلة الفاروق" فقد صرحت . فً تلك الفترة ال ٌبالً بهذه الفوابد 

، كلما نجحت فً مشوارها الدراسً، (األعمام ، اإلخوة ،األب )تختلؾ و تتشتت فردا، فردا 

حتى وصولها إلى نٌل شهادة البكالورٌا ، ما أثار قلق الجمٌع ، و أقٌمت االجتماعات فً 

البٌت ، و أجمع الجمٌع على عدم التحاقها بالجامعة ، بحجة أن كل بنات الجامعة ٌعدن 

كما أنه من عادة عابلتها أن الفتاة تدرس المرحلة االبتدابٌة فقط ، ثم تترك الدراسة، . حبالى 

و مع ذلك وقفت الروابٌة فً وجه تلك . وتبقى فً البٌت ، ألن البٌت هو مصٌرها المحتوم 

العوابق ، و قررت أن تتمرد ، و تتحدى كل رجال العابلة ، ملتمسة عطؾ والدها ، الذي 

لكنه .  ٌحب الشخص المتعلم – أصال –وافق على إتمامها الدراسة الجامعٌة ، ألنه كان 

 أن تجسده حول ما ٌجري فً – الكاتبة –اشترط علٌها ارتداء الحجاب ، و هذا ما أرادت 

. مجتمع ٌفرض على المرأة حتى التدٌن ، سواء أكان ذلك عن قناعة  أو عن ؼٌر قناعة 

 فً "فضيلة الفاروق " وثمة موضوع الحب ، و اإلحساس النبٌل الذي تطرقت  إلٌه 

 .      و ؼٌرهما  "يتوفيق بسطانج"  ، و "يوسف عبد الجليل " رواٌاتها الثالث ، مع 

 : المواضيع التاريخية -4

    إن ظاهرة اإلرهاب شكلت حدثا تارٌخٌا مروعا ، عرفته الجزابر فً السنوات التً 

 ، هذا الحدث الذي تأثر به أبناء ذلك الجٌل ومن بعده، "فضيلة الفاروق " كتبت عنها 

األمر الذي طرح تساؤالت عدٌدة من طرؾ الكتاب ، مما أدى إلى نمو مواهبهم اإلبداعٌة  

الخطؾ ، االستؽالل ، ) ، وأحداثها  ( 1997 – 1994 )لتصوٌر وقابع تلك الفترة 

أرادت أن تتقاسم هذا  " فضيلة الفاروق" و إن الروابٌة  . (.....االؼتصاب ، الحرق ، 

الحمل الثقٌل مع بلدها ، لذلك سعت إلى إدراج أحداث ، ومضامٌن تلك الفترة فً كتاباتها، 

 الذٌن أصروا على تصوٌرها ونقلها إلى القراء إلبراز معاناة نكالتعبٌر عن حالة الصحفًٌ

الشعب ما القاه من طؽٌان واستبداد ، إضافة إلى الحالة التً ٌعانٌها ضحاٌا اإلرهاب ، 

 بعد سنوات من نوخاصة فبة النساء مثل حالة الفتٌات الالتً حررن من قبضة اإلرهابًٌ

المعاناة واالؼتصاب ، حٌث عرضت حاالت عدة لكل ضحٌة ، فمنهن من قتلن عند 
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 ، ومنهن من بقٌن فً فراش الموت ألسابٌع بسبب قتلهم نرفضهن معاشرة أمٌر اإلرهابًٌ

 . ألجنتهن ، ومحاولة تولٌدهن بعد تمزٌقهن بعنؾ ، وؼٌر ذلك من الممارسات الالأخالقٌة 

 التً دفع بها والدها من أعلى "ريمة نجار "       كما تناولت حادثة تلك الفتاة البرٌبة 

الجسر ، بعد أن اؼتصبها رجل كبٌر فً السن ، وروت كٌؾ ذهبت إلٌه الفتاة لتشتري قطع 

وبذلك تجسد الروابٌة ما عانته .الحلوى وكٌؾ أقفل الباب من ورابها ،وفعل بها ما فعل 

فاإلرهاب موجود فً كل .  الفتاة الجزابرٌة منذ الصؽر تحت تلك األوضاع ، والظروؾ 

 "ريمة " مكان ، ولٌس فً الجبل فقط ، حٌث ٌمكن اعتبار هذا الرجل المؽتصب للفتاة 

 معالجة موضوع العالقة بٌن "فضيلة الفاروق " كما لم تنس . إرهابٌا بشعا ، وقذرا 

الرجل والمرأة ، وموضوع اكتشاؾ الجسد ، مثل ما حدث مع كل بطلة من بطالت رواٌاتها 

مع             " لوٌزا"تحدثت كثٌرا عن العالقات التً أقامتها (مزاج مراهقة  )ففي الثالث ، 

.  ، وكٌؾ كان ٌتحرش بها ابن عمها "توفيق عبد الجليل "  وابنه "يوسف عبد الجليل " 

وعن اللقاءات بٌنهما ، كما  " توفيق"  تحكً عن قصة خالدة مع حبٌبها (تاء الخجل  )وفً

 مع (اكتشاف الشهوة  )تعمقت بشدة فً حدٌثها عن موضوع اكتشاؾ الجسد فً رواٌة 

، وكٌؾ  " إيس" وكٌؾ كان ٌجامعها بعنؾ ، ومع حبٌبها  " مود" وزوجها  " باني"

 .اكتشفت معه معنى الشهوة الحقٌقٌة 

       ولقد تحدثت أٌضا عن الشهداء ،ودورهم فً تحرٌر الوطن من العبودٌة ، واالستبداد 

الذي ألقى به الفرنسٌون من أعلى الطابرة ، ولم ٌعثر علٌه إال  " أحمد ملكمي" ،مثل جدها 

وهو عبارة عن فتات ، وبقاٌا إنسان ، وما آلت إلٌه حاله بعد استشهاده ، حٌث لم ٌكرم ، 

التً بدت  ( تاء الخجل )فً رواٌة " يمينة" وهناك أٌضا صورة الفتاة .ولو بقبر ٌدفن فٌه 

 لها ، فعاشت وحٌدة فً الجبل مع وحوش نحزٌنة ، عاشت الوحدة بسبب اختطاؾ اإلرهابًٌ

بشرٌة ، كانت تستؽلها ، وتنتهك حرمتها فً كل لحظة ، حتى وبعد أن حررت ، ونقلت إلى 

 .المستشفى رفض أهلها االتصال بها ، أو معرفة أخبارها وكأنها لم تكن لهم بصلة 

      إلى جانب أنها صورت الحقد الذي كان ٌكنه اإلرهابٌون ألهل الوطن الذٌن شنوا 

وصعدوا الجبال مصممٌن على تدمٌر الوطن  بشتى الطرق ، . علٌهم حربا قاسٌة 
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والوسابل، فلم تخلو رواٌاتها من تصوٌر أقوالهم وأفعالهم ، إلى جانب االهتمام بضحاٌا 

 .اإلرهاب 

 أن تعبرعما ٌجول فً خاطرها، –وعلى ؼٌر المعهود  - "فضيلة الفاروق"      استطاعت

رؼم طبٌعة المجتمع . وما ٌجٌش فً قلبها من مشاعر وأسرار ،  خاصة ما ٌمس أنوثتها 

العربً ، الذي ٌلومها على أبسط األمور ؛ فهً تعٌش حالة من الخوؾ الدابم من اإلفصاح 

عن مشاعرها ، وعما تتعرض له من قصص الحب والؽرام ، إال أنها كسرت كل هذه 

الحواجز ، والجدران ، فعبرت بطالقة عن مكبوتاتها ، وعن قصص الحب التً واجهتها كل 

بطلة من بطالت أعمالها الثالث ، دون أن تبالً من ردة فعل المجتمع الذي تعٌش فٌه بدءا 

 . من العابلة و األصدقاء ، ثم المجتمع ككل 

 :المواضيع الثقافية  -3

من خالل أعمالها الثالثة ، أن تشٌر فً كثٌر  " فضيلة الفاروق"    لقد حاولت الروابٌة 

من المقاطع السردٌة إلى بعض القضاٌا  أو المواضٌع الثقافٌة ،التً ٌحس القارئ من 

 شٌبا فشٌبا، –خاللها أنه ال ٌتلقى مجرد حكاٌات لفبة معٌنة من الناس ، وإنما ٌجد نفسه 

 قد نال قسطا كبٌرا من المعرفة والثقافة فً موضوعات –ومن خالل القراءة المتتالٌة 

تمس جوانب كثٌرة من الحٌاة ، منها الثقافة األدبٌة ، والعلمٌة ، واالجتماعٌة ، والتارٌخٌة، 

 .والسٌاسٌة ، والحكم واألمثال الشعبٌة ، و مقوالت بعض المشاهٌر ، وؼٌر ذلك 

: (مزاج مراهقة )       ومن األمور األدبٌة الواردة فً الرواٌات الثالث ما جاء فً 

وحده األدب ال ٌحتمل »  ،102ص « نحن ال نكتب إال إذا كنا فً حالة عشق »

المرأة تعشق السرد »  ": غي دي كار" ٌقول (تاء الخجل )وفً  .122ص « المجاملة

ص ،« الروابً ال ٌروي سوى حٌاته »  . 13ص « ألنها تقاوم به صمت الوحدة 

 : (مزاج مراهقة  )كما ورد الكثٌر من األمور العلمٌة المثقفة للقارئ مثل ما جاء فً .69

الطفل العبقري أو الموهوب ذهنٌا ٌطرح دابما أسبلة ؼٌر متوقعة ،ونجده دابما شارد » 

ٌسبب اإلصابة بدٌدان .... لحم الخنزٌر »  .143ص « الذهن ، وكأنه فً عالم آخر 

وفً  . 188ص « الترٌخٌنٌا ، والتً ال توجد طرٌقة لوقؾ تقدمها حالما تحدث الفرصة 
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إنها حامل فً أسبوعها الثانً  وهذا ٌعنً أنها » : نقؾ عند الجملة التالٌة (تاء الخجل )

 المثال (اكتشاف الشهوة  )كما نقرا فً . 67ص « فرصة اإلجهاض ال تزال متوفرة 

  . 18ص « والمرض الذي كٌفما كان نداوٌه بالنعنع »:  التالً

    كذلك بالنسبة لثقافة المجتمع، ورد الكثٌر من األمور، والجوانب التً تجعل القارئ 

ومن أمثلة ذلك نقؾ عند ما جاء فً .ٌفهم طبٌعة تفكٌر المجتمع الجزابري فً تلك اآلونة

نحتاج دابما إلى ناطق رسمً ٌترجم عواطفنا ، .... فً الجزابر »  : (مزاج مراهقة )

الكل ٌحب النظام ، إال العرب »  . 110ص « نحن أمٌون حٌن تتعلق المسألة بلؽة الحب 

ص « ٌحبون حٌاة الصحراء ، والبراري ، كل أشكال النظام ٌسمونها قمعا ، ودكتاتورٌة 

 اكتشاف)وفً  . 53ص « أقالم القرابة  ال تحب التعدي »  : (تاء الخجل  )وفً  . 116

فً الزنقة كل الرجال أعمام ، وكل النساء خاالت ، وكلنا خلٌط من »  : (الشهوة 

« فً الجزابر  المَطلًقة تعٌس تحت النعال »  .20ص « األقارب الذٌن ال قرابة بٌنهم 

  .35ص

      أما فً ما ٌخص المقاطع الواردة فً الثقافة التارٌخٌة فهً كثٌرة ، منها ما ورد فً 

مناضل ، وزوجته كاتبة ، استعارت .... هواري بومدٌن ، »  :(مزاج مراهقة )رواٌة  

للتوارق تقالٌد جمٌلة ٌتمٌزون »   . 99ص « اسم نضاله ، وقد وافقها جدا أنٌسة بومدٌن 

بها عن كل العالم ، فهو الشعب الوحٌد الذي ٌمنح السٌادة لنسابه ، وقوة المرأة الترقٌة 

تصل إلى حد مواجهة المخاض وحدها ، إذ تلد مولودها دون أن ٌراها أحد وتعود به 

 ١٩٩٩سنة    .... سنة العار »  :  (تاء الخجل )وفً  . 134ص « ملفوفا إلى قبٌلتها 

ص «  امرأة من الوسط الرٌفً المعدم ١٢ امرأة واختطاؾ ١٥١التً شهدت اؼتٌال 

  منذ األتراك منذ ل ، منذ الوندااالجزابر منذ الٌونان ، منذ الرومان ، منذ بٌزنط» . 364

فً السادس من » : (اكتشاف الشهوة  ) وفً . 93ص« فرنسا ، وهً فً حالة قتال 

مهدي عجانً ، مهندس التحق بالشرطة »   . 42ص « فبراٌر مات تشاٌكوفسكً / شباط 

ص « (رأس القنطرة ) فً ٢٠٠٠السرٌة ومات مقتوال على ٌد اإلرهاب فً ربٌع سنة 

109.  
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فً كل واحدة من رواٌاتها بعض المقاطع  " فضيلة الفاروق"       كذلك أوردت الروابٌة 

 ) مزاج مراهقة(المبٌنة لتمسكها بالدٌن ، والتً تزٌد من ثقافة القارئ ، منها ما جاء فً 

صومٌهما معا ، كما كان ٌفعل الرسول » : فٌما ٌخص صٌام ٌومً اإلثنٌن ، و الخمٌس 

  .97ص « (ص)، و ستشعرٌن بالوحدة بٌنكما ، لقد كانا أحب ٌومٌن إلى الرسول  (ص )

و األعمار بٌد   » 99ص « ... كان صوتً الداخلً ٌقرأ علٌه قل أعوذ برب الفلق » 

و فً  . 175ص « (وما أوتٌتم من العلم إال قلٌال ): لكن هللا ٌقول   » . 140ص « هللا

*«رفقا بالقوارٌر »  : "تاء الخجل "
1

إنها سنة هللا » :        ) اكتشاف الشهوة ( ، و فً

  .62ص «فً خلقه 

و من األمور المثقفة للقارئ من الناحٌة السٌاسٌة ما جاء بكثرة فً الرواٌات الثالث       

هدد كل » :  تورد الروابٌة مقاطع كثٌرة تمس ذلك الجانب منها )مزاج مراهقة (ففً 

الصحافٌٌن بالموت ، و كل النساء ؼٌر المتحجبات ، و بٌاعً أشرطة الكاسٌت و الفٌدٌو  

اللهم زن » :  (الفٌس ) كتبت عن دعاء (تاء الخجل )و فً  .132ص « . ورجال الشرطة 

 بناتهم

 آمٌن - 

 اللهم رمل نساءهم - 

 آمٌن - 

 اللهم ٌتم أوالدهم - 

  .52ص  « !آمٌن - 

     أما استعمال الروابٌة لألمثال و الحكم ، و بعض مقوالت المشاهٌر، فقد كان كثٌرا  

« إسأل المجرب ، و ال تسأل الحكٌم »  : (مزاج مراهقة  )فقد أوردت الكثٌر منها فً 

ص « حشٌشة طالبة معٌشة»  .139ص « هذا هو القماش أدي و ال خلً »  . 94ص 

                                           

 *
.وهو حدٌث شرٌؾ المقصود به رفقا بالنساء
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احذر مما »  : (تاء الخجل  )و فً  . 105ص « إنها مثل مسمار جحا »  . 182

ص « أمام رجل نواجه كل األخطار »   . 28ص « رأس التٌس »  .22، ص «تتمنى

صام ، صام و فطر على  » (اكتشاف الشهوة  )وفً . 84ص « البابور »   . 29

« الرجال كالمجرات ، لكل مجرة مناخ ، و نظام ، و أسرار ، وهوى» . 10ص «  بصلة

كل ما ٌعجبك ،  و البس ما »  .41ص « من الؽباء أن نموت بعٌدا عن قبرنا»  .29ص 

  .139ص « ٌعجب الناس 

 : الزمن التاريخي .1

      إن ما ٌندرج ضمن الرواٌات الثالث من وقابع و أحداث ٌحتاج منا رصد الواقع 

لقد دخلت .التارٌخً بشكل أدق من خالل عنصر الزمن فً بعدٌه التارٌخً و االجتماعً

الجزابر مرحلة اقتصادٌة صعبة جدا ابتداء من نهاٌة الثمانٌنٌات ، و بداٌة التسعٌنٌات ، 

وذلك نتٌجة األزمة االقتصادٌة العالمٌة ، و التدهور المستمر الذي عرفته أسعار البترول، 

مما أدى إلى انخفاض المداخٌل من العملة الصعبة ، كما ارتفع فً هذه الفترة حجم 

مدٌونٌة الجزابر ، لذلك حاولت أن تدخل مرحلة اإلصالحات االقتصادٌة ، و استعدت 

للدخول فً اقتصاد السوق و مواجهة التحدٌات االقتصادٌة العالمٌة ،  للتؽلب على 

الصعوبات التً ٌعانً منها االقتصاد الوطنً ، و االلتحاق بالقوى االقتصادٌة التً طالما 

 .اجتهدت فً المجال االقتصادي عن طرٌق اتباعها الستراتٌجٌات محكمة 

قرارا " ٌمٌن زروال "  ، اتخذ ربٌس الجمهورٌة السٌد 1996    و خالل شهر أكتوبر 

وطنٌا تارٌخٌا هدفه تنظٌم ندوة اقتصادٌة ، و اجتماعٌة من أجل إٌجاد أحسن الطرق ، 

وأنجعها لتطوٌر االقتصاد ، و إخراجه مما كان ٌعٌشه من اضطراب ، مما زاد فً طموح 

 .الشعب الجزابري ، و جعله ٌتطلع إلى ؼد مشرق ، و مستقبل اقتصادي ، و اجتماعً واعد

 فً 1999 جرت االنتخابات التشرٌعٌة ، و بعدها و فً سنة 1997 جوان 5    و فً 

ربٌسا للجمهورٌة ، حٌث فاز بنسبة " عبد العزٌز بوتفلٌقة " أفرٌل تم انتخاب السٌد 15
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وابتداء من هذا التارٌخ دخلت الجزابر مرحلة جدٌدة من التطور و التؽٌر  . 73.79%

العمٌقٌن على مختلؾ األصعدة ، داخلٌا ، و خارجٌا
(1)

.  

بما ٌلزم من جهود من أجل " عبد العزٌز بوتفلٌقة "     لقد قام السٌد ربٌس الجمهورٌة 

أما على . النهوض بمستقبل الجزابر ، و إعادة مكانتها العظٌمة على المستوى الدولً 

 16المستوى الوطنً ، فقد استطاع و بكل شجاعة أن ٌنظم استفتاء حول الوبام المدنً ٌوم 

 من األصوات المعبرة عن قبولها %98.63 ، و نجح فً ذلك بنسبة كبٌرة 1999سبتمبر 

 .للوبام المدنً 

 الثالث ، تعبر عن هذه المرحلة التً كنا نتحدث "فضيلة الفاروق "     إن أعمال 

 ، و ذلك طبعا فً الفترة الممتدة ما بٌن  (أزمة اإلرهاب )عنها،مرحلة األزمة الجزابرٌة 

فأي روابً مهما . ، أي قبل حدوث االستفتاء الخاص بالوبام المدنً  (1999 -1993) 

ادعى أن عمله خٌالً ، فإن هناك لحظات تنفلت من قبضته و تعطً لعمله بعض األبعاد 

التً أصبحت رمزا من رموز التٌار " فضٌلة الفاروق " الحقٌقٌة ، فكٌؾ الحال مع 

الواقعً، الذي ٌهتم بنقل األحداث بكل أمانة و دقة ممكنة ، تصل أحٌانا حد الواقعٌة الحادة   

و كل ذلك من باب عدم قلب الوقابع ، أو تزٌٌفها ، بل تحري الصدق و االلتزام قدر 

 .المستطاع 

 التً تعبر عن مرحلة األزمة الجزابرٌة "فضيلة الفاروق "     إن هذه األعمال الثالثة لــ

 1993 )، سوؾ تصبح بالتأكٌد وثٌقة تارٌخٌة هامة للفترة الممتدة ما بٌن (أزمة اإلرهاب )

، و بخاصة لألجٌال الالحقة، إذ أنه باستعمال القلٌل من الخٌال ٌتمكن القارئ من  (1999-

استحضار بعض المشاهد التً كانت الروابنٌة تتحدث عنها ، و التً كانت بمثابة الركٌزة 

 من خالل هذه "فضيلة الفاروق " فقد نقلت لنا . األساسٌة التً ترتكز علٌها الرواٌة 

الرواٌات الثالث صورا كثٌرة من الواقع الجزابري الذي عاناه الشعب  و خاصة المرأة 

، حٌث كثرت هذه الظواهر  (كاؼتٌال النساء ، و اختطافهن ، و اؼتصابهن  )الجزابرٌة 

                                           

1
  .27 ، ٙ 2002 ، 1حُطخَٛ هٔخّ ، ٓلظخف حُظخ٣ٍن حُٔؼخَٛ ، ىحٍ ح٧ٓش ُِطزخػش ، ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، ١: ٣٘ظَ 
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 ، حٌث أصبح الخطؾ ، 1999و تواصل ذلك إلى ؼاٌة سنة  . (سنة العار  ) 1994سنة 

تود أن تجعل من هذه " فضٌلة الفاروق " واالؼتصاب استراتٌجٌة حربٌة و كأن الروابٌة 

الرواٌات عمال فنٌا تارٌخٌا ، و إن كان عمل األدٌب ٌختلؾ عن عمل المؤرخ ، إذ أن هذا 

 ٌروي ما ٌمكن أن ٌقع – األدٌب –األخٌر ، ٌروي ما حدث فعال ، فً حٌن أن األول 

 .حسب نظرٌة أرسطو المعروفة 

    و قد كانت المؤلفة تنوع فً نقل المشاهد لتحصل من وراء ذلك على رؤٌة 

فالؽاٌة من المتابعة التارٌخٌة  لمختلؾ الوقابع فً هذا الفصل ، هً محاولة .بانورامٌة

البنٌة الزمنٌة الداخلٌة فً الرواٌات )الدخول إلى موضوع الفصل الموالً الخاص بـــ 

و هو البحث فً دالالت الزمن فً األعمال الروابٌة المدروسة و أثر التوجهات  . (الثالث 

لذلك ال بد من تناول . اإلٌدٌولوجٌة فً هذه الدالالت ، أي طرٌقة تشكل تلك الدالالت

التوظٌؾ ، اإلٌدٌولوجً للعناصر الزمنٌة ، قبل إعادة صٌاؼتها وفق رؤٌة الكاتبة وخاصة 

، الذي تؤطره األحداث  (الواقع الحقٌقً لكتابة هذه األعمال  )ما تعلق بالزمن االجتماعً 

، لنستطٌع فٌما بعد اكتشاؾ ما أحدثته األدٌبة من  (سبب وجود هذه األعمال  )التارٌخٌة 

 .فنٌات على مستوى الخطاب

  :(مزاج مراهقة  )الزمن التاريخي في  - أ

    إن القراءة التارٌخٌة تزاوج بٌن الماضً و الحاضر ، فتصؾ أحداث الماضً بذوق 

حضري جدٌد فٌه رقة ، و دقة فً استنباط المعانً ، و تولٌدها ، فموضوع التارٌخ هو 

و موضوعنا نحن . الماضً ، ماض لم تبق منه إال أمارات ، أو أنقاض بوساطتها ٌعاد بعثه 

هو الماضً ، و لكنه باق ، فاألدب من الماضً و من الحاضر معا ، و مادتنا هً هذه 

 ، و التً تؤثر فٌنا ، كما أثرت فً أول من قرأها ، فهذه الرواٌة (مزاج مراهقة  )الرواٌة 

تنطلق من لحظة زمنٌة فً الحاضر ، الذي هو فً الحقٌقة نتاج الزمن الماضً ، بكل 

أحداثه و تدخالته ، فً شكل صراعات ، و صدامات و معاناة كانت تختفً زمن اإلرهاب ، 

ال أدري لماذا التقٌنا ، »وراء ستار اإلرهابٌٌن  ( 1999 -1993 )أي فً الفترة الممتدة بٌن 

فقد اختلفنا كثٌرا عن بعضنا بعضا لٌصمد الحب الذي نما بٌننا ، و أمام هبات ما حدث ، لم 
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تكن سوى زوبعة من تلك الزوابع الصؽٌرة التً لم تترك وراءها إال بعض الخسابر التً ال 

 .تذكر 

 ...ال أدري لما كنا 

انتهٌنا فً ... كما تكون الجبال ، و األنهار و المدن المدفونة فً التارٌخ ، ثم حٌن انتهٌنا 

و لكننً أعرؾ الٌوم أنه كان الرجل الذي ... ال أدري . أفعال الماضً الذي ال ٌموت 

«تمنٌت أن أكونه حٌن تجاوزتنً رؼبة الحب فً أن ٌكون لً 
(1)

.  

    اٗ٘خ اًح كخُٝ٘خ هَحءس ٌٛٙ حُيالالص حُظ٢ ٣٘ظـٜخ حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ حَُٔى١ 

و التً تكشؾ عن الواقع المعٌش فً شتى  (        الحاضر            المستقبل حُٔخ٢ٟ )

أشكاله ، على أنه نتاج ماض ساده التناقض ، الذي ال ٌمكن تجاوزه ، فإننا نكون فهمنا هذا 

هذا الفهم الذي سعت هذه الرواٌة إلى تقدٌمه وفق . وفق بدابل النص . الماضً فهما حقٌقٌا 

و من خالل ذلك نستطٌع أن نتلمس الحلول لمشاكل الحاضر التً ورثناها . رؤٌة إٌدٌولوجٌة

فاالقتراب من زمن الرواٌة ٌجعلنا ندرك و نفهم  . (زمن اإلرهاب  )من الماضً ، أي 

 .بطرٌقة أكثر وضوحا ما تحاول الروابٌة إٌصاله و نقله من أخبار ،  و أحداث 

بكل احتراؾ أن تزاوج بٌن الماضً ، و الحاضر ، "فضيلة الفاروق "    كما استطاعت 

وأن تقفز إلى المستقبل أٌضا ، فتصؾ األطالل ، و الجبال ، و األنهار ، ثم تعود لتشٌر إلى 

أن |، و هذا دلٌل على  (تمنٌت أن أكونه  )، ثم المستقبل فً عبارة  (الٌوم  )الحاضر بلفظة 

 . القراءة التارٌخٌة لٌست سوى تزاوج بٌن الماضً و الحاضر و قفز إلى المستقبل

لوال جبهة التحرٌر ، لما  . (ٌا كل فً الؽلة ، و ٌسب فً الملة  )... ٌا خً جٌل ٌا خً »

كنت تجلس أمام شاشة التلفزٌون فً بٌتك الدافا ، و تصوغ جملة صحٌحة باللؽة العربٌة ، 

 .و تسخر من خالك بهذا األسلوب البلٌػ 

 !شعر بالذنب ، فأراد تؽٌٌر مجرى الحدٌث بطرٌقة أكثر تهذٌبا  (مراد )و كأن 

                                           

1
  .05ك٤٠ِش حُلخٍٝم ، ِٓحؽ َٓحٛوش ، ٙ 
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 :قاطعه خالً 

 ترى لو كان جدك حٌا ، هل تصدقه و تثق به ، و تمنحه صوتك ؟  -

... بشكل أوحى بسخرٌة فً معناها ، لو كان جدي حٌا  (لو )و قد ضؽط على... لو  -

لكن ال حظ أنه منح لهذا الوطن كل شًء ، فٌما لم ٌستطع أن ٌمنحه على األقل 

قبرا، إنه ٌشبه األسطورة التً تناقلتها الشفاه ، ٌسكن الرٌح ، ٌسكن الهواء ٌا 

 ...خالً

«أكلته الذباب، و ما زالت ذباب أخرى تأكل اسمه  -
(1)

.  

    فً هذا المقطع تتعمق اللحظة التارٌخٌة ، و تتوسع ، كً تتخذ أبعادا شاملة للنشاط 

الجماعً لجبهة التحرٌر و كذا مؤٌدٌها من الشعب الذٌن ٌرون فٌها المثل األعلى للنضال ، 

جد البطلة  )و الجهاد فً سبٌل تحرٌر الوطن ، كما تصور كذلك النشاط الفردي لهذا الشهٌد 

 أثناء –الذي لطالما أعطى لهذا الوطن ما ٌحتاج إلٌه ، و كافح من أجله فً الماضً  (لوٌزا 

  ، فلحظة الحاضر التً رصدت من خاللها الروابٌة –فترة الثورة التحرٌرٌة للجزابر 

، و حالته النفسٌة المدمرة تعد فً نظرها عدم تقدٌر  (ابن الشهٌد  )عواطؾ  ومشاعر ابنه 

 حفٌت قدماك و أنت تقدم الطلب بعد الطلب من أجل »ألعمال والده ، وطرٌقة استشهاده ؛ 

أن ٌطلقوا اسمه على أحد المستشفٌات ، أو الشوارع ، ألم تشعر بضالتك ، و أنت تطرق 

أبوابهم، و تصافح أٌدٌهم القذرة ، و تبتسم لهم رؼم المرارة التً تسكن حلقك ، ال من أجل 

«أن تطلب منهم حق ٌتمك ، و فقرك ، و جوعك ، و ضٌاع حٌاتك
(2)

.  

٤ُْ ُي٣ٚ كَٛش ؿ٤َ ٌٛٙ حُلَٛش ُظًٌَٙ رخٓظٜ٘خى ٝحُيٙ ،  (٣ُِٞح  )    إ هخٍ حُزطِش 

ٝحُظَكْ ػ٠ِ ٍٝكٚ ، ٝ حُظـ٢٘ رٔلخهَٙ ، ٝ ٓلخهَ ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ، كٜٞ ٤ٔ٣َ ٝكن 

 ...حُٔخ٢ٟ ا٠ُ حُوِق ، ٝ ٗلٖ ٗظ٠٘ٔ ٓغ حُلخَٟ ، ك٤َٔ٘ ا٠ُ ح٧ٓخّ 

ػٖ حُِٖٓ حُٔخ٢ٟ ، ٝ ططز٤وٚ ػ٠ِ حُلخَٟ ٣َ٣ي رٚ ُلض حالٗظزخٙ " حُوخٍ "     ٝ ُؼَ كي٣غ 

ا٠ُ أٗخ٤ٗش حُ٘خّ ، كظ٠ ٝ ُٞ ًخٗٞح ٖٓ حُؼخثِش ، ٌُُي ُطخُٔخ ًًَ أر٘خء أهظٚ رٔـي ٝ ك٠َ 

                                           

1
  .51 ، 50حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٙ 

2
  .51حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٙ 
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حُٜ٘يحء ، ٝ ٍَٟٝس طًٌَْٛ ، ٝ حُؼَكخٕ ُـ٤ِْٜٔ ، ٝ حالػظَحف رل٠ِْٜ ك٢ حُؼ٤ٖ ك٢ 

ُٞال ؿزٜش حُظل٣ََ ، ُٔخ ً٘ض طـِْ أٓخّ »ؿِحثَ كَس، ٝ ٌٛح ٓخ طؼزَ ػ٘ٚ حُؼزخٍس حُٔخروش 

ٗخٗش حُظِل٣ِٕٞ ك٢ ر٤ظي حُيحكت، ٝ طٜٞؽ ؿِٔش ٛل٤لش رخُِـش حُؼَر٤ش ، ٝ طٔوَ ٖٓ هخُي 

كزل٠َ حُٜ٘يحء طلٍَص حُزالى ، ٝ ٓخى ح٧ٖٓ ٝ حالٓظوَحٍ ، . «رٌٜح ح٧ِٓٞد حُز٤ِؾ 

  .(حُؼَر٤ش  )ٝحٓظطخع حُٔٞح١ٕ٘ٞ حُللخظ ػ٠ِ ُـظْٜ ح٧ّ 

ال طوق كلٔذ  (حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢  ) رخػظٔخىٛخ ٌٛح حُؼَٜ٘ (مزاج مراهمة  )    إ ٍٝح٣ش 

ػ٘ي ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٖٓ ط٣َٜٞ ه٤زش أَٓ ح٧رطخٍ ، حُظ٢ ٤ُٔض ٟٓٞ حٗؼٌخّ ُو٤زش آٓخٍ 

َٗحثق حؿظٔخػ٤ش ًؼ٤َس ، ًخٗض ط٤َٔ ك٢ ًٍذ ح٠ُ٘خٍ ىٕٝ ٝػ٤ٜخ ُلو٤وش ح٧َٓ ٝ كو٤وش 

 .حُظخ٣ٍن 

ٝ ٓزذ ٌٛٙ حُو٤زش ٛٞ ظخَٛس ح٩ٍٛخد ، حُظ٢ حٗظَ٘ص ك٢ ًخكش أٗلخء ح١ُٖٞ ، ٝ ٛيىص أٖٓ، 

 ، 1996 ، 1995 ، 1994 ، 1993 )ٝ حٓظوَحٍ حُزالى ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ؿؼَ ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص 

ٓ٘ٞحص ٓ٘ئٝٓش ، ٣٘وْ ػ٤ِٜخ حُٜـخٍ ٝ حٌُزخٍ ، ٝ طخ٣ٍوخ أٓٞىح  ( 1999 ، 1998 ، 1997

ريٍ ك٤خس حُ٘خّ ، ٝ ًَ ١زوخص حُٔـظٔغ ، ك٤غ أٛزلض ٌٛٙ حُظخَٛس طٜيى ٤ًخٕ حُطزوش 

حُٔؼولش ٖٓ حُٔـظٔغ ٖٓ ٛلخك٤٤ٖ ، ٝ ٓل٣ٌَٖ ، ٝ أٓخطٌس ، ٝ ٤ٓخ٤٤ٖٓ ، ٝ ؿ٤َْٛ ، ًٔخ ُْ 

طظَى كظ٠ حُلالك٤ٖ ٣٘ؼٕٔٞ رل٤خطْٜ ك٢ ح٣ٍ٧خف ، ٝ حُوَٟ حُٜـ٤َس ، كوي أٛزلض ك٤خطْٜ 

٤ِٓجش رظ٘خه٠خص حالٗظوخٍ ٖٓ حُزيحٝس حُٔل٠ش ا٠ُ ٓلخُٝش حُظل٠َ ، ٝ حُظٔيٕ ، كِْ ٣ويٍٝح 

 .كظ٠ ٠ْٛ ٓخ حٓظـي ػ٤ِْٜ 

 ػٖ ٤ًل٤ش (مزاج مراهمة  )    ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظٔخءٍ، رؼي ٌٛح حَُٛي حُظخ٣ٍو٢ ٧كيحع ٍٝح٣ش 

 . اػخىس ر٘خثٜخ ك٢ ٟٞء ٍإ٣ظٜخ ًل٘خٗش ُٜخ طٍٜٞٛخ حُوخٙ

  :(تاء الخجل)الزمه التاريخي في  . ب

-1994 )     ٣ٔظي ح١٩خٍ ح١ٌُ ٝهؼض ك٤ٚ ح٧كيحع حُظخ٣ٍو٤ش ٌُٜٙ حَُٝح٣ش ر٤ٖ ٓ٘ٞحص 

ٝ حُٔظؼِوش أ٠٣خ رظٍٜٞ حُلًَخص ح٩ٓال٤ٓش حُظ٢ طيػ٢ ح٩ٛالف ٝ حُٜ٘ٞٝ  (1999
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رخ١ُٖٞ، ٌُٖ كو٤وظٜخ ؿ٤َ ًُي ، ًٜٞٗخ حػظٔيص حُؤغ ، ٝ حُوظَ ، ٝ حالؿظٜخد ، ٝ حُوطق ، 

 .ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٜلخص حُي٤ٗجش حُظ٢ ال ٣َٟخٛخ ٖٓ ًخٕ ُٚ هِذ ٣٘زٞ رخ٣٩ٔخٕ كوخ 

ُوي ًخٗض حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش طٔظَى أكيحع حُظخ٣ٍن ٓلخُٝش اػخىس رؼغ كظَس ٤ُ٘ٓش رٌَ 

 :ٝ ٣ظ٠ق ًُي ٖٓ هالٍ حُٔوخ١غ حَُٔى٣ش حُظخ٤ُش . ٓالرٔخطٜخ هٜي حُظؼ٣َق رلوخثوٜخ 

 ك٤ٖ رِـض ٓٞؿش حؿظ٤خٍ حُٜلخك٤٤ٖ ًٍٝطٜخ ، أىًٍ٘خ ؿ٤ٔؼخ إٔ رخد حُلي٣ي ح١ٌُ ٗـِن رٚ »

ٓوَ حُـ٣َيس ُٖ ٣ل٤ٔ٘خ ٓخ ىٓ٘خ ٓ٘ظظ٤ٖ أظٖ أٗ٘خ ٤ٗجخ ك٤٘جخ طٞكيٗخ رؼي إٔ هظَ ٓ٘خ حػ٘خٕ ، ٝكَ 

رؼ٠٘خ ا٠ُ كَٗٔخ ٝ ُ٘يٕ ،ٝ ىٍٝ ػَر٤ش ػيس ، ٝ كَ ٝحكي ا٠ُ حُـزَ ، حُظلن رخُـٔخػش حُظ٢ 

 .ٍكؼض حُٔالف 

 .ٓ٘ٞحص حُٔٞص طِي ػِٔظ٢٘ إٔ حُل٤خس ٛزخء 

 .ٝ ُؼ٢ِ ً٘ض ٓؤُـؤ ا٤ُي ك٢ طِي حُلظَس حُلَٔحء 

اً ًؼ٤َح ٓخ كٌَص ك٤ي ، ٝ هي هِض ُ٘ل٢ٔ ُٞ أٗي طلٌَ ر٢ ُٔؤُض ػ٢٘ أٗض ح١ٌُ طؼَف إٔ 

«ًَ حُٜلخك٤٤ٖ ًخٗٞح ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ كٞٛش ٓيكغ
(1)

.  

    ك٢ ٌٛح حُٔوطغ حَُٔى١ ٗلْٜ ح١٩خٍ ح١ٌُ ٝهؼض ك٤ٚ ح٧كيحع حُظخ٣ٍو٤ش ، حُوخٛش 

رٔطخٍىس ح٩ٍٛخر٤٤ٖ ُِٜلخك٤٤ٖ ، ٝ رطٞالطْٜ حُٔظؼِوش رَ٘٘ حُٞػ٢ ح٢٘١ُٞ ر٤ٖ حُ٘ؼذ ، 

ُوي ٌِٗض ٌٛٙ ح٩ٗخٍحص . ٝٗوَ ح٧هزخٍ ٝ حٍُٜٞ ػٖ حُٔـخٍُ حَُٔطٌزش ك٢ كن حُٔٞح٤٘١ٖ 

حُظخ٣ٍو٤ش حُٔظٔؼِش ك٢ طِي حُٜيحٓخص حُظ٢ ٝهؼض أػ٘خء كظَس ح٩ٍٛخد ر٤ٖ حُظٞؿٜخص ح٤ُٔخٓش 

حُٔوظِلش ، ٝ حُـزٜش ح٩ٓال٤ٓش حُٔيػ٤ش رظلو٤ن حُؼيحُش ، ٝ ؿِذ كوٞم حُ٘خّ ، ٝ ِٜٓلظْٜ ، 

حَُحكي حُلو٤و٢ ح١ٌُ ؿٌٟ أكيحع حَُٝح٣ش رٌَ هِل٤خطٜخ ، ك٤غ حٓظل٠َص حَُٝحث٤ش حُؼي٣ي ٖٓ 

ٍٓ٘٘ٞحطْٜ ، حُظ٢ ػزَص ػٖ ١ز٤ؼش أكٌخٍ أٛلخد ٌٛٙ حُـزٜش ، ٝ طٞؿٜخطْٜ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش، 

ٝ ٌٛح ٓخ ٓخػي ػ٠ِ اػَحء ىالُش حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٣لَٔ ٓؼخ٢ٗ حالهظالف، . رٌَ هِل٤خطٜخ 

ٝ حُظؼخٍٝ حُل١ٌَ ٝ حُؼوخثي١ ك٢ حُـِحثَ ك٢ طِي حُٔ٘ٞحص ، ٝ ٖٓ ر٤ٖ حٍُٔ٘٘ٞحص حُظ٢ 

                                           

1
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حٗظَ٘ص ر٤ٖ حُ٘خّ ٝ ٛخٍٝح ٣َىىٜٝٗخ ًؤٜٗخ ٟٓٞش حُؼَٜ آٌٗحى حٍُٔ٘٘ٞس حُظ٢ ظَٜص ٓغ 

 :، ٝ حُظ٢ ًخٗض رٔؼخرش ىػخء ُْٜ ال ٣وخُلٞٗٚ أريح ، كبًح هخُض ٌٛٙ حُـزٜش "حُل٤ْ "ظٍٜٞ 

 . حُِْٜ ُٕ ر٘خطْٜ »

 .آ٤ٖٓ : هخُٞح 

 :ٝ كظ٠ ك٤ٖ هخُض 

 .حُِْٜ ٍَٓ ٗٔخءْٛ 

 .آ٤ٖٓ : هخُٞح 

 ...ًخٗٞح هي أ٤ٛزٞح رل٠ٔ ؿزٜش ح٩ٗوخً ، كـ٘ٞح ؿ٤ٔؼخ رؼ٤ٕٞ ٓـ٠ٔش ىػخء حٌُخٍػش 

 حُِْٜ ُٕ ر٘خطْٜ  -

 .آ٤ٖٓ  -

 .حُِْٜ ٍَٓ ٗٔخءْٛ  -

 .آ٤ٖٓ  -

 .حُِْٜ ٣ظْ أٝالىْٛ  -

«!آ٤ٖٓ  -
(1)

.  

كٌٜح حُيػخء ح١ٌُ رخًٍٚ حُ٘ؼذ ، ٝ ؿ٠٘ رٚ ٝ أ٣يٙ ، ػخى ػ٤ِٚ رخُٜٔخثذ ، ٝ ٌُٜح حؿظٜزض 

حُٔجخص ٖٓ حَُِٛحص ، ٝ حهظطلض ح٥الف ٜٖٓ٘ ، ٝ ٝكيٖٛ حُٔـظٜزخص ٣ؼَكٖ ٓؼ٠٘ حٗظٜخى 

حُٔـظٜزش ٗخُكش ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ حُـخٓؼ٢ ، " ٤ٔ٣٘ش " حُـٔي ، ٝ حٗظٜخى ح٧ٗخ ، ٝ ٌُٜح ط٘خّ 

 .ط٘ظظَ ُلظش حُٞىحع حُظ٢ ٓظـخىٍ أػ٘خءٛخ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ، ٝ طلخٍم ٌٛٙ حُل٤خس حُوخ٤ٓش 

 طَٟ إٔ كَد ح٩ٍٛخر٤٤ٖ طؼْ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ ، (رطِش حَُٝح٣ش  )" هخُيس " ر٤٘ٔخ 

                                           

1
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 ٝ أكؼخُْٜ ح٣ََُ٘س ٣وٟٞ طٌخُزٜخ ٣ٞٓخ ك٤ّٞ ٝ ال أكي ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظَ ٓلخ٣يح ٣ٞحَٛ ػِٔٚ ، 

ٝ ك٤خطٚ حُطز٤ؼ٤ش ىٕٝ إٔ ٣ظْٜ رخُظؼخٕٝ ٓغ أكي حُطَك٤ٖ ، كوي ٓخى حُ٘ي ك٢ ًخَٓ حُٔٞح٤٘١ٖ، 

كوي حٗظٜض ًَ ٓؼخُْ ... رٌَ ١زوخطْٜ ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ حؿظ٤خٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ظِٔخ ، ٝ رٜظخٗخ 

ػزخٍس ػٖ ر٘خء ك٢ حُٔخ٢ٟ ػ٠ِ ٌَٗ اكخالص ا٠ُ ٓ٘ٞحص  (تاء الخجل  )إ . حُل٤خس حُؼخى٣ش 

ط٘ٔـخٕ " ٤ٔ٣٘ش " ٝ " هخُيس " ح٩ٍٛخد ٝ حُظ٢ ٢ٛ حُٟٔٞٞع ح٧ٓخ٢ٓ َُِٝح٣ش كٌَ ٖٓ 

حُؼالهخص ك٢ ٌٛح حُؼَٔ ، ك٤غ ٣ـٔؼٜٔخ حُ٘ؼٍٞ رخُظِْ ، ٝ حُٔؼخٗخس ، ٝ حُؤٞس ، ٝ حُو٤زش 

حُظ٢ ُٝيطٜخ طِي حُلظَس ك٢ ٗلّٞ ًَ ٖٓ ػخٜٗخ ، ٗظ٤ـش ُٔخ هِلٚ حُٔخ٢ٟ ، ٝ ُْ ٛٞ ٣ٔظي ك٢ 

 رٌَ٘ ٓخ ً٘ض أػَف ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء اػَ طلو٤ن ٓخرن هٔض رٚ ، ٝ حُ٘خّ ٣ؼَكٕٞ ، »حُٔٔظوزَ ؛

 ٌُٖ ٖٓ ٣ؼَف كظخػش ٝ ٍٛٞ حُظـَرش ، ؿ٤َ َُٛحص ٣ؼٖ٘ ح٤ُّٞ ر٤ٖ أٗٞحى حُؼخٍ ٝحُـٕ٘ٞ؟ 

 أ أك٠ق ٤ٔ٣٘ش ؟

 أ أك٠ق ٗل٢ٔ ؟

 ٌٛٙ حر٘ش ػزي حُلل٤ع ٓوَحٕ طل٠ق »: ؿيح ٤ٓوٍٞ ح٧هخٍد ٝ ح٧َٛ ٝ ًَ ٖٓ ٣ؼَف ح٢ٔٓ

 .«ٝحكيس ٓ٘خ 

 ٤ًق ِٝٛض ر٢ ح٧ٍٓٞ ا٠ُ ٛ٘خ ؟

 ٤ًق كٌَص رٌٜٙ حُط٣َوش ؟

١َىص ًَ طِي ح٧كٌخٍ ٝ ؿِٔض أٓخّ ٍث٤ْ حُظل٣ََ ٛخٓظش ، ظَ ٣ظٌِْ ، ٝ أٗخ ال أٓٔؼٚ ، 

 :ػْ حهظَد ٢٘ٓ َٝٛم ك٢ ٝؿ٢ٜ 

«ٓخ ري ح٤ُّٞ  -
(1)

.  

ك٢ ٌٛح حُٔوطغ حَُٔى١ ، طولِ حَُٝحث٤ش ر٤ٖ حُٔخ٢ٟ ٝ حُلخَٟ ، ٝ حُٔٔظوزَ  ٝ ٌٛح  -

،  (حُلخَٟ ، ٝ حُٔخ٢ٟ ، ٝ حُٔٔظوزَ  )ٓخ ٣ـٔي حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ك٤ظوخ١غ ٝ ٣ظٞح٠ُ 

كوي ًخٗض حَُٝحث٤ش طظليع ك٢ حُٟٔٞٞع . ك٤ٜزق حُؼَٔ حَُٝحث٢ ٓظلخػال ك٢ حُِٖٓ 
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حُٔخثي ك٢ طِي حُلظَس أ١ ك٢ حُلخَٟ ، ػْ ػخىص ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ػ٘يٓخ ػزَص روُٜٞخ 

 ، ػْ ٍؿؼض َٓس أهَٟ ك٢ ٗلْ حُٔوطغ ا٠ُ حُلخَٟ «اػَ طلو٤ن ٓخرن هٔض رٚ »

، ٝ رؼيٛخ ٓزخَٗس هلِص «ؿ٤َ َُٛحص ٣ؼٖ٘ ح٤ُّٞ ر٤ٖ أٗٞحى حُؼخٍ »ك٢ حُؼزخٍس 

 ٝ ٌٛح ٓخ أػط٠ حَُٝح٣ش ٌٜٗش ، ٝ ٓخ « ؿيح ٤ٓوٍٞ ح٧هخٍد »ا٠ُ حُٔٔظوزَ ك٢ ػزخٍس 

 .ُحىٛخ ط٣ٞ٘وخ 

ٝ ٢ٛ طظخرغ ٤ٓٞ٣خ ٌٓحرق  (طخء حُوـَ  )      ٝ هالٛش حُوٍٞ إ حَُٝحث٤ش ًظزض ٌٛٙ حَُٝح٣ش 

حُـِحثَ ، ٝ ٓخ كَ رخُ٘ٔخء حُٔـظٜزخص ، كٌخٕ حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ػ٘يٛخ ٤ُٝي ًَ حُظَٝف حُظ٢ 

  .(طخء حُوـَ  )حهظَٜطٜخ ك٢ 

 :(اكتشاف الشهىة  )الزمه التاريخي في  . ج

 ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حَُٝح٣ظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ٖٓ ك٤غ ١ز٤ؼش (اكتشاف الشهىة  )    طوظِق ٍٝح٣ش 

ح٧كيحع ، ًٕٞ حَُٝحث٤ش ُْ طلٔق حُٔـخٍ حٌُز٤َ ُِلي٣غ ػٖ ح٧ٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٝ ح٧كيحع 

كِوي . حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ ٓخىص ك٢ طِي حُلظَس ، ٝ ٌٛح ال ٣٘ل٢ ٝهٞع حُٔـخٍُ ح٩ٍٛخر٤ش آٌٗحى 

ٓظٔؼخ ُوِن أُٓ٘ش ٓوظِلش ، ٓؼَ ُٖٓ  (اكتشاف الشهىة  ) ك٢ "فضيلة الفاروق " ٝؿيص 

حُـ٤خد ح١ٌُ طلوي ك٤ٚ حُزطِش ٝػ٤ٜخ ، ٝ طـ٤ذ ك٤ٚ ػٖ ُٖٓ طَِٔٔ أكيحع حَُٝح٣ش ، ك٤ٜزق 

كٌَ أكيحع حَُٝح٣ش . حُِٖٓ ٓظٞحطَح رٌَ٘ ٣زَُ حُٔخ٢ٟ أك٤خٗخ ، ٝ أك٤خٗخ ٣ؼٞى ُِلخَٟ 

 :طو٣َزخ ٝهؼض ك٢ ُٖٓ حُـ٤خد ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ رؼٞ حُٔوخ١غ 

 ؿٔؼظ٘خ حُـيٍحٕ ٝ هَحٍ ػخث٢ِ رخٍ ، ٝ ؿ٤َ ًُي ال ٢ٗء آهَ ٣ـٔؼ٘خ ، كز٢٘٤ ٝ ر٤٘ٚ أُٓ٘ش »

 .ٓظَحًٔش ٝ أؿ٤خٍ ػ٠ِ ٝٗي حالٗوَحٝ 

 ...ُْ ٣ٌٖ حَُؿَ ح١ٌُ أ٣ٍي 

 .ٝ ُْ أًٖ كظٔخ حَُٔأس حُظ٢ ٣َ٣ي ، ٝ ٌُ٘٘خ طِٝؿ٘خ 

«طِٝؿ٘خ ، ٝ ٓخكَٗخ ، ٝ ٖٓ ٣ٜٞٓخ حٗوِزض ك٤خط٢ ٍأٓخ ػ٠ِ ػوذ 
(1)

.  
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   إ ٌٛٙ ح٧كيحع حُظ٢ َٓىطٜخ حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٤ُٔض ٖٓ حُٞحهغ أٛال ، ك٤غ 

٣ظ٠ق ك٢ حُٜللخص ح٧ه٤َس ٖٓ حَُٝح٣ش إٔ حُزطِش ًخٗض ك٢ ؿ٤زٞرش ُٔيس ػالع ٓ٘ٞحص ، 

ٝأٜٗخ ُْ طظِٝؽ ٌٛح حُ٘وٚ ح١ٌُ ُْ طٌٖ ط٣َيٙ ٝ ُْ ٣ٌٖ ٣َ٣يٛخ ٛٞ أ٠٣خ ػ٠ِ ح١٩الم ، 

ٌُٖٝ ٝهٞع ٌٛٙ ح٧كيحع ك٢ ُٖٓ حُـ٤خد ٌٛح ، ال ٣ؼ٢٘ إٔ حَُٝحث٤ش ًخٗض طَٔى أكيحع 

حُلخَٟ كو٢ ، رَ اٜٗخ طولِ ك٢ ًَ َٓس ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ، كظل٢ٌ كٌخ٣خص ، ٝ كٌخ٣خص ػٖ 

ًـيط٢ َٛص أطوزَ أًخ٣ًز٢ ... أكِْ »: ػخثِظٜخ ح٣ُِٔلش حُظ٢ ًخٗض طؼ٤ٖ ٓؼٜخ أػ٘خء ؿ٤زٞرظٜخ 

 .ػ٠ِ ٗل٢ٔ ، ٝ أػ٤ٖ ك٤خس ٓ٘طِوش ك٢ ٓي٣٘ظ٢ حُلخِٟش حُظ٢ ال ٝؿٞى ُٜخ 

ًٛزض أ٣خّ ؿيط٢ ٓغ حُ٘خٍع ح١ٌُ أكذ ، ٓغ حُٔي٣٘ش حُظ٢ أكذ ، ٓغ حَُطخرش حُظ٢ أكذ ، ٓغ 

«حُل٤خس حُظ٢ ريص كِٞس ٓوخٍٗش ٓغ حُظ٢ أػ٤ٜ٘خ ح٤ُّٞ
(1)

.  

    طلخٍٝ حَُٝحث٤ش ٖٓ هالٍ ٌٛح حُٔوطغ حُلٌخث٢ اػخىس رؼغ كظَس ٤ُ٘ٓش رٌَ ٓالرٔخطٜخ ، 

ٝٓؼخُـش حُِٖٓ ٖٓ هالٍ ٓ٘خه٘ش ػخُْ حَُٝح٣ش ، ٝ ٓوخٍٗش ح٧كيحع رؼ٠ٜخ رزؼٞ ، ال ٤ٓٔخ 

ح٧كيحع حُظ٢ ٝهؼض ك٢ حُٔخ٢ٟ ٓغ حُظ٢ طوغ ك٢ حُلخَٟ ، كخُزطِش طلِْ رل٤خطٜخ حُٔخ٤ٟش ، 

ٝ طظ٠٘ٔ حُؼٞىس ا٤ُٜخ ، ٝ حُؼ٤ٖ ك٢ ً٘ق حُؼخثِش ، ٢ٓٝ ح٧َٛ ، ٝ ح٧كزش ، ال ٤ٓٔخ ؿيطٜخ 

حُظ٢ ًخٗض ط٘ظخم ا٤ُٜخ ًؼ٤َح ، ٝ ا٠ُ كٌخ٣خطٜخ ، ٝ طَٜكخطٜخ ، ٝ ط٘وْ ػ٠ِ ٓخ طؼ٤٘ٚ ك٢ 

 .حُِٖٓ حُلخَٟ ٖٓ ٓؼخٗخس ٗظ٤ـش ؿلخف حُؼالهش ر٤ٜ٘خ ، ٝ ر٤ٖ ُٝؿٜخ ح١ٌُ ُْ طلزٚ ٣ٞٓخ 

    ٝ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ كخُلي٣غ حُظخ٣ٍو٢ ٛ٘خ ٣ٞحؿٚ حُٞحهغ ح١ٌُ ٠٠ٓ رٞحهغ كخَٟ ، 

كخٓلخ حُٔـخٍ َُِٝحث٤ش رؤٕ طٌظذ ٍٝح٣ظٜخ رؤرؼخىٛخ حُل٤٘ش ، ٧ٕ حُ٘ٚ حُ٘خؿق ٛٞ ح١ٌُ ٣ٞظق 

حُٔٞح٤ٟغ ٝ ح٧كيحع حُظخ٣ٍو٤ش ، ٝ ك٢  ٗلْ حُٞهض ٣ؼخُؾ طِي ح٧كيحع ٓؼخُـش ك٤٘ش رٌَ 

، ك٤غ ُْ طـؼَ (حًظ٘خف حُٜ٘ٞس  )ك٣َش ، ٝ ٌٛح ٓخ هخٓض رٚ حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛح حُؼَٔ 

 .حُٟٔٞٞػخص حُظخ٣ٍو٤ش ط٤ٜٖٔ ػ٠ِ ح٤ُٔخم حُظو٢ِ٤ ك٢ حٌُظخرش 
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    إ حُٔوخ١غ حُٔخروش ٖٓ حَُٝح٣ش طٔؼَ ُٖٓ حُـ٤خد ح١ٌُ كويص ك٤ٚ حُزطِش ٝػ٤ٜخ ، ٝ ؿخرض 

٣ؼظزَ ٛٞ حُٔخثي ك٢ حُ٘ٚ ٓوخٍٗش ٓغ  (حُـ٤خد )ػٖ ُٖٓ طَِٔٔ أكيحع حَُٝح٣ش ، ٌٛح حُِٖٓ 

  .(هخٍ  )" رخ٢ٗ " ٛزخف حُو٤َ »: ُٖٓ ح٤ُوظش ، ك٤غ طٔظَؿغ حُزطِش ًحًَطٜخ 

 .ٛزخف حُو٤َ  -

 َٛ ط٘ؼ٣َٖ رظلٖٔ ح٤ُّٞ ؟ -

 :حٗيٛ٘ض ٖٓ ٓئحُٚ ، كٔؤُض  -

 أطلٖٔ ْٓ ؟ -

 :ٌُ٘ٚ ُْ ٣ـذ طلْٔ ٗز٢٠ ، ٝ هخٍ  -

 .اٗي ك٢ كخُش ؿ٤يس  -

 .ًخٕ ٣ظليع ػٖ ٢ٗء ُْ أكٜٔٚ  -

 َٛ كيع ٢ُ ٢ٗء حُزخٍكش ؟ -

 .ال ٤ُْ حُزخٍكش  -

«ُوي ً٘ض ك٢ ر٤ظ٘خ حُزخٍكش ، ٝ هي ٗٔض ٓظؤهَس ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ر٢ ٢ٗء  -
(1)

.  

   ٣ٔؼَ ٌٛح حُٔوطغ ُٖٓ ح٤ُوظش ، أٝ ُٖٓ حُلخَٟ ح١ٌُ ؿخرض ػ٘ٚ حُزطِش ُٔيس ٣ٞ١ِش ، 

ك٤غ ًخٕ حُطز٤ذ ٣ليػٜخ ، ٝ ٢ٛ ال طلْٜ ٤ٗجخ ، ٝ ٛٞ ٣لخٍٝ إٔ ٣َ٘ف ُٜخ ٓخ كيع ٌٓ٘ 

كٌٜٙ حُؼالع ٓ٘ٞحص حُظ٢ ػخٗظٜخ حُزطِش ك٢ ؿ٤زٞرش ٓغ  .( ٓ٘ٞحص 03 )ُٖٓ رؼ٤ي 

ٗو٤ٜخص ٣ِٓلش ، ُْ طِظن رٜخ أريح ك٢ ك٤خطٜخ ، أٛزلض ك٢ كٌَٛخ رؼي ح٤ُوظش ٓـَى ٣ّٞ 

، ٝٓغ (ُوي ً٘ض ك٢ ر٤ظ٘خ حُزخٍكش ): ٝ ٣ظ٠ق ًُي ٖٓ هالٍ هُٜٞخ . ٝحكي ًخٗض ٗخثٔش ك٤ٚ 

ًَ ًُي ُْ طٌٖ طِي ح٧كيحع حُٞحهؼش ك٢ ُٖٓ حُـ٤خد ٓلٔيس ، أٝ ٓ٘وٜش ٖٓ ه٤ٔش حُ٘ٚ 

حَُٝحث٢ ، ٝ اٗٔخ ُحىطٚ ؿٔخ٤ُش ك٤٘ش ، ك٤غ ٓٔلض ٌُِخطزش ربىهخٍ أرؼخى ك٤٘ش ػ٠ِ حَُٝح٣ش، 

ٝ اػخىس ط٣ٌٖٞ حُٞحهغ رٌَ ك٣َش ، ٝ ك٣ٞ٤ش ، ىٕٝ حُٔٔخّ ، أٝ حُظ٣ٞ٘ٚ ُلو٤وش حُٞحهغ ، 

 .ك٤غ اٜٗخ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ، ؿؼِض حُزطِش طٔظل٤ن ٢ً طظليع ػٔخ كَٜ كؼال ك٢ حُلو٤وش 
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 مزاج مراهمة ـ تاء )     إ ٌٛٙ حُظٞظ٤لخص ُؼَٜ٘ حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ك٢ حَُٝح٣خص حُؼالع 

 طـؼَ حَُٝحث٤ش طَٜ ا٠ُ ٛيكٜخ حُٔ٘٘ٞى ٝ ٛٞ حُظؼ٣َق (الخجل ، و اكتشاف الشهىة 

رٔخ٢ٟ حُـِحثَ ٝ رٌَ حالٓظؼٔخٍحص حُظ٢ َٓص رؤٍٟٜخ ، ك٤ِٔض كَٗٔخ ٢ٛ حُٔٔظؼَٔس 

حُٞك٤يس ُِـِحثَ ، ٝ اٗٔخ كظ٠ ح٩ٍٛخر٤ٕٞ ٣ؼظزَٕٝ حٓظؼٔخٍح ُٜخ ، ك٢ٜ ط٣َي إٔ طؼِْ أر٘خء ًَ 

ؿ٤َ إٔ حالٓظؼٔخٍ ٛٞ ٓزذ حُظوِق ، ٝ حُٔؼخٗخس ، ٝ حُظؤُّ ، ح١ٌُ ٣ل٢٤ رخُٔـظٔغ حُـِحث١َ، 

ك٢ٜ ط٣َي ٓٔخٗيس أر٘خء .، أٝ رؼي ٜٗخ٣ش حالٓظؼٔخٍ  (حالٓظؼٔخٍ رؤٗٞحػٚ  )ٓٞحء أػ٘خء طِي حُلظَس 

حُـِحثَ، ٝٗ٘يحٕ حُٞػ٢ ح٢٘١ُٞ ُي٣ْٜ ٢ً ٣ظ٘زٜٞح ُٔالٓش أٍْٟٜ ك٤ظٞكيٝح ، ٝ ٣ظ٠خٓ٘ٞح 

 .ٖٓ أؿَ روخثٜخ كَس

 :الزمه االجتماعي  -2

 هخىٓش ُِٔـظٔغ ٝ حُٞحهغ ، كـَٟٜخ "لفضيلة الفاروق "     طؼظزَ ح٧ػٔخٍ حَُٝحث٤ش حُؼالػش 

ح٧ٍٝ ٝ ح٧ه٤َ ٛٞ ارَحُ ٓٔخص حُٞحهغ ، ٝ ط٣َ٘لٜخ ، ٝ ىٍحٓظٜخ ، كظٌٕٞ ٓخىطٜخ حُٔظٌِ٘ش 

ٖٓ ٍٝحء ٌٛح حُـَٝ ٝػ٤وش حؿظٔخػ٤ش أهَٟ ، ط٠خف ا٠ُ ِِٓٔش ح٧كيحع حُظخ٣ٍو٤ش ، 

 .ٝحالهظٜخى٣ش ٝ حُؼوخك٤ش حُٔوظِلش 

    ٝ ٖٓ ٓوخٛي ػَٜ٘ حُِٖٓ حالؿظٔخػ٢ ر٤خٕ ه٤ٔش حُـٔخػش ك٢ ٟٝغ ٓلّٜٞ ُِِٖٓ ، 

كخُوَحءس . ٝح٩كخ١ش رز٤٘ش حُٔـظٔغ حُـي٣يس حُٔظؤػَ رخ٧كيحع حُظخ٣ٍو٤ش  حُٞحهؼش أػ٘خء ًَ كظَس 

حالؿظٔخػ٤ش ١٧ ٗٚ طِظِّ حُٞحهغ أ٤ٍٟش ُٜخ ، ًٔخ إٔ حُلٖ ح٧ىر٢ ػخٓش ، ٝ حَُٝحث٢ هخٛش 

إٔ ٝكيس  " روالن بارث" ٝ ػ٠ِ أٓخّ حُز٘خء حالؿظٔخػ٢ ٣وٍَ ، . ٣و٠غ ُظطٍٞ حُٔـظٔغ 

١خُٔخ ًخٕ حُظلخّ ك٢ حُٔـظٔغ كبٕ ح٧ىد »:حُٔـظٔغ ٝ حُظلخٓٚ ، طلي ٖٓ آٌخ٤ٗش حُظؼيى ، كـ 

«٣ٌٕٞ ٓٞكيح ، ٝ ًظخرخطٚ ٓظوخٍرش 
(1)

 . ، كٜٞ حٗلـخٍ ُِٞكيس حال٣ي٣ُٞٞؿ٤ش 

    ًٔخ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُلَٜ ر٤ٖ حُظخ٣ٍن ، ٝ ػِْ حالؿظٔخع ، ٧ٕ حُِٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٣ظـ٤َ رظـ٤َ 

حُظَٝف حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ ػٍٞحص ، ٝ كَٝد ، أٝ حٟطَحرخص ، ٝ ًَ كخىػش طخ٣ٍو٤ش 

 .٢ٛ ٍَٟٝس كظ٤ٔش ُلخىػش حؿظٔخػ٤ش ، ٝ ٌٛح ٓخ طٟٞلٚ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ حَُٝح٣خص حُؼالع 
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  :(مزاج مراهمة  )الزمه االجتماعي في .       أ

ك٢ ٌٛح حُؼَٔ حَُٝحث٢ حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس ك٢ " ك٤٠ِش حُلخٍٝم "     طؼخُؾ حَُٝحث٤ش 

حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٝ ٓخ ٣ظَطذ ػٜ٘خ ٖٓ ِٓٞى حُلَى  ٝ ًٌح حُـٔخػش ، ًٔخ ط٢ِٔ ح٠ُٞء 

كيػ٢٘ ػٖ »ػ٠ِ أكيحع كو٤و٤ش ػخٜٗخ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ هالٍ طِي حُلظَس حُظخ٣ٍو٤ش ، 

حًٌُخء ، كٌؤٗٔخ أُحف حُٔظخٍ ه٤ِال ػٖ ؿَحك٢ ، ٣ّٞ ال٢ُ٘ٓ حُلَ٘ ك٢ ٤ًِش حُطذ ، ٝ ال٢ُ٘ٓ 

حُوـَ ٖٓ ٓٞحؿٜش هخ٢ُ ػ٠ِ حُوٜٞٙ ، ىٕٝ إٔ ٣ٔظٞػذ أكي ٌِٓ٘ظ٢ حُظ٢ ١ٍٝظ٢٘ 

 (ًٞحىٍٛخ  )ٖٓ ١َف  (حُٔيٍّٝ  )ك٤ٜخ حُِٔطخص حُؼ٤ِخ ُِزالى ، رٌُي حُزَٗخٓؾ حُز٤يحؿٞؿ٢ 

 :آٌٗحى ، ٝ ٌُُي رلؼض ُ٘ل٢ٔ ػٖ كَ ػ٘ي ك٤ٌْ ٗلٔخ٢ٗ ، اً هِض ُٚ 

ُْ أػي أٍٟ كخثيس ٖٓ ٝؿٞى١ ك٢ حُل٤خس ، ا٢٘ٗ أٓظِٜي ٍُم ٗوٚ آهَ أكن ٢٘ٓ  -

 .رخُل٤خس 

ًخٕ ٗخرخ ك٢ ٓوظزَ حُؼَٔ ، ٝ رؼي ػيس ؿِٔخص ػَكض أٗٚ ٣ؼخ٢ٗ ٓؼخٗخس ًَ حُٔؼول٤ٖ ك٢  -

«حُزِي ، ٌُ٘ٚ رلٌْ ٜٓ٘ظٚ ، ٠ٔ٘٣ ٗلٔٚ 
(1)

.  

    إ حُزطِش ك٢ ٌٛح حُٔوطغ طؼخ٢ٗ ظَٝكخ حؿظٔخػ٤ش طـؼِٜخ طٔوض حُؼ٤ٖ ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ ، 

رَ ٝطظ٠٘ٔ حُٔٞص رٔزذ طَٜكخص ٝ طؼخَٓ حُ٘خّ ٓغ رؼ٠ْٜ ، طَٛي هخٛش ٟٝغ حُلَى 

حُٔؼوق ح١ٌُ ال ٣ظِو٠ ٓخ ٣ٔظلوٚ ك٢ ٌٛٙ حُزالى ، رَ اٗٚ ٣ٜيى رخُوظَ ٝ هخٛش أػ٘خء حُلظَس حُظ٢ 

، ٓٔخ أػَ ِٓزخ ػ٠ِ ًَ ١زوخص حُٔـظٔغ ،   (ُٖٓ ح٩ٍٛخد  )ٝهؼض ك٤ٜخ أكيحع حَُٝح٣ش 

ال٤ٓٔخ حُطزوش حُٔؼولش ٓ٘ٚ ؛كخُزطِش ًخٗض طيٍّ ك٢ ٤ًِش حُطذ ٓغ أٜٗخ طَؿذ ك٢ ًُي ، ٧ٕ 

٤ٓٞالطٜخ ًخٗض أىر٤ش، ٌُٖ طيهَ أكَحى ػخثِظٜخ ك٢ حهظ٤خٍ ٓخ طيٍّ كظْ ػ٤ِٜخ إٔ طؤهٌ رَأ٣ْٜ، 

ٝػ٘يٓخ طليع ٓؼٜخ ٓي٣َ ػِٜٔخ ك٢ حُٜلخكش ػٖ حًٌُخء . ٝ ٌٛح ٓخ ؿؼِٜخ طلَ٘ ك٢ حُيٍحٓش 

هـِض ٖٓ ٗظَس حُٔـظٔغ ا٤ُٜخ ك٤غ ٣ؼظوي حٌَُ إٔ ٜٓ٘ش حُطذ طلظخؽ ٗوٜخ ٤ًًخ كو٢ ،         

ٝ رٔخ أٜٗخ كِ٘ض ك٢ ىٍحٓظٜخ ك٢ٜ ٤ُٔض ٤ًًش ، ٝ ٌٛٙ ١ز٤ؼش حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؤغ ١ٔٞكخص ، 

ٍٝؿزخص أكَحىٙ ، ٝ ٣ـؼِْٜ ٣لٕٔٞ رخ٠ُؼق ٝ حُ٘وٚ ، ك٤ِـؤ حٌُؼ٤َ ْٜٓ٘ ا٠ُ ح١٧زخء 

 .حُ٘لٔخ٤٤ٖٗ ُِؼالؽ 
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 ٤ُٔض ٓـَى َٓى أىر٢ ُِظخ٣ٍن ، ٝ اٗٔخ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ؿٞٙ ك٢ (مزاج مراهمة  )    إ 

أػٔخم ٓخ ٣يٍٝ ىحهَ حُٔـظٔغ ر٤ٖ ح٧كَحى ٝ حُـٔخػخص ، ٝ حُطزوخص ، ٝ ح٧كيحع ٝ حُٞهخثغ 

ٓ٘ش طؼٞىٗخ ك٤ٜخ حُوٞف ، ٝ ٛخٍ ك٤ٜخ ح٩هيحّ ػ٠ِ حُٔٞص  ...»ٓٞحء أًخٗض ؿِث٤ش ، أّ ػخٓش 

ٓظؼش ، ٝ ُٖ أ٠ٔٗ ٓ٘ظَ ًُي حُ٘خد ح١ٌُ هلِ ػ٠ِ رؼي هطٞحص ٓ٘خ أٗخ ٝ ك٘خٕ ، ٖٓ ػ٠ِ 

هطؼش ٜٓ٘ٔش ، أًِض طؼخٓخص  (ٝحى١ حَُٓخٍ  )١ٜٞ٤ُ ػ٠ِ ٛوٍٞ  (٤ٓي١ ٍحٗي  )ؿَٔ 

 .حُل٤خس ٍٝكٜخ 

 .اً رَٔػش طـٔغ حُٔخٍس ػ٠ِ حُـَٔ ٤ُ٘خٛيٝح روخ٣خ هطٞحطٚ حُٔـ٘ٞٗش طِي 

 :هخٍ أكيْٛ 

 .ٗٔظؼَف ر٤ٚ ، ٍؿَ ٝ ٗٚ  -

 :ٝ هخُض حَٓأس رـخٗزٚ 

 ...ٝحٕ ح٢ُِ طٔظؼَف ر٤ٚ ٣خ ٓوِٞم هللا ، ًزي١ ػ٠ِ ٤ٓٔظٚ ٣ٖٝ ٍحف طزخص ح٤ُِِش  -

 :كَى آهَ 

«ٝ هللا كلَ ، ٗؼِزٞٛخ ى٤ٗخ -
(1)

 

، ك٤غ أٛزق  ( 1992 )    إ حُٔظؤَٓ ٌُٜح حُٔوطغ ٣ٌ٘ق كؼال حُٞحهغ حُٔؼخٕ ك٢ طِي حُٔ٘ش 

ح٩هزخٍ ػ٠ِ حالٗظلخٍ ٟٓٞش حُؼَٜ ، ٝ ال ٤ٓٔخ ػ٘ي كجش حُ٘زخد، كِوي ٝؿيٝح ك٤خطْٜ رال ه٤ٔش 

ٝ ال ٓؼ٠٘ ، ك٤ٌق ٣وزَ ٗخد ًٌٜح ك٢ ٓوظزَ حُؼَٔ ػ٠ِ هظَ ٗلٔٚ إ ُْ ٣ظؤػَ كؼال رظَٝف 

ٝ ٤ُٔض حٌُِٔ٘ش ٛ٘خ كو٢ ، أٗٚ هي كخٍم حُل٤خس ا٠ُ ك٤خس . حُٔـظٔغ حُظ٢ كَٟٜخ ػ٤ِٚ حُظخ٣ٍن 

أهَٟ ٣ـيٛخ أٍكْ ، ٝ أك٠َ ، ٝ اٗٔخ طظـ٠ِ حٌُِٔ٘ش حُلؼ٤ِش كوخ ك٢ ٝؿٜش ٗظَ رخه٢ ح٧كَحى 

ؿَحء طِي حُلخىػش ، كخُزؼٞ ٣٘ـغ ظخَٛس حالٗظلخٍ ، ٣َٝؿذ ك٢ حُٔٞص َٛٝرخ ٖٓ حُٞحهغ 

 .ح١ٌُ ُْ ٣َكْٜٔ ، ٌٝٛح حُٔوطغ حُلٌخث٢ ٣ٟٞق ًُي طٔخٓخ 
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 ، ُْ طٌظذ أكيحػٚ رٔؼٍِ ػٖ حُظـَرش (مزاج مراهمة  )إ حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛح حُؼَٔ 

حالؿظٔخػ٤ش، ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ، كخُِٖٓ ػ٘يٛخ ٛٞ ٤ُٝي ًَ طِي حُظَٝف حُظ٢ ػخٗظٜخ ، ٝحُظلٞالص 

 .حُظ٢ ١خُض حُٔـظٔغ ٖٓ هالٍ حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ 

  :(تاء الخجل  )الزمه االجتماعي في . ب 

ٖٓ ك٤غ حُظَٝف  (ِٓحؽ َٓحٛوش  )ػٖ ٍٝح٣ش  (طخء حُوـَ  )    ال طوظِق ٍٝح٣ش 

حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ػخٗظٜخ ٗو٤ٜخص ًَ ٝحكيس ٜٓ٘ٔخ ًٕٞ ح٧كيحع حُٞحهؼش ك٤ٜٔخ ؿَص 

ًٔخ  - ( 1994) ، كٔؼال ٓ٘ش حُؼخٍ  (1999 ، ٝ 1990 )ك٢ ٗلْ حُلظَس أ١ ٓخ ر٤ٖ ٓ٘ش 

. أػَص رؤكيحػٜخ حُظخ٣ٍو٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ،ػ٠ِ ح٧كٞحٍ ٝ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش - ٓٔظٜخ حَُٝحث٤ش 

كٌٜٙ حُٔ٘ش حُظ٢ ٜٗيص حؿظ٤خٍ ، ٝ حهظطخف ، ٝ حؿظٜخد حُٔجخص ٖٓ حُ٘ٔخء طِظٜخ أػٞحّ 

، ٓٔخ أػَ ِٓزخ ػ٠ِ ٗل٤ٔش حُ٘ؼذ ، ٝ هخٛش حُزطِش  ( 1999 )ٖٓ ٓؼِٜخ كظ٠ ٓ٘ش 

ؿخءص ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص ٓظالكوش ُظٜ٘غ ٓـ٢٘ ح١ٌُ ُْ أطٞهؼٚ ، ٓـ٢٘ حالٗلَحى١ ، ىحهَ »

 .١ٖٝ ٢ِٓء رخُو٠زخٕ 

اً ُْ طؼي أٓٞحٍ حُؼخثِش ٢ٛ حُظ٢ طٔظلِ ٤١َ حُل٣َش ك٢ ىحه٢ِ َُِٜٝد ، ٛخٍ ح١ُٖٞ ًِٚ 

ٓؼ٤َح ُظِي حَُؿزش ، ٓؼ٢ِ ٓؼَ ٓال٤٣ٖ حُ٘زخد حُلخ٤ُٖٔ رخُٜـَس ا٠ُ ك٤غ حُّ٘ٞ ال طو٠ٚ 

 .حٌُٞح٤ُْ ، َٛص أهط٢ َُِٜٝد 

«أ٣ٍي ٛٞحء ال ط٨ٔٙ ٍحثلش حالؿظٜخد 
(1)

.  

    ُوي أػَ حُظخ٣ٍن رٌَ أكيحػٚ ، ٝ ٓـ٣َخطٚ ػ٠ِ أر٘خء حُـِحثَ، ٝ ٌُٖ ٌٛح حُظؤػ٤َ ًخٕ ِٓز٤خ 

٨ُٓق ، ىكغ رْٜ ا٠ُ حُظل٤ٌَ ك٢ حَُٜٝد ٖٓ حُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ حُٔخثي ، ٓٞحء أًخٕ ٌٛح 

 أّ ػٖ ٣َ١ن حُٜـَس ٓؼِٔخ كيع (مزاج مراهمة  )حَُٜٝد ػٖ ٣َ١ن حالٗظلخٍ ٓؼِٔخ ٛٞ ك٢ 

 . (تاء الخجل  )ٓغ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ ك٢ أكيحع ٌٛٙ حَُٝح٣ش 
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    كخ٧ٟٝخع ح٣ٍُِٔش ، ٝ ٍحثلش حُٔٞص حُٔ٘ظَ٘س ك٢ ًَ ٌٓخٕ ، ٝ ٍَٓٝ حُـ٘خُحص حُٞحكيس 

طِٟٞ ح٧هَٟ ، ٝ ٍإ٣ش طِي حُ٘ؼٕٞ حُو٠َحء حُٔظـٜش ٗلٞ حُٔوخرَ ، ؿؼِض حُ٘ٞحٍع طزيٝ 

ٓو٤لش ، ٝ حُزالى طزيٝ َٓػزش ، كٌَ ٌٛٙ ح٧كيحع ؿؼِض حَُٝحث٤ش طٔؼ٠ ُظؼز٤ض حُو٤ْ حُل٣ٌَش 

حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٞحهغ حُؼخّ ُِزالى ، حُظ٢ طؼزَ ػٖ طل٤ٌَ أكَحى حُٔـظٔغ ، ٝ حُظ٢ طظَٜ ريٍٝٛخ 

 .رخُؼ٘خَٛ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طز٢٘ حُٔـظٔغ 

، ُْ طٌٖ اال ٝالىس ُ٘وخء ٝ ٓؼخٗخس ٖٓ ٗٞع (ؿزٜش ح٩ٗوخً  )    إ ظٍٜٞ طِي حُـزٜش حُٔٔٔخس 

ؿي٣ي،  ك٤غ أَٗٗخ ٓخروخ ا٠ُ إٔ ًَ كخىػش طخ٣ٍو٤ش ٢ٛ ٍَٟٝس كظ٤ٔش ُٞالىس كخىػش ،                 

أٝ ظخَٛس حؿظٔخػ٤ش، كيػخء حُل٤ْ ح١ٌُ ٍىى كظ٠ ك٢ حُٔٔخؿي أ٣خّ حالٟطَحرخص ، ىٍ ػ٠ِ 

حٗو٤خى حٌُؼ٤َ ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ ٍٝحء أثٔش حُل٤ْ ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٝهٞع حُٔـخٍُ رٌؼَس ، ٝ حُى٣خى 

...  ٗؼْ »ػيى حُوظ٠ِ  ٝ حُٔوظطل٤ٖ ، ٝ حُ٘ٔخء حُٔـظٜزخص ، ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧كؼخٍ ح٤ُ٘ٔ٘ش 

 .هِض إ هٔٔش آالف حَٓأس حؿظٜزض هخٍؽ ىحثَس ح٩ٍٛخد 

    هِض إ ، حُُٞحٍس ال طٜظْ ، هِض إ حُوخٕٗٞ ال ٣زخ٢ُ ، هِض إ ح٧َٛ ال ٣زخُٕٞ ، ١َىٝح 

َٛ ... ر٘خطْٜ رؼي ػٞىطٜٖ ، هِض اٜٖٗ أٛزٖ رخُـٕ٘ٞ ، حٍط٤ٖٔ ك٢ ك٠ٖ حُيػخٍس ، حٗظلَٕ 

«طلَى أكي ؿ٤َ هخُيس ٓٔؼٞى١ ٝ ٓؼ٤الطٜخ ؟
(1)

.  

    إ حُٔظؤَٓ ٌُٜح حُٔوطغ حَُٔى١ ، ٤ٓٔظ٘ظؾ ؿِٔش ٖٓ حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ رَُص ك٢ 

طِي حُلظَس ، ٝ حُظ٢ أٛزلض ٝ ًؤٜٗخ ٍَٟٝس كظ٤ٔش ٖٓ أؿَ حُوالٙ ٖٓ حُٔ٘خًَ ٓؼَ 

ظخَٛس حالٗظلخٍ ، ٝ حُيػخٍس ٝ ػيّ ٓزخالس ح٧ٛخ٢ُ ٖٓ هالٍ ١َىْٛ ُز٘خطْٜ اًح ػيٕ رؼي 

حهظطخف حالٍٛخر٤٤ٖ ُٜٖ ، ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُظٞحَٛ حُظ٢ أٟلض رٔؼخرش حُزي٣َ ، أٝ  حُلَ 

 .حُٞك٤ي ُظِي حُٔآ٢ٓ حُٔؼخٗش آٌٗحى 

ا٠ُ طـ٤ٔي حُظٞحَٛ ، ٝ حُٔ٘خًَ،  (طخء حُوـَ  )    ُوي ٓؼض حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛح حُؼَٔ حَُٝحث٢ 

ٝحُظَٝف حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٓٔض ًخكش أكَحى حُٔـظٔغ حُـِحث١َ هالٍ حُؼ٣َ٘ش حُٔٞىحء ، ٝال 

 .٤ٓٔخ حَُٔأس حُظ٢ أٛزلض رٔؼخرش ٤ِٓٝش ٣ٌٍ رٜخ حُٔـظٔغ 
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  :(اكتشاف الشهىة  )الزمه االجتماعي في  . ج

 ٣الكع أٜٗخ ًخٗض طٌظذ ٖٓ رخد "لفضيلة الفاروق "      إ حُوخٍة ٨ُػٔخٍ حَُٝحث٤ش حُؼالػش

حُٔوخٍٗخص ، ٧ٜٗخ هَؿض ٖٓ حُِٖٓ حُـِحث١َ ح٤٠ُن ، أٝ حُِٖٓ حُٔل٢ِ ، كؤٛزق ُِِٖٓ 

ػٖ  (حًظ٘خف حُٜ٘ٞس  )ُي٣ٜخ آوخ١خص حؿظٔخػ٤ش ، ٝ ػوخك٤ش أ٠٣خ ، ٌُُي ال طوظِق ٍٝح٣ش 

ؿ٤َٛخ ٖٓ ك٤غ حُٔيٍُٞ حالؿظٔخػ٢ ، كٌخٗض ػ٣َش ؿيح رخُلٌخ٣خص حُيحُش ػ٠ِ أكٞحٍ حُٔـظٔغ  

ٝ هخٛش حَُٔأس رخػظزخٍٛخ ؿِءح ٜٓٔخ ك٤ٚ ، كل٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش كخُٝض ٍٛي ٝحهغ حَُٔأس ك٤ٖ 

« ؿٔؼظ٘خ حُـيٍحٕ ٝ هَحٍ ػخث٢ِ رخٍ »طٌٕٞ ػخٗٔخ ٤ًق ٣٘ظَ ا٤ُٜخ حُٔـظٔغ 
(1)

.  

 ُٔخًح ؟ ٧ٕ حُؼخثِش ٢ٛ ٖٓ هٍَص ُٝحؿٜخ ، ك٘الكع ٛ٘خ !    كٌٜٙ حَُٔأس ٖٓ حُزيح٣ش طؼ٤ٔش 

 كوخٍط٢ ريأص ٖٓ ٛ٘خ ، »ػْ ك٤ٖ طٌٕٞ ُٝؿش . حٗؼيحّ حُل٣َش كظ٠ ك٢ حهظ٤خٍ ٣َٗي حُل٤خس 

ٖٓ ٌٛح حُِٝحؽ ح١ٌُ ال ٓؼ٠٘ ُٚ ، ٖٓ ٌٛٙ حُٔـخَٓس حُظ٢ ُْ طؼَٔ ؿ٤َ ًؼ٤َ ٖٓ حٌٍُ ك٢ 

ك٢ ؿخ٣ش حُٔلن ًخٗض طليع ٢ُ . ك٤خط٢ ، ٝ ًؼ٤َ ٖٓ حالِٜٗح٤ٓش ، ٝ حُظال٢ٗ ، ٝ حالٗظٜخء 

«أٍٓٞ ال أكٜٜٔخ ، أٍٓٞ طـؼ٢ِ٘ أٗظ٢ٜ ، ٝ أطٞهق ػ٘ي ُلظش حطوخ١ً ُوَحٍ حُِٝحؽ 
(2)

.  

    ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ، حَُٔى١ ٣ظ٠ق ُِوخٍة ػٞحهذ حُِٝحؽ حُٔيرَ ، كٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٝحؽ 

ؿخُزخ ٓخ ٣٘ظ٢ٜ رخُلَ٘ ، ٝ ٌٛح كخٍ حُزطِش حُظ٢ ػخٗض حٌُؼ٤َ اػَ حٍطزخ١ٜخ ر٘وٚ ُْ طٌٖ 

 .طؼَف ػ٘ٚ ٤ٗجخ ، رَ ١ز٤ؼش حُٔـظٔغ ٢ٛ حُظ٢ كَٟض ػ٤ِٜخ حُوزٍٞ رٌٜح حُوَحٍ 

ػْ ... »ٝ رؼي إٔ أٛزلض حُزطِش ُٝؿش طؼ٤ٔش كٌَص ك٢ حُطالم ، ٝ ٌٛح ٓخ كيع كؼال 

  .(ٓٞى )حطوٌص هَح١ٍ ٧ػٞى ا٠ُ هٔ٘ط٤٘ش ، ٝ أٝحؿٚ حُؼخثِش رطاله٢ ٖٓ 

٣ـذ ًَٔٙ   (حُزخد ح١ٌُ طؤط٢٘٤ ٓ٘ٚ ح٣َُق ال ٣ٌٖٔ ٓيٙ ٧ٓظ٣َق  )ػيص ٝ أٗخ ٓوظ٘ؼش إٔ 

 .ٝحُٞهٞف ك٢ ٝؿٚ ح٣َُق كظ٠ طٜيأ 
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ُوي طؼِٔ٘خ ٤ٓخٓش ح٩ؿالم ٌٓ٘ ٗؼٞٓش أظخكَٗخ ، ٝ ٌُٜح ٗلٖ ٗـَٜ طٔخٓخ ٓخ ٓؼ٠٘ ح٣َُق ، ٝ ٓخ 

ٓؼ٠٘ إٔ طٜذ ٝ ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ طـَف ٓؼٜخ حُٞٓخهخص ٝ حُٔزخىة ح٣ُِٔلش ٝ ح٧ػَحف حُٔؼِوش 

«! (حٌَُط٤ٗٞش  )ًخُظؼخ٣ٌٝ ، ٝ حُظوخ٤ُي 
(1)

.  

    إ حَُٔأس حُـِحث٣َش طؼ٤ٖ ك٢ ٓـظٔغ ٣لَٝ ػ٤ِٜخ هَحٍحص طوٚ كظ٠ ك٤خطٜخ حُوخٛش ، 

كخُؼخثِش ٢ٛ ٖٓ ٣ليى هَحٍ حُِٝحؽ ، ٝ ٢ٛ ٖٓ ٣لَٝ ػ٠ِ حُِٝؿش حُزوخء ٓغ ُٝؿٜخ ٓيٟ 

حُل٤خس ، كظ٠ ٝ إ ُْ طٌٖ طؼ٤ٖ ٓؼٚ ك٢ ٓؼخىس ٝكذ ٝ طلخْٛ ، كخُزطِش ػ٘يٓخ هٍَص إٔ 

ُْ طلٌَ اال ك٢ حُ٘ظخثؾ كو٢ ، ٍٝىس كؼَ أِٜٛخ ٖٓ ٌٛح " ٓٞى " ططِذ حُطالم ٖٓ ُٝؿٜخ 

حُوَحٍ ، ك٢ٜ طؼِْ ٓٔزوخ أٗٚ ٤ٓوخرَ رخَُكٞ حُٔطِن ، كخُِٖٓ حالؿظٔخػ٢ آٌٗحى أػَ ًؼ٤َح 

ػ٠ِ ٗل٤ٔخص ، ٝ حكٌخٍ ًَ كَى ٖٓ حُٔـظٔغ ، كخ٧د ال ٣َ٣ي الر٘ظٚ إٔ ططِن ، كٌٜح ٣ؼظزَ 

ػ٘يٙ ػخٍ ، ٝ ح٧م ٣ِـؤ ا٠ُ ٓوظِق حُٔزَ ٖٓ أؿَ اه٘خع أهظٚ رخَُؿٞع ا٠ُ ُٝؿٜخ ، كظ٠ 

حٌَُ ٣َٟ إٔ حُٔطِوش . ُٝٞ ًخٕ ًُي رخُؼ٘ق ، ٝ رو٤ش ح٧َٛ ، ٝ حُـ٤َحٕ ، ٝ ح٧ٛيهخء 

 .ٝٛٔش ػخٍ ك٢ ًُي حُز٤ض ، كخُٔطِوخص ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ ٣ؼٖ٘ طلض حُ٘ؼخٍ 

٤ًق ...»    ًٔخ ؿٔيص حَُٝحث٤ش ٍٛٞس حَُٔأس ػ٘يٓخ طٜزق أىحس ُِـْ٘ ، هخٛش رؼي ١الهٜخ 

ٓظؼ٤٘٤ٖ ٓطِوش ٢ٓٝ حَُػخع ، ؿيح ٓظ٣َٖ ٓظٜزل٤ٖ ػخَٛس ك٢ ٗظَ حُـ٤ٔغ ىٕٝ إٔ 

«٣َكٔي أكي 
(2)

. 

أهض حُزطِش طلخٍٝ إٔ طٜ٘لٜخ رَكن ، ٝ إٔ طلٜٜٔخ كو٤وش حُٔـظٔغ ح١ٌُ طؼ٤ٖ " ٗخ٢ٛ " 

ك٤ٚ ، كخُطالم ٤ُْ إٔ ط٘لَٜ حَُٔأس ػٖ ُٝؿٜخ كلٔذ ، ٝ اٗٔخ ٛٞ ريح٣ش ٌُٞحٍع أهَٟ 

ٓظٞحؿٜٜخ حُٔطِوش ػ٘ي هَٝؿٜخ ا٠ُ ح٢ُٓٞ حالؿظٔخػ٢  ٖٓ طلَٕ ، ٝ أهخ٣َٝ ِٓلوش ٟيٛخ 

 .ٖٝٓ ٗظَحص حُٔـظٔغ حالكظوخ٣ٍش ُٜخ 

    ٌُُي ًخٕ ال ري إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ُٖٓ ُِـ٤خد ، ٝ ُٖٓ ٤ُِوظش طَٔى ك٤ٚ حَُٝحث٤ش ًَ ٓخ ط٣َي 

هُٞٚ ىٕٝ إٔ طؼظٔي طَِٔٔ ح٧كيحع ػ٠ِ حُ٘ٔن حٌُال٢ٌ٤ٓ ، كظَٔى ٌٛٙ حُوٜش حُط٣ِٞش 

الَٓأس طِٝؿض ُٝحؿخ ٓيرَح ، ػْ كِ٘ض ك٢ ُٝحؿٜخ ، ػْ كِٜض ػ٠ِ ١الهٜخ ، ػْ طؼَكض 

                                           

  .83المصدر السابق ، ص 1
  .89المصدر نفسه ، ص 2
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ػ٠ِ ٍؿَ آهَ ٝ ػخٗض ٓؼٚ هٜش كذ ، كِْ طٌٖ حُـخ٣ش ػ٘يٛخ حُلٌخ٣ش ٗلٜٔخ ، ٝ َٓى 

حُٞهخثغ ٝ ح٧كيحع ، رَ ٍٛي كخُش حَُٔأس ٝ ً٘ق حُٔظخٍ ػٖ أػٔخهٜخ  ٝ ٌٛح ٓخ كيع كؼال 

  .(اكتشاف الشهىة  )ك٢ 

 َٜٗ ا٠ُ إٔ ِٛش (التاريخي و االجتماعي  )    ٝ ٖٓ هالٍ ىٍحٓش ىالُش ًَ ٖٓ ح٤ُِٖ٘ٓ 

حالريحع ح٧ىر٢ رٔل٤طٚ حالؿظٔخػ٢  ٝ حُظخ٣ٍو٢ ، ٢ٛ كؼال ٖٓ حُٔٔخثَ حُظ٢ طظ٤ِٔ رخُٜؼٞرش 

ك٢ حُظل٤َِ ، ٝ حُظ٢ ًخٕ ُي٣ٜخ ٝهغ ٝ طؤػ٤َ ػ٠ِ ٓوظِق حُٔـخالص حالؿظٔخػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش   

-  ك٢ كٞحٍ ٓؼٜخ ػزَ حُز٣َي حالٌُظ٢َٗٝ- "فضيلة الفاروق " طوٍٞ . حُ٘ل٤ٔش ، ٝ ًٌح حُلِٔل٤ش 

ك٤ٔخ ٣وٚ ٓيٟ حػظٔخىٛخ ػ٠ِ حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ٝ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ط٣َٜٞٛخ ُِٞحهغ ك٢ 

 : أػٔخُٜخ حُؼالػش 

 ال ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أًظذ ػٖ حُـِحثَ رٔؼٍِ ػٖ حُٔخ٢ٟ ، ٧ٗ٘خ ٗظخؽ طـَرش حٓظؼٔخ٣ٍش ٣ٞ١ِش، »

ٖٓ ؿٜش أهَٟ ال ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ . ٝ أهٜي رخالٓظؼٔخٍ ًَ حالٓظؼٔخٍحص حُظ٢ َٓص رخُـِحثَ 

أًظذ رٔؼٍِ ػٖ طـَرظ٘خ حالؿظٔخػ٤ش ، ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٌُٜح طـي٣ٖ ط٘ٞع حُِٖٓ ُي١ ٖٓ ُٖٓ 

طخ٣ٍو٤خ ٗلٖ ِٗٔي ػٍٞس ػظ٤ٔش ، ٌُ٘٘خ ُْ ... طخ٣ٍو٢ ، ا٠ُ ُٖٓ حؿظٔخػ٢ ، ا٠ُ ُٖٓ ٤ٓخ٢ٓ 

ٗٔظلي ٜٓ٘خ أريح ، ٝ  كٜخى ػٔخٍٛخ ٓو٤ذ ٦ُٓخٍ ، ٝ أٗزٚ رخ٩هٞس ح٣ٌُٖ ٣لَػٕٞ كوال ٓؼخ   

ٝ ٣ٍِػٞٗٚ ٓؼخ ، ٝ ٣٘ظظَٕٝ ْٓٞٓ حُلٜخى ، ك٤وظِلٕٞ ، ٝ ٣لظخٍ أكيْٛ ٧هٌ حُٔلٍٜٞ 

ُ٘لٔٚ ، ٝ ٣و٢ٜ ح٥ه٣َٖ ، حؿظٔخػ٤خ ال ط٢ٔ٘ إٔ حٗظوخ٢ُ ا٠ُ ر٤َٝص ؿؼ٢ِ٘ أهلِ ٤ُ٘ٓخ ػٖ 

ُٖٓ حُـِحثَ رلٞح٢ُ ٍرغ هَٕ ، أٝ أًؼَ ٝ ٌُٜح كؤٗخ أٍٟ حُـِحثَ ، ٝ ًؤٜٗخ طؼ٤ٖ ك٢ 

ك٢ ر٤َٝص ٣ٔظل٤َ إٔ طيه٢ِ ػٔخٍس ال ٣ٞؿي ك٤ٜخ ٜٓؼي ، ك٤ٔخ ك٤ٖ . حُٔخ٢ٟ حُٔل٤ن 

أٍُٝ حُـِحثَ أٟطَ ا٠ُ طِٔن ٓالُْ ػٔخٍط٘خ ٗلٞ حُوخْٓ ، ٝ أطٔخءٍ ك٤ٜ٘خ َٛ ٗلٖ ٖٓ 

هَؽ ٖٓ كَد أ٤ِٛش ىحٓض ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش ، أّ ُز٘خٕ ؟؟؟ حَُٔأس ك٢ ُز٘خٕ ال ٣ظلَٕ رٜخ ٓٞحء 

طؼَص أٝ طٔظَص ، ٝ حُ٘خٍع حُِز٘خ٢ٗ آٖٓ ؿيح ٖٓ ٌٛح حُـخٗذ ، ٌُٜح ك٤ٖ أ٢٘ٓ ك٢ حُ٘خٍع 

حُـِحث١َ ، هخٛش حُٔيٕ حٌُزَٟ أٗؼَ إٔ حُِٖٓ ػخى ر٢ ا٠ُ ػٜي حُلـَ  ٝ إٔ حًٌَُ ػ٘يٗخ 
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طلًَٚ ؿَحثِٙ ، ٝ ًؤٗٚ ُْ ٣يهَ حُٔيٍٓش ، ٝ ُْ طٌٜد أهالهٚ ، ٝ ٓوٚ ال ٣ؼَٔ ،ؿ٣َِطٚ 

« ٓخػش 24 ػ٠ِ 24حُل٤ٞح٤ٗش حُظ٢ طؼَٔ 
(1)

.  

    ٝ ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُظَٝف حُظ٢ حهظَٜطٜخ حَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛح حُلٞحٍ ، ٗيٍى إٔ حُِٖٓ 

ػ٘يٛخ ٓظ٘خري ، ُٖٓ حٌُظخرش ، ٝ ُٖٓ حَُٔى ، ٝ ُٖٓ حَُٝح٣خص حُٔظ٘ٞع ، ك٢ٜ طٌظذ ٖٓ 

رخد حُٔوخٍٗخص ،٧ٜٗخ هَؿض ٖٓ حُِٖٓ حُـِحث١َ ح٤٠ُن ، أٝ حُِٖٓ حُٔل٢ِ ، كؤٛزق 

 فضيلة"ٝحُلَٜ حُٔٞح٢ُ ٤ٔ٣ِ ٤ًق طؼخِٓض . ُِِٖٓ ػ٘يٛخ آوخ١خص حؿظٔخػ٤ش ، ٝ طخ٣ٍو٤ش 

 . ٓغ طو٤٘خص حُِٖٓ رٌَ٘ أٟٝق ك٢ أػٔخُٜخ حَُٝحث٤ش"الفاروق
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" فضيلة الفاروق  "البنية الزمنية الداخلية في روايات 

       تنشؽل البنٌة الزمنٌة الداخلٌة بدراسة زمن القصة ، و زمن الخطاب ، و تعتبر ذات 

 لقد أهمٌة كبرى ، كونها تقبع داخل النص ، و تتشابك مع المكونات المشكلة للنص ، و

من خبلل دراسته للزمن ،أن ٌؤسس  ،  G. GENETTE" جيرار جنيت " استطاع 

منهاجا لدراسة البنٌة الزمنٌة ، فبحث فً نوعٌة العبلقة الموجودة بٌن زمن القصة ،و زمن 

. الترتٌب الزمنً ، و الدٌمومة ، و التواتر : الخطاب  من خبلل ثبلثة مستوٌات ، و هً 

 :  L'ORDERالنظام الزمني أو الترتيب - أوال

ٌلحظ فٌها فعبل ظهور العناصر الزمنٌة " فضيلة الفاروق  " إن القارئ لرواٌات        

بشكل واضح ، لذلك البد للبحث أن ٌجسد معطٌات المستوى النظري من خبلل تحلٌل الزمن 

 الذي ٌعرؾ بأنه ضبط –الترتٌب -السردي فً الرواٌات الثبلث ، بدءا من هذا العنصر

زمن المتن الحكابً ، و زمن المبنى                   )العبلقات بٌن أزمنة األحداث فً 

(الحكابً 
(1)

 . 

     و من خبلل هذه العبلقة بٌن زمن القصة ، و زمن الخطاب تنشأ عبلقات متعددة هً 

. السوابق ، واللواحق 

: ANLEPSES اللواحق أو االسترجاع  - 1

        و هو كما سبق أن ذكرنا ، ٌمثل  أحد أهم التقنٌات الزمنٌة حضورا فً الخطاب 

 بشكل قوي فً رواٌاتها الثبلث ، و كأنها تسعى "فضيلة الفاروق " الروابً ، وقد اعتمدته 

و أمثلة االسترجاع كثٌرة نذكر . إلى بناء أعمالها على اشتؽال الذاكرة ، و العودة إلى الوراء 

 "يوسف عبد الجليل "  عندما تتحدث عن (مزاج مراهقة  )منها قولها مثبل فً رواٌة 

ٌحضرنً صمته ، رفٌقه الذي ٌجالسنا ، حٌن » :الصحفً الذي أحبته رؼم كل الظروؾ 

توصله أسبلته إلى دروب مسدودة  تحضرنً بحاره التً ال تثور ، وطبٌعته التً ال تؽضب ، 

أتذكر كٌؾ أقلعت دموعه ببزة رسمٌة من مخابا حزنه، . حتى حٌن أنهٌت ما كان بٌننا بؽباء

. و شٌعت ما كان بٌننا بهدوء 

                                                 
  . 93 ، ص 1998أٌمن بكر ، السرد فً مقامات الهمذانً ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، :  ٌنظر 1
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المشاعر كاألذواق                    » : فكثٌرا ما قال لً .    كان الرجل الذي ال ٌناقش المشاعر 

 . و األذواق ال تناقش

. و لهذا لم ٌناقشن ٌومها 

     تحركت دموعه ، وابتعدت ، حتى لم أعد أراه ، كان قد ؼادرنً ، دون أن ٌقول شٌبا      

.... و فً الصباح التالً وجدت المدٌنة التً أحببتها سابقا قد ؼادرت هً األخرى 

.      و كان ذلك الصباح ، بداٌة لزمن مفكك فً داخلً ، و بداٌة لخواء لم ٌنته بعد 

«ال أذكر بالضبط كٌؾ بدأت األمور
(1)

 . 

   فً هذا المقطع الحكابً ، تعود المؤلفة إلى الماضً لتسترجع مرحلة شبابها ، التً 

، تلك الشخصٌة الهادبة ، الجادة ،التً تحمل " ٌوسؾ عبد الجلٌل " أمضتها مع حب حٌاتها 

وهذا ما أثر فً المؤلفة ، وجعلها ال . كل األمور محمل الجد ، حتى فً الجانب العاطفً 

-  ٌوسؾ عبد الجلٌل –تستطٌع نسٌان الماضً ، وذلك من خبلل استرجاعها لذكرٌاتها معه 

ومن المؤشرات اللسانٌة الدالة على هذا السرد االسترجاعً ، صٌؽة األفعال الدالة على زمن 

 وفً بعض األحٌان تكون المؤشرات واضحة أكثر  حٌث (كنت ، كان، أتذكر  ): الماضً 

ٌستعمل السرد ، أفعال التذكر ، من قبٌل أذكر ، وال أذكر ، والمقطع السابق ٌبٌن ذلك ، وهذا 

. ما ٌحدث مفارقة زمنٌة ، بٌن زمن القصة ، وزمن الخطاب 

     وللتفصٌل أكثر ، والتدقٌق فً معنى االسترجاع ، ال بد من التمٌٌز بٌن نوعٌه أال             

. و هما  االسترجاع الداخلً ، واالسترجاع الخارجً 

الرجوع إلى نقطة ال تتعدى ، وال تتجاوز نقطة » و هو :  االسترجاع الداخلي –أ 

« االنطبلق
(2)

 إن هذا النوع من االسترجاع تقع – فً الفصل النظري –و كما ذكرنا سابقا . 

أحداثه أثناء الستة أٌام التً تقع فٌها أحداث الرواٌة األساسٌة ، و أمثلته كثٌرة فً رواٌات 

كان ٌوسؾ عبد الجلٌل أمامً ، صافحنً، »  :(مزاج مراهقة )  ، ففً"فضيلة الفاروق "

وصافحته،  عرفته بنفسً ، بطرٌقة تجعلنً دابما نكرة عنده ، فٌما كان بودي أن أقول له 

إننً قرأته بجنون ، أحببته بجنون،  و أن أقول له إننً ابنة أخت أحد أصدقابه القدامى ، 

                                                 
 .   10 ، 9 ، ص 2007 ، 2لبنان ، ط /  فضٌلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، دار الفارابً ، بٌروت  1
دراسة للسرد القصصً فً القرن الرابع الهجري   دار  )عصر اإلبداع ...  ناصر عبد الرازق الموافً ، القصة العربٌة  2

 .  155 ، ص 1998 ، 3النشر للجامعات ، مصر ، ط 
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لكننً كنت أخجل دابما ، من سلوك الطرق الفرعٌة التً تشوبها الشبهة أحٌانا لبلوغ ما 

. «أحب
(1)

 

    ففً هذا المقطع لم تبتعد الروابٌة كثٌرا فً استرجاعها للذكرٌات ، أي لم تذهب إلى زمن 

 ، التً ةالماضً البعٌد، فاألحداث الواقعة ،من خبلل هذا المقطع ،قرٌبة من األحداث الربٌسً

انطلقت منها الكاتبة فً رواٌتها ، وللتفصٌل أكثر ، نذكر بعض المقاطع الواردة فً رواٌة  

 : (مزاج مراهقة )

  «اكانت حنان مشؽولة عنا بأوراقها ، تقرأ ، ترقم ، تشطب بعض الكلمات ، لكن راداره 

« ٌلتقط كل شًء 
(2)

. 

  « ًكنت قد حصلت على إحدى الجرابد ، من مكتبة األرشٌؾ بالقصبة ، تقول إنه ولد ف

السادس عشر من جوٌلٌة فً العام ستة و ثبلثٌن ، لست أكثر من نصؾ عمره ، اآلخر 

 .... إذن

. فقد أجرٌت مباشرة تلك العملٌة الحسابٌة بٌننا 

. و بٌنً ، و بٌنه عمر من السنٌن ، و أربعة أشهر ، و أربعة أٌام 

مرة أشطب األٌام ، و مرة أشطب األشهر ، و مرة أعتبرها سنة معا فأشطب سنة من ذلك 

.... الفرق بٌننا الذي سٌرسخ على وثٌقة حب 

. رحت أبحث عن أي عبلمة أخرى تربطنا ببعضنا بعضا 

. قفزت إلى كتاب األبراج لمبصرة فرنسٌة ، قلت لنرجس بحماسة  

«عظٌم برجه السرطان  -
(3)

 . 

  « كنت أحلم على مسافة قلٌلة منه ، أصؽً إلى طبول قلبً التً أعلنت فجأة أن تترك

كنت أجهل تماما لماذا تصرفت بتلك السلبٌة ،                  .... مزٌدا من االرتباك لخوفً السابق 

«و مازال ألمً إلى الٌوم ، هو نفسه ، منذ ذلك اللقاء األول بٌننا 
(4)

 .  

                                                 
  . 86فضٌلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص  1
   . 94 ، ص المصدر نفسه 2
  . 96المصدر نفسه ، ص  3
 .  103المصدر نفسه ، ص  4
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 تدل على أن هذه اللواحق داخلٌة تسبق زمن (مزاج مراهقة  )و كل هذه األمثلة من  -

رؼم " ٌوسؾ عبد الجلٌل : " وقوع أحداث الرواٌة الحقٌقٌة ، المتمثلة فً قصة حب البطلة لـ 

 . تلك الظروؾ الحساسة التً تمر بها الببلد ، آنذاك 

، و دلؾ فً سٌارته ، و مضى ،  (تكلٌفا بمهمة  )وضع فً ٌدي » : (تاء الخجل ) وفً

ساعتها ، و لم أكن أعرؾ أننً سأسلك منعرجا جدٌدا فً حٌاتً ، و أننً بشكل ما 

 .سأخاصمك ، و سأكتبك بشكل ال ٌتوافق مع براءتك فً قصصً القصٌرة 

 و فً الحقٌقة ، لم أكن واعٌة تماما ، بما كنت أحسه تجاهك ، مشاعري قد حلت علٌها 

العاصفة ، بمجرد وقوفً أمام ؼرفة ٌمٌنه ، شدتنً جثتها التً تبن ، إذ لم أتوقع أن أجد أي 

واحدة منهن بذلك الوضع ، كانت إلى جانبها فتاة أخرى ، ظلت تنظر إلً بعٌنٌن جامدتٌن ، 

:  وضعت أوراقً جانبا ، و مددت لها ٌدي ألسلم علٌها ، لم تتحرك ، سألتنً بجمودها ذاك 

من أنت ؟  - 

كانت ترمقنً بنظرة مختلفة ، عدابٌة ، و مخٌفة ، و كان ٌجب أن أتصرؾ معها بشكل ال 

«ٌثٌر عدابٌتها أكثر 
(1)

 .

  «                 ، فً المساء ، وقفت طوٌبل أمام النافذة ، كانت األضواء تموت على األرصفة

لهذا تبدو قسنطٌنة أكثر ببلؼة ، فاتنة كما لم تكن من قبل ، شاعرة ... و الصمت سٌد الشارع 

كما لم تكن أبدا ، اقتربت من الزجاج أكثر ، و قبلتها ، هزت كتفٌها ؼٌر مبالٌة وابتعدت 

قلبت الصفحات الكثٌرة التً كانت تنام على .. خلؾ ستار من المطر ، هكذا هً قسنطٌنة 

«طاولتً ، و توقفت عند صفحة البارحة
(2.)

 

  « لم تكن تقاوم الموت ، كانت تساكنه باستسبلم ، و لم أكن أفهم كل تلك المماطلة من

طرفه ، كان بإمكانه أن ٌرٌحها مرة واحدة ، و لكنه ٌستحوذ على أعضابها عضوا ، عضوا ، 

ٌجالسها ، ٌبلعبها ، ٌهمس لها أنه سٌنهً الموضوع قرٌبا ، ٌعطٌها أمبل فً الخبلص ،  

صمتت ، ثم بدأت أنفاسها تتسارع ، ثم صارت .... وٌترك لعواطفها متسعا من التوجع 

«ترتجؾ ، و ركضت نحو الطبٌب ، و تركته ٌعالجها فٌما بقٌت أنظر فً الصالون 
(3)

. 

                                                 
 .  44 ، 43فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  1
 .  69 ، 68المصدر نفسه ، ص  2
 .  76 المصدر نفسه ، ص 3



108 

 

  إن كل هذه المقاطع الحكابٌة تدل على أحداث وقعت أثناء الستة أٌام التً جرت فٌها أحداث 

تأثرا شدٌدا ، تلك المرأة التً كانت تلفظ " ٌمٌنة " الرواٌة األساسٌة و هً تأثر المؤلفة بحالة 

أنفاسها األخٌرة على فراش الموت ،وهو ما شكل هاجسا قوٌا فً نفس الروابٌة ،                             

.  المسكٌنة " ٌمٌنة " و جعلها تسرد بدقة ما جرى فً ذلك األسبوع قبل وفاة 

 – ال تخلو هذه الرواٌة من هذا النوع من االسترجاع :(اكتشاف الشهوة  )وكذلك فً 

فً ذلك الٌوم ، حٌن جاء الجمٌع ، » :  كما جاء فً الكثٌر من المقاطع الحكابٌة –الداخلً 

ٌطوقنً من الخلؾ ،  (بإٌس  )وبدأ صخبهم ٌمؤل البٌت ، دخلت المطبخ ألحضر شٌبا ، فإذا 

، و كٌؾ وقفت مدهوشة  (مٌسم  )وأذكر و أنا شبه ؼاببة عن الكون بٌن ٌدٌه كٌؾ فاجأتنا 

 . تتأمله ، ثم صفعته، و خرجت 

 (مٌسم)و شًء ما نما بٌنً و بٌن  (إٌس  )        منذ ذلك الٌوم شًء ما انكسر بٌنً ، و بٌن 

. تحول مع األٌام إلى صداقة متٌنة 

إلى العاشرة لٌبل، " ماري " لٌلتها أصٌب بنوبة ؼضب ألننً تأخرت عند  (... مود  )    

وألنه عاد باكرا على ؼٌر عادته ، الشًء الذي لم أتوقعه حٌن فتحت الباب ، فاستقبلنً 

بصفعة أوقعتنً أرضا ، ثم تمادى فً ضربً ، و كانت تلك أول مرة ٌكون فٌها عنٌفا معً 

. إلى تلك الدرجة 

  !ببل احتجاج ...... ببل نفس ....... ببل صوت ......     كانت لٌلة خرساء 

«     لم أستطع فتح عٌنً ، و ال تحرٌك ٌدي ، و ال قدمً ، كنت بالمختصر المفٌد مٌتة
(1)

 

  « كنت أصحو للصحور وحٌدة ، و أتذكر رابحة الخبز الساخن المدهون بالسمن ، و قد

«حضرته والدتً طازجا ، و رابحة القهوة ، و طبق المسفوؾ ، المزٌن بالزبٌب 
(2)

. 

  « لم أكن مجهدة من السفر ، كنت مجهدة من التفكٌر ، و لم أجد من ٌنقذنً إلٌقاؾ

محركات مخً من الدوران ، حتى التلفزٌون نقل إلى ؼرفة إلٌاس ، ولم ٌعد هناك شًء 

فً الحقٌقة كنت أعرؾ ...ٌسلً فً ذلك البٌت ؼٌر االستسبلم لمحركات المخ ، و ضجٌجها 
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ما أرٌد ، أما هم ، فقد كانوا ٌفكرون فً أشٌاء كثٌرة متفرعة ، تتعلق بمصٌري ، وإٌجاد 

«تبرٌرات لكونً مطلقة فً البٌت 
(1)

. 

بانً " تبدأ من كون البطلة  (اكتشاف الشهوة  )   إن األحداث الربٌسٌة لهذه الرواٌة 

" مود " تبحث عن الشهوة فً كل الرجال ، و ذلك نتٌجة كرهها الشدٌد لزوجها "  بسطانجً

الذي اختارته لها العابلة ، والذي كان متوحشا معها ، مما اضطرها إلى العودة من             

لؽرض الطبلق منه ، و كل المقاطع السابقة تدل على ذلك ،            " قسنطٌنة " إلى "  بارٌس" 

.  الطبلق من زوجها بعدة أٌام فقط " بانً " و قد وقعت أحداثها قبل أن تقرر 

 و بما أنه هناك استرجاع داخلً لؤلحداث ، فبلبد من وجود :االسترجاع الخارجي-     ب

استرجاع خارجً ٌقابله ، و هو عبارة عن لواحق خارجٌة ، تسبق زمن وقوع األحداث 

الربٌسٌة بكثٌر ، و االسترجاع الخارجً ، عادة ما ٌستعمله الراوي من أجل العودة إلى 

الماضً البعٌد أي العودة إلى ما قبل بداٌة الرواٌة و هذا النوع من االسترجاع ٌلجأ إلٌه 

الكاتب لملء فراؼات زمنٌة تساعد على فهم مسار األحداث ، و كذا تفسٌرها تفسٌرا جدٌدا 

فً ضوء المواقؾ المتؽٌرة ، أو إلضفاء معنى جدٌد علٌها ، فالحاضر ٌضفً على الذكرٌات 

مثبل معنى جدٌدا  و بعدا مؽاٌرا
(2)

 .

 نورد المقاطع التالٌة من – الخارجً –     و من أجل التمثٌل لهذا النوع من االسترجاع 

نبلحظ استرجاعات خارجٌة نذكر منها االمثلة  : (مزاج مراهقة)ففً .الرواٌات الثبلث 

 :االتٌة

فقد ارتبطت نجاحاتً المدرسٌة بخبلفات حول اإلرث بٌن أفراد العابلة الكبٌرة ، ما     » 

جعل العابلة تنقسم نصفٌن ٌوم نجحت فً شهادة التعلٌم االبتدابً ، و ال أذكر التفصٌبلت  

ولكننً أذكر ٌوم وفاة جدتً الذي صادؾ تماما ٌوم إعبلن نتابج شهادة التعلٌم المتوسط ، وقد 

كانت لنا سندا قوٌا ؼطى ؼٌاب والدي المستمر عن البٌت ، أما ؼٌابها هً ، فقد جعلنا نشعر 

أننا صرنا نعٌش فً العراء ، ٌومها كنت الثانٌة فً ترتٌب الناجحٌن على مستوى الشرق 

الجزابري ، لكن الظرؾ لم ٌكن مناسبا لتذوق ذلك النجاح ، كان مناسبا أكثر لتلقً حجر فً 
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إنها بنت  ونجحت،  ): الرأس ، رمانً به ابن الجٌران الذي احترق ؼٌظا حٌن عٌره أحدهم 

« (و أنت رجل ،و رسبت 
(1)

. 

  « إذ كنت أشعر أن السفر إلى .... بالنسبة إلً كانت الكارثة قد حلت ، و انتهى األمر

الجامعة بذلك الزي التنكري ٌعنً الموت ، و لهذا رفضت، و بكٌت ، وصرخت ،                    

 ..و فً األخٌر أضربت عن الطعام ، لكنً فشلت 

   فكل سبل المقاومة لدي كانت هشة أمام  الصقٌع الذي ٌؽطً قلب والدي ، و ال مباالة أفراد 

. العابلة 

ابقً :    فما زلت أذكر نبرة صوته الؽاضب عبر الهاتؾ و هو ٌقول لً بتأنً المقتنع لقراره 

«... فً البٌت إذا ، أو موتً 
(2)

  .

  « كانت ركاما من الحزن و السأم، سٌبة الحظ على كل حال ، و إال لما تزوجت رجبل

فقط ، لٌحبها مرة كل سنتٌن دون أن ٌعٌش أكثر من أٌام معدودة كل سنة معها ، من هنا بدأت 

. نقاط االختبلؾ بٌنً و بٌن توفٌق 

«كنت ثمرة واجب ، وكان ثمرة حب 
(3)

 و فً هذا المقطع األخٌر تعمد المؤلفة إلى تسلٌط 

الضوء على إحدى الشخصٌات التً كان السرد قد تجاوزها دون التوقؾ عند تفاصٌلها ، 

وهذه الشخصٌة هً والدتها التً لطالما عاشت تحت سٌطرة زوجها القاسً ، و األنانً ، 

 تتصل مباشرة بأحداث الرواٌة ،                          –" لوٌزا " فوالدة البطلة .  الذي حول حٌاتها إلى جحٌم 

 .         و تسٌر معها وفق خط زمنً واحد 

 :نقؾ عند االمثلة اآلتٌة   (تاء الخجل) وفً

  « منذ اإلرهاب ، و كل شًء عنً كان تاء ... منذ التقالٌد ... منذ المدرسة ... منذ العابلة

 للخجل ، 

كل شًء عنهن تاء للخجل ، 

منذ أسمابنا التً تتعثر عند آخر حرؾ ،  

منذ العبوس الذي ٌستقبلنا عند الوالدة ،  
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منذ أقدم من هذا ،  

منذ والدتً التً ظلت معلقة بزواج لٌس زاوجا تماما ،  

منذ كل ما كنت أراه فٌها ٌموت بصمت ،  

منذ جدتً التً ظلت مشلولة نصؾ قرن من الزمن ،  

إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من أخ زوجها ، و صفقت له القبٌلة ، و أؼمض 

. القانون عنه عٌنٌه 

منذ القدم ،  

منذ الجواري و الحرٌم ،  

منذ الحروب التً تقوم من أجل مزٌد من الؽنابم ،  

«منهن إلً أنا 
(1)

 .

  «، عشت أجمل قصة حب فً ذلك الزمن الباكر 

   ومعك فً الؽالب كنت أنسى قساوة الرجال  ،  

  !     لكنه بستان األشواك الذي ٌحٌط بك 

أتذكر ذلك الطوفان الذي كان ٌؽمرنا معا أنا و أنت ؟ أتذكر صخب عٌوننا ؟  

أتذكر أجمل السنوات التً أمضٌناها معا ؟  

 و كٌؾ ؼادرنا بستان األشواك بعد البكالورٌا ، سافرت إلى العاصمة ، و أنا سافرت إلى 

« قسنطٌنة ، لم أكن ٌومها أعلم أننً سلمت نفسً لقدر تختلؾ دروبه عن دروبك 
(2)

 .

  « ًو لهذا سأجد متاعب " خفٌفة " و أنا طفلة سمعت العمة كلثوم تهمس للعمة تونس أن

مع رجال العابلة ، لكن العمة تونس لم تهتم ، سارعت إلى طنجرة الكسكسً ، و قلبت             

الذي ٌتصاعد منه البخار على قصعة خشب ، و راحت تفرك الكسكسً الساخن  (الكسكاس )

 .إنها طفلة : - بٌدٌها ، ظننت أنها نسٌت الموضوع، لكنها قالت بتأن 

:    العمة كلثوم أصرت 

. إنها تختلؾ عن بناتنا  -

« و الحقٌقة أننً لم أكن مختلفة فً شًء عن بنات العابلة ، كانت والدتً هً المختلفة 
(1)

 .
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 إلى ما قبل (تاء الخجل  ) فً كل هذه المقاطع من "فضيلة الفاروق " لقد عادت الروابٌة 

بداٌة الرواٌة ، لذلك تجاوزت نقطة االنطبلق لؤلحداث األساسٌة التً تبدأ عندما ٌطلق 

اإلرهابٌون سراح الفتٌات البلتً كن فً الجبل ، و تتعرؾ بعد ذلك على ٌمٌنة ، الشخصٌة 

. الربٌسٌة 

الخارجً   أمثلة كثٌرة من هذا النوع من االسترجاع  (اكتشاف الشهوة )      وكذلك نجد فً

، عاد إلى  (أبناء الرحبة  )كان فً الرابعة عشر حٌن رآنً ذات ٌوم مع عصابة » : مثل

البٌت هابجا كثور مجنون ، و أضرم النار فً سرٌري ، و قد كاد البٌت أن ٌحترق ٌومها 

بسبب فعلته ، لوال أن هب الجٌران ، و أخمدوا الحرٌق ، و قد وقؾ والدي أمام فعلته مدٌد 

 : القامة ، فخورا بما حدث ، و قال له أمام الجمٌع 

. فً المرة القادمة علٌك أن تحرق السرٌر حٌن تكون نابمة علٌه  -

 .هل بدأت قصتً مع األرق منذ ذلك الٌوم ؟ ال أدري بالضبط  -

لكنً أتذكر جٌدا أنه صار صعبا علً أن أؤم إلى فراشً إذا ما تعست ، كنت أرتمً على  -

أي كنبة فً الدار ، و أنام ، و مرة نمت فً المطبخ على الجلد الذي تنام علٌه               

«الهرة 
(2)

.  

  « فً الثالثة عشرة ، كنت أعرؾ أن أخترع أقاصٌص الزواج ، و الطبلق ، و النساء

اللواتً ٌشعوذن ألزواجهن ، و حكاٌات الحب التً تقصؾ فً المهد ، و تنتهً نهاٌات 

، و أقاوٌل النسوة عن بعضهن ، كنت ال  (الطرباندو  )مأساوٌة ، و ما تفعله الشرطة بتجار 

« أعرؾ الكثٌر ، و أؤلؾ الكثٌر
(3)

. 

وفً المقطع االخٌر ٌتضح جٌدا أن المؤلفة تعتمد تقنٌة االسترجاع الخارجً ، إضافة إلى 

االسترجاع الداخلً لؤلحداث ، و ذلك من خبلل ذكرها لمراحل  سٌر األحداث ، فً مثل 

ترٌد -  فضٌلة الفاروق–، و كأنها  [كنت أعرؾ]،  [فً الثالثة عشر] فً هذا المقطع –قولها 

كلها جرت منذ وقت طوٌل ،  [الثالثة عشرة  ]للقارئ أن ٌعلم أن األحداث التابعة لتلك العبارة 
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فً حب " بانً " أي أثناء طفولتها ، قبل بداٌة األحداث الربٌسٌة للرواٌة ، حٌث تقع البطلة 

. رجال آخرٌن ، ؼٌر زوجها ، انتقاما منه 

      و من خبلل التطرق لمثل هذه المقاطع السردٌة التً تشرح لنا معنى تقنٌة االسترجاع  

كانت تحاول خلخلة النظام الزمنً لؤلحداث ، معتمدة " فضٌلة الفاروق " نستنتج أن الروابٌة 

فً سٌرورة أحداثها على تقنٌة االسترجاع بصورة كبٌرة ، و هذا دلٌل على انشؽالها بالذاكرة 

.  كمرجعٌة لرواٌتها السالفة الذكر

      كما قدمت المؤلفة من خبلل كل المقاطع التً أوردناها مساعدات كثٌرة تجعل المتلقً 

ٌفهم األحداث ، و المواقؾ ، و الشخصٌات ، و ذلك عن طرٌق تقدٌم شخصٌات جدٌدة 

بؽرض التعرٌؾ بماضٌها ، و طبٌعة عبلقتها بشخصٌة البطلة ، أو عبلقتها بأٌة شخصٌة 

فً المقطع السابق ، من رواٌة  " األم " أخرى ، قبل زمن المحكً األول ، مثل شخصٌة 

 ، و كذلك سدت (اكتشاف الشهوة  )فً رواٌة " األخ "  ، و كذا شخصٌة (مزاج مراهقة )

المؤلفة الكثٌر من الثؽرات التً حصلت فً الزمن القصصً من خبلل ذكرها ألحداث 

و المقاطع السردٌة المذكورة سابقا تبٌن ذلك بوضوح ، ولعل الجدول التالً ٌشرح . ماضٌة 

:  ذلك أكثر 

مؤشراته وظٌفته موضوع االسترجاع المفارقة الزمنٌة 

السرد االسترجاعً 

مرحلة طفولة البطلة، 

و العابلة التً عاشت 

. معها 

إعطاء معلومات - 

عن ماضً البطلة، 

تعزز صورتها 

ومكانتها لدى 

. الشخصٌات األخرى

: زمن الماضً - 

كنت ، كانت ، كان - 

، أذكر ، أعود، ال 

. أذكر 

  

       و بالمقابل لتقنٌة االسترجاع ، هناك تقنٌة أخرى تناظرها دابما و تحدث و إٌاها 

المفارقات الزمنٌة فً األعمال الحكابٌة بصفة عامة ، و فً الرواٌة على وجه الخصوص، 

.   ، أو ما ٌسمى السوابق paralipses أال و هً تقنٌة االستباق 
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      و كما سبق الذكر ٌعد اإلستباق نمطا من أنماط السرد ، ٌلجأ إلٌه الراوي فً محاولة منه 

لكسر النمطٌة الخطٌة للزمن ، فٌعمد إلى تقدٌم وقابع على أخرى ، أو ٌعمل على اإلشارة 

.إلٌها سلفا ، مخالفا بذلك تعاقب حدوثها فً الحكاٌة 
(1)

 

لهذه التقنٌة فً رواٌاتها الثبلث ، ضبٌل مقارنة " فضٌلة الفاروق "     لكن استخدام الروابٌة 

بتقنٌة االسترجاع ، وهذا ال ٌعنً الحط من قٌمتها ، و إنما هو دلٌل على أن الروابٌة تستمد 

أحداث رواٌاتها من الواقع المعاش فعبل ، و الذي هو من الماضً ، دون التطلع المبالػ فٌه 

. إلى المستقبل 

 ٌجدر بنا التعرض إلٌها بالتمثٌل – االستشراؾ –     و نظرا لؤلهمٌة التً تحظى بها آلٌة 

 . (الداخلٌة و الخارجٌة  )من خبلل الرواٌات الثبلث ، مفصلٌن أٌضا فً أنواعها 

:  االستشرافات الداخلية - أ

ٌحدث فً بنٌة الحكاٌة من الداخل ، و هو الذي ال ٌتجاوز خاتمة »       و هذا النوع 

«الحكاٌة، كما ال ٌخرج عن إطارها الزمنً 
(2)

 ، فهو بذلك ال ٌتجاوز ، و ال ٌتعدى نقطة 

. النهاٌة التً سٌصل إلٌها السرد

:  و من أمثلته الواردة فً النصوص الروابٌة الثبلثة ما ٌلً 

" : فضيلة الفاروق "تقول  (مزاج مراهقة)  ففً

  «               ، ًو تلك األشٌاء الجمٌلة التً كان ٌحضرها لً ، كٌؾ أتركها فً خزانت

سأحمل سجنً معً إلى .... و أذهب إلى الجامعة بجلباب ،و مندٌل مثل جدتً ؟ 

«الجامعة
(3)

. 

  « حتى خفت من تطور األمور إلى تنظٌم مظاهرات فً الطرٌق للتندٌد بذلك النجاح ....

«لقد كان الشًء الذي أخافهم مثٌرا للضحك ، و هو احتمال إقامة عبلقة مع الشبان 
(4)

. 

  « قال حبٌب محاوال إدماجً بالجو : 

ستسألٌن نفسك مثلً تماما ، لماذا ٌسافر هؤالء الفبلحون إلى باتنة ، مبكرٌن  ..... ؼدا  -

مزاحمٌن الطلبة على أماكن الجلوس فٌقضً معظم الطلبة ستٌن كٌلومترا  مسافة الطرٌق 
                                                 

  . 116عبد المنعم زكرٌا القاضً ، البنٌة السردٌة فً الرواٌة ، ص : ٌنظر  1
 .  118المرجع نفسه ، ص  2
 . 16فضٌلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص  3
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وقوفا ؟ ما األشؽال المهمة التً تجعلهم ٌنهضون باكرا ، و ٌنافسون الطلبة خصوصا على 

هذه الحافلة ، و لن تجدي جوابا ، ألنك ستحبٌن حكاٌاهم الساذجة ، و ستدمنٌنها حد نسٌان 

«سؤالك األول ، و تشتاقٌنها فً بعض األحٌان 
(1)

 .

  « حٌن تكبرٌن قلٌبل ستفهمٌن أنه حتى االنتماء سٌحاولون اقتبلعه»
(2)

. 

  « إنه ٌكتشفك ال ؼٌر ، و حٌن ٌزور خباٌاك ، و ٌعرؾ كل شًء ، لن تصبحً مثٌرة

بالنسبة له ، سٌستٌقظ عرق والده فٌه ، و سترٌن عمك فٌه ، ٌحاكمك على كل تلك 

«التصرفات
(3)

. 

  « ماذا لو رد هو على الهاتؾ ؟ 

حتما ستحل بً الكارثة نفسها ، سٌؽزو البرد أصابعً ، و تجن طبول قلبً ، و سٌصاب 

«لسانً بالشكل ، و أؼلق الخط 
(4)

 .

  «و قد توقعت ٌومها أن أجد على األقل حارسا بمعنى الكلمة فً مركز الحراسة»
(5)

. 

  «هو ما مضى ، و ما كان ، ما قد ٌنتهً حٌن تبدلٌن ، و أنا كل أٌامك التً ستجًء»
(6)

 . 

  « قلت له قد تظن بً الظنون .... 

:  لكنه أصر 

«لن تظن بك شٌبا ، ستفقد صوابها من الفرحة إذا رأتك 
(7)

.  

  «هكذا حٌن أصل ٌوم السبت صباحا ، أبدأ مباشرة بالتعبٌر عن شوقً إلٌه»
(8)

. 

     إن القارئ لهذه المقاطع الحكابٌة ، التً هً عبارة عن استشرافات داخلٌة ، ٌنتظر بلهفة 

كبٌرة ، تزداد كلما زاد زمن السرد ، كً ٌتنبأ بما سٌحدث بعد حٌن من الزمن ، فمع كل 

، ٌتجه القارئ إلى نهاٌة االستباق ، "  لوٌزا " حركة ، وممارسة من ممارسات البطلة 

. ومعرفة المستقبل القرٌب 

 

 
                                                 

 .  21المصدر السابق، ص  1
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 :نقؾ عند األمثلة اآلتٌة  (تاء الخجل)  وفً

  «              لن أسمح للمصور أن ٌأخذ صورة لحزنها ، و ٌؽطً عٌنٌها لببل ٌتعرؾ إلٌها

« أحد
(1.)

 

  « ًهذه ابنة عبد الحفٌظ مقران : ؼدا سٌقول األقارب ، و األهل ، و كل من ٌعرؾ اسم

«تفضح واحدا منا 
(2)

. 

  « إنه مخصص " جسر مبلح سلٌمان " حٌن تشفٌن تماما سأمر أنا ، و أنت على ،

«ؼدا سأسرد لك المزٌد عنها ....... للراجلٌن فقط ، و ستشعرٌن بلذة االهتزاز علٌه 
(3)

 . 

ما سٌحدث " خالدة "        هذه المقاطع السردٌة عبارة عن استباق زمنً ، تتوقع فٌه البطلة 

،                    (إحدى ضحاٌا اإلرهابٌٌن  )" ٌمٌنة " بٌنها ، و بٌن أقاربها ، و بٌنها ، و بٌن 

و كل ما تحكٌه فً هذه المقاطع ، من أحداث ، ٌدخل فً باب المتوقع ، و المتخٌل ، حٌث 

ؼدا سٌقول  )تطلق العنان لخٌالها لٌستشرؾ المجهول ، و ٌتوقع أحداثا على سبٌل االفتراض 

وستشعرٌن )حٌن تشفٌن تماما ، سأمر أنا ، و أنت ، على جسر مبلح سلٌمان ،) ،  (األقارب 

( . ؼدا سأسرد لك المزٌد ) ،  (بلذة 

       كل هذا الحكً ، إذن من قبٌل التخمٌنات ، و التوقعات المستقبلٌة ، و كل هذه 

العبارات،  تؤشر على طبٌعة هذا السرد االستباقً ، بحٌث أن حالة االنتظار العبثً التً 

تعانً منها البطلة  ، هً الدافع ، وراء هذا االستباق ، بحٌث تصبح وظٌفة السرد االستباقً 

، فتكون هذه " ٌمٌنة " بالنسبة للبطلة ، هً تجاوز حالة القلق الناتجة عن انتظار شفاء 

. االستباقات بمثابة تروٌح عن النفس ، و التأمل فٌما هو أفضل 

  :نجد األمثلة التالٌة (اكتشاف الشهوة ) وكذلك فً

   « فً المرة القادمة علٌك أن تحرق السرٌر حٌن تكون نابمة علٌه»
(4)

. 

  « ستحبٌنه ، أنا متأكدة من ذلك ، لكن ....  كأنك تتوقعٌن منذ البداٌة أننً سأؼرم به ؟

«كونً حذرة إنه رجل 
(1)

 . 

                                                 
  . 55فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  1
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  « سأتؽاضى عن األمر هذه المرة ، علٌك أن تحل مشاكلك بهدوء مع زوجتك ، لكننً لن

، و حٌن أعود سأنهً موضوعً " لٌلى " سأذهب عند ...... أكون متسامحا فً المرة القادمة 

« معك مرة واحدة 
(2)

. 

  «               ، أفكر فً النتابج فقط ، دون أن تخٌفنً بتاتا فكرة الحرب التً ستقوم فً البٌت

و األمراض التً ستصاب بها والدتً من جراء إطبلقً ، و العتابات و األسبلة ، و نظرات 

« الشفقة ، و الخزي التً سٌبل حقنً بها أهل الزنقة
(3)

. 

  « بهدوء ، فإذا بإلٌاس ٌلحق بً ، و ٌقول لً بؽروره األجوؾ (الصوفا  )جلست على . 

«سنسوي األمور ؼدا ، و كل شًء سٌعود إلى طبٌعته -
(4)

 .

تحاول التطلع إلى مستقبل " فضٌلة الفاروق "      فً كل هذه المقاطع ، كانت الروابٌة 

عن طرٌق التأمل ، و االستشراؾ لما سٌحدث فٌما بعد من جراء ما حدث لها " بانً "البطلة 

فً بارٌس مع كل الرجال الذٌن تعرفت علٌهم بعد أن قررت الطبلق ، و العودة إلى أرض 

الوطن ، فما سٌأتً سٌكون أعظم مما فات علٌها ، و مما عانته ، و قاسته ، فهذه الحالة 

. التعٌسة للبطلة هً بمثابة دافع أساسً وراء هذا االستباق 

:   االستشرافات الخارجية –ب 

، ٌتخذ موضعه فً " باالستباق الخارجً "      إن االستشرافات الخارجٌة ، أو ما ٌعرؾ 

لحظتٌن مهمتٌن من لحظات السرد ، أوالهما قبل البدء فً الحكاٌة ، حٌث ٌخلق المخاطب 

السردي استباقا مفتوحا على المستقبل ، و ثانٌهما هً لحظة النهاٌة 
(5)

 .

.    و هنا االستباق ٌتجاوز نقطة النهاٌة التً سٌصل إلٌها السرد

:        و للتوضٌح أكثر البد من أن نورد بعض األمثلة الواردة فً الرواٌات الثبلث 

  :نقؾ عند األمثلة التالٌة (مزاج مراهقة ) ففً

  « و ٌخٌل إلً أنها ال ٌمكن أن تعٌش إال إذا تكررت بحزنها ذاك. 
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«هنا فقط نصل إلى قبورنا ، و نصل زحفا ، بعد أن تلعب حفر الطرٌق بأجسادنا -
(1)

 .

فً هذا المقطع السردي ، تتضح المفارقة الزمنٌة التً تعبر عن وجود استباق خارجً ، 

تخمن فٌما سٌحدث لوالدتها ، فتخلق بذلك استباقا مفتوحا على " لوٌزا " حٌث إن البطلة 

المستقبل ، ٌتجاوز نقطة النهاٌة التً ستصل إلٌها ،حٌث إن البطلة ، كانت تتحدث عن مصٌر 

والدتها التً عانت من القهر ، و األلم من طرؾ زوجها ، لدرجة أنها تعودت ذلك ، 

فأصبحت ال ٌمكنها مواصلة حٌاتها إال من خبلل األحزان ، و اآلالم المتكررة ، و كأنها 

تموت موتا بطٌبا ، لحظة بلحظة كً تصل إلى قبرها بعد عناء طوٌل ، و كثٌرة هً المقاطع 

الحكابٌة ، التً استعملتها أو سردتها الروابٌة ، كً تتنبأ بالمستقبل البعٌد ، مستعملة بعض 

الموت ،  )األلفاظ الدالة على تجاوز نقطة النهاٌة التً سٌصل إلٌها السرد ، نذكر منها ألفاظ 

حٌن نشٌخ ، مصٌرك سٌكون مثل مصٌر خالً ، سٌشوه : ) ، و عبارات  (اآلخرة ، موتى 

و المقاطع اآلتٌة  . (تارٌخنا ، أخاؾ من تلك اللحظة الرهٌبة التً تؽادر فٌها الروح الجسد 

:  حاشدة بهذه األلفاظ و العبارات 

  « و حٌن نشٌخ نخاؾ من الموت ، و لكننا نموت»
(2)

. 

  « ًمصٌرك سٌكون مثل مصٌر خالً ، بٌته كله مثل اآلخرة ، الناس فٌه كلهم ..... إقرب

« موتى 
(3)

. 

  «               ، سٌتعلمون ، و سٌعودون ، بعد أن تخرج فرنسا لٌجلسوا على كراسً الحكم

«ستلقى أدوارنا ، سٌشوه تارٌخنا ......و المسؤولٌة 
(4)

. 

  « أشعر أن الجرٌمة ستزداد بشكل مخٌؾ فعبل»
(5)

. 

  « ًأخاؾ من الموت ، أخاؾ من تلك اللحظة التً تؽادر فٌها الروح الجسد ، خٌالً ٌتبعن

، فً كثٌر من األحٌان ، أتخٌل تلك اللحظة الرهٌبة التً تؽادر فٌها الروح الجسد ، الذي 

«تعودته لتسافر إلى الفضاء ، ثم ال أدري على أي كوكب تحط ، و ماذا تجد ؟ 
(6)

. 
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: نقؾ عند المثالٌن التالٌٌن  (تاء الخجل) وفً

  « و حتى حٌن أموت سأطلب من هللا أن ٌجعلك معً بدل حور العٌن»
(1)

 

  « حٌن ٌبدأ العام الجدٌد بٌوم االثنٌن ، سٌكثر الموتى من الشباب »
(2)

. 

 ففً هذٌن المقطعٌن ، ٌظهر االستشراؾ من خبلل التوقعات المستقبلٌة ،حٌث كانت البطلة  

تدرس كل االحتماالت المتعلقة بمصٌر عبلقتها مع حبٌبها ، فٌطمبنها هو بأنه لن ٌحب 

ؼٌرها، و بأنه  حتى و إن مات سٌكون رجاؤه الوحٌد من هللا ، أن ٌبقٌه إلى جانبها بدل حور 

أما المقطع الثانً ، فٌعبر عن وجود شًء من التكهن ، أو التنبؤ بما هو آت فً .العٌن 

المستقبل البعٌد ، و هو كثرة الموتى من الشباب ، ألن العام الجدٌد سٌبدأ بٌوم االثنٌن، و هذا 

.  إحدى نساء عابلة بنً مقران ، التً تنتمً إلٌها البطلة" لبل عٌشة " على األقل على حد قول 

  :نقؾ عند المثال التالً (اكتشاف الشهوة  ) وكذلك فً

  « لٌل نهار ، كان قد وعدها أن " باخ " ووضع قرب قبرها مسجبل ، تنبعث منه موسٌقى

«لم ٌتوقؾ إلى الٌوم عن العزؾ " باخ " ٌحٌطها بالموسٌقى إذا ماتت قبله ، 
(3)

. 

هذا المقطع عبارة عن استباق زمنً خارجً ، كونه ٌتألؾ من إشارات مستقبلٌة ، تسهم 

، أٌن  "  la coupole"بدورها فً وظٌفة الخبر األساسً فً الرواٌة ، فالبطلة ذهبت إلى 

توقعت أن تجد حبٌبها ٌتناول قهوته المسابٌة ، لتهنبه بعٌد مٌبلده األربعٌن ، و كان لهذا 

" لوٌس أراؼون" و " إٌلزا ترٌولً " المكان سحر خاص كونه نفس المكان الذي التقت فٌه 

للمرة األولى ، فبدأت تسرد كٌؾ أحبا بعضٌهما، و كٌؾ كان ٌعدها باإلخبلص فً حبه لها  

 و ٌعدها بأن ٌحٌطها بالموسٌقى، فٌتجاوز – حدث الموت –حتى بعد الموت ، فٌستبق الحدث 

االستباق هنا نقطة النهاٌة ، التً سٌصل إلٌها السرد ، و المتمثلة هنا فً رؼبة البطلة فً 

. الوفاء ، و اإلخبلص لحبٌبها مدى الحٌاة 

واسٌنً "     و خبلصة القول إن االستباقات تعمل على تورط القارئ ، على حد تعبٌر 

تسند علٌك إلى مؽامرة أنت تعرؾ بعض عبلماتها ، لكنك ال » : فهً كما ٌرى " األعرج 

تعرؾ ال كٌؾ بنٌت تلك العبلمات ، و ال كٌؾ تنتهً ، هً تضعك فً الطرٌق اآلمن ،             
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و لكنها أحٌانا تكون عبلمات مضللة ، تلعب معك لعبة القط و الفأر ، تخبرك أنه سٌحدث كذا 

«و كذا ، و لكنه ال ٌحدث ، إال فً الفصل الموالً
(1)

و هذا ما ٌزٌد النص القصصً  . 

تشوٌقا ، و إثارة ، على عكس القصص التً تتبع النمطٌة الخطٌة فً تسلسل أحداثها ، فتمل 

. القارئ منها ، و ال تجذبه نحوها ، و لعل الجدول التالً ٌوضح هذه التقنٌة

 

   

   و من خبلل تحلٌل هذه التقنٌة الزمنٌة ، المتمثلة فً الترتٌب ، أو النظام الزمنً ، نخلص 

مزاج مراهقة ، تاء الخجل ،  )إلى القول إنها أخذت شكلٌن اثنٌن ، فً الرواٌات الثبلث 

، و هما السوابق و اللواحق ، و هاتٌن التقنٌتٌن ، تعدان من أهم التقنٌات  (اكتشاؾ الشهوة 

الزمنٌة حضورا فً الرواٌات الثبلث ، و بخلخلتهما للنسق الزمنً المتسلسل ألحداث الرواٌة 

ٌحدث خرق فً أفق التوقع عند القارئ ، و ٌنفتح الذهن لتأمل التبلعبات الزمنٌة المقترنة 

. بالعبقرٌة اإلبداعٌة 

    لقد حظً االسترجاع فً نصوص الرواٌات الثبلث باهتمام كبٌر ، و كان له الدور المؤثر 

و الفعال فٌها ، و كأن هم الروابٌة الوحٌد هو سرد الذكرٌات ، و األحداث التً تم وقوعها 

سابقا ، من أجل التعرٌؾ بالماضً ، و تعزٌز صورة البطلة فً كل رواٌة من الرواٌات 

الثبلث ، و اإلشارة إلى معرفة عبلقتها بالشخصٌات األخرى ، و دورها فً التأثٌر فٌها ، 

                                                 
حوارات ثقافٌة فً الرواٌة ، و النقد ، و القصة ، و الفكر ،  ) كمال الرٌاحً ، حوار مع واسٌنً األعرج ، مجلة عمان  1

  .15 ، ص 96، تونس ، ع  (والفلسفة 

مؤشراته وظٌفته موضوع االستباق المفارقة الزمنٌة 

توقع البطلة ما . السرد االستباقً- 

سٌحدث بٌنها ،                

و بٌن أفراد عابلتها 

من مشاحنات عند 

. عودتها إلٌهم

تجاوز ما تخلفه - 

من  )حالة االنتظار 

مشاعر ، القلق ،             

و الخوؾ ،                  

و الضٌاع فً نفسٌة 

. (البطلة 

. حٌن نشٌخ -

 .سٌعودون -

 .أشعر أن -

 .حٌن ٌبدأ العام -

 .مصٌرك سٌكون -

. ؼدا سٌقول ٌخٌل إلً -
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.... كنت ، و كانت ، و كان ، أذكر ال أذكر : لذلك تكثر مؤشرات الزمن الماضً ، مثل 

.  وؼٌرها 

 فً رواٌاتها الثبلث لكن بصورة سرٌعة – أٌضا –    أما االستباق، فقد اهتمت به الروابٌة 

أوضبٌلة ، مقارنة باالسترجاع ، فجاء االستباق على شكل إشارات سرٌعة تشؽل حٌزا لؽوٌا 

قصٌرا فً السرد ، ال ٌمتد إلى أكثر من صفحتٌن فً الرواٌات الثبلث ، فً حٌن امتد المقطع 

االسترجاعً الحكابً إلى فصول ، من أجل تسلٌط الضوء على الماضً ، وخباٌاه ، 

. واستحضاره فً الزمن الحاضر 

 لذلك حاول البحث فً الصفحات السابقة تتبع حركة زمن السرد فً عبلقته بنظام 

توارد األحداث فً زمن الحكاٌة ، فتبٌن أن زمن القصة متباٌن عن زمن الخطاب ، فالروابٌة 

لم تتقٌد بالتسلسل الزمنً لؤلحداث ، و خطتٌها ، بل كسرتها مستعٌنة بتقنٌات ساعدتها على 

.    ذلك ، و هً اإلسترجاع ، و االستباق 

 :  LA Duréeالديمومة أو المدة - ثانيا

 و هً كما سبق و أن ذكرنا مفهوم ٌرتبط بإٌقاع السرد بما هو لؽة تفرض فً عدد 

محدود من السطور ، أحداثا ، قد ٌتناسب حجم تلك األحداث مع طول عرضها ، أوال 

ٌتناسب، مما ٌؤدي فً النهاٌة إلى الشعور بإٌقاع اللسرد ، ٌتراوح بٌن البطء والسرعة 
(1)

 ،

فهً إذا ، عبلقة امتداد الفترة الزمنٌة التً تشؽلها األحداث ، بامتداد الحٌز النصً ، وهً »

« عبلقة تتحدد بمراعاة زمن قراءة النص بالقٌاس لزمن األحداث 
(2)

 . 

مزاج مراهقة ، تاء الخجل واكتشاؾ  ) وقد جاءت المدة فً نصوص الرواٌات الثبلث 

. تسرٌع السرد ، وإبطابه : فً شكلٌن اثنٌن هما  (الشهوة 

: تسريع السرد -1

 : Summaryالخالصة  - أ

 الخبلصة أقل سرعة من الحذؾ ، وهً عبارة عن تلخٌص لحوادث ، جرت خبلل 

. أٌام أو سنوات ، أو أشهر فً عدة صفحات فقط  ، دون الؽوص فً أعماق تفاصٌلها 

                                                 
 . 54أٌمن بكر ، السرد فً مقامات الهمذانً ، ص : ٌنظر  1
  .190، ص  (دراسات القصة الجزابرٌة الحدٌثة  ) عبد الحمٌد بوراٌو ، منطق السرد  2
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 إن مثل هذه التقنٌة ، نجدها متوفرة ، وبصورة مكثفة فً الرواٌات الثبلث ، لذلك 

. سٌعرض البحث بعضا من نماذجها فً الرواٌات الثبلث 

 :تورد لنا الكاتبة األمثلة اآلتٌة (مزاج مراهقة  ) ففً

لم تكن تلك المصادفات ذات أهمٌة ، لكنها كما كل أٌامً التاعسة ، تدفعنً إلى اختراع » 

أحبلم جمٌلة ، أهرب إلٌها كلما خلوت بنفسً ، وكنت أجد ذخٌرة ألحبلمً فً مكتبة خالً  

مع .... أو بكل بساطة أؼمض عٌنً ، وأضًء مسرحً الخاص ..... أو الشاشة الصؽٌرة 

هٌن جدا . مرور األٌام ، صارت اللعبة رؼبة ، وضرورة ، ومتعة ال أجدها فً واقع الحٌاة

«أن نسٌر ظروؾ حٌاتنا بحلم ، لكن الصعب جدا ، حٌن نصادؾ الحلم ذات ٌوم 
(1)

 . 

 تختزل الروابٌة فً هذه األسطر القلٌلة ، فترة طوٌلة من حٌاة البطلة ، مدتها عدة أٌام ، 

قضتها مختلٌة بنفسها فً مكتبة خالها ، أو أمام الشاشة ، كً تسلً وحدتها عن طرٌق خٌالها 

الواسع ، باختراع األحبلم ، والهروب من الواقع التعٌس ، الذي كانت تعانٌه ، وسط ذلك 

المجتمع ، بدءا من عابلتها ، وجٌرانها ، وؼٌرهم ، فتلك األٌام كانت حافلة باألحداث ، 

والتطورات التً لخصتها الساردة فً بضعة أسطر ، واكتفت بتحدٌد المدى الزمنً الذي 

فهذا التصرٌح ٌجعل القارئ ؼٌر  (بعد مرور األٌام  ): ٌؽطٌه التلخٌص ، وذلك عندما قالت 

. محتاج إلى تأوٌل ، أو تخمٌن مدى مدة الفترة الملخصة 

   « حٌن خلق هللا آدم ، وجعله سٌدا فً الجنة ، ضجر ألنه وحٌد ، فخلق له حواء من

ففعل  (خذها عنً  ): ضلعه ، فسر بها أول األمر ، وبعد فترة مل منها ، فقال لربه 

، فأعادها ، وظل  (أعدها إلً  ): هللا ما طلب ، لكنه أرادها بعد ؼٌاب ، فقال لربه 

على هذه الحال ، ثبلث مرات ، وفً آخر مرة حذره هللا من هذه اللعبة ، فخٌره بٌن 

أن تظل معه إلى األبد ، أو تختفً من حٌاته إلى األبد ، فطلب أن تظل ، وهذا ما 

حصل ، لكن هذا ال ٌعنً أن حواء ظلت سعٌدة معه ، هذا آدم الذي سجدت له 

 « !المبلبكة، فما بالك بحبٌب ابن عمك 
(2)

 . 

   فً هذا المقطع ، لخصت الروابٌة أحداثا كثٌرة ٌفترض أنها وقعت فً فترة طوٌلة، فً 

عز -عدة أسطر ،فلم تذكر األحداث بالتفصٌل، كأكل آدم من تفاح تلك الشجرة التً نهاه هللا  

                                                 
  .11فضٌلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص  1
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عنها ، واكتفت بتحدٌد بعض العبارات الدالة على وجود أحداث كثٌرة لخصها السرد، - وجل 

 تقدم لنا – الروابٌة –، وكأنها  (بعد ؼٌاب ، بعد فترة ، ثبلث مرات ، فً آخر مرة  ): مثل 

. موقفا عاما فً التلخٌص ، ثم تسرد بقٌة األحداث من أجل إبرازها ، وتوضٌحها أكثر

  « من بطولة ٌوسؾ شعبان ، وماجدة ،  (بابعة الجرابد  )جلست مع أمً نشاهد فٌلم

الفٌلم الذي شاهدته للمرة العشرٌن ربما أنا وأمً ، وللمرة العشرٌن تبكً والدتً عن 

اللقطة نفسها مرة حٌن ٌنفصل البطبلن ، ومرة حٌن ٌلتقٌان فً آخر الفٌلم 

  للمرة العشرٌن لم تعد تعنٌنً أحداث الفٌلم فً شًء ، بقدر ما ٌعنٌنً التمتع بأداء ٌوسؾ 

« شعبان 
(1)

 . 

 لقد قامت الكاتبة فً هذا المقطع بتلخٌص فترات طوٌلة من الزمان ، كانت تشاهد فٌها 

، ولكنها لم تصرح بالمدة الزمنٌة التً أسقطتها أثناء السرد  ما  (بابعة الجرابد  )هذا الفٌلم 

، وقد وقع ذلك فً خبلل سنوات  (للمرة العشرٌن  ): بٌن فترة وأخرى ، واكتفت بقولها 

أوأشهر ، لكن الروابٌة جعلت قراءتها ، تستؽرق عدة دقابق ، فبل بد من تخمٌن القارئ للمدى 

. الزمنً للتلخٌص بشكل تقرٌبً 

" :  فضيلة الفاروق "تقول (تاء الخجل ) وفً

  « منذ جدتً التً ظلت مشلولة نصؾ قرن من الزمن ، إثر الضرب المبرح الذي

تعرضت له من أخ زوجها ، وصفقت له القبٌلة ، وأؼمض القانون عنه عٌنٌه منذ               

«القدم 
(2)

 .

تقنٌة الخبلصة السردٌة فً هذا المقطع من أجل " فضٌلة الفاروق " لقد استعملت 

تلخٌص فترات زمنٌة طوٌلة ، تمتد إلى نصؾ قرن من الزمن ، وذلك ألن الرواٌة تتناول 

حكاٌات عن شخصٌة الجدة ، التً هً من جٌل آخر ، وهنا ٌظهر استخدام الروابٌة للخبلصة 

االسترجاعٌة فً هذا المقطع الذي ٌكشؾ شعورها تجاه الماضً ، فتجسد بذلك ماضً جدتها 

. التعٌس ، من خبلل استرجاعه ، وتلخٌصه فً بضعة أسطر 

                                                 
  .107 المصدر السابق ، ص  1
  .11 فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص2
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فلقد استطاعت الروابٌة أن تلخص لنا حكاٌة الجدة ، و سبب شللها ، الذي كان سببا 

فً تحطٌم حٌاتها ، و فً إحساسها بالمرارة ، و األلم تجاه ماض ، ال عبلقة لها فً صنعه  

. وتشكٌله 

  « أتذكر ذلك الطوفان الذي كان ٌؽمرنا معا أنا و أنت ؟ أتذكر صخب عٌوننا ؟ 

أتذكر أجمل السنوات التً أمضٌناها معا ؟  

و كٌؾ ؼادرنا بستان األشواك بعد البكالورٌا ؟ سافرت إلى العاصمة ، و أنا سافرت إلى  -

. قسنطٌنة ، لم أكن أعلم ٌومها أننً سلمت نفسً لقدر تختلؾ دروبه عن دروبك 

      وجدت قسنطٌنة قصٌدة من أجمل القصابد ،  

«  كانت مدٌنة على مقاسات القلب 
(1)

 .

 فً هذا المقطع قامت الروابٌة باستعراض سرٌع ألحداث ٌفترض أنها استؽرقت مدة 

طوٌلة ، إما عدة أشهر ، أو سنوات ، فقد لخصتها فً بضعة أسطر ، ال تساوي دقابق من 

الزمن ، إنها سنوات عدٌدة تبادلت فٌها الحب مع حبٌبها قبل حصولها على شهادة البكالورٌا ، 

و واصلت ذلك حتى بعد نجاحها فٌها ، لكنها لم تخض فً ذكر تفاصٌل األشٌاء و األقوال ، 

واألفعال التً كانت بٌنهما ، بل اكتفت بتقدٌم عام للمشاهد ، و حاولت الربط بٌنها ، مثل 

مشهد وقوعها فً الحب ، و كٌؾ ربطته بنجاحها فً البكالورٌا ، ثم سفرها إلى قسنطٌنة ، 

.  وسفر حبٌبها إلى العاصمة ، فأشارت بذلك إلى ثؽرات زمنٌة وقع فٌها الكثٌر من األحداث

  « و الوطن ٌشٌع أبناءه كل ٌوم ، الحب مؤلم جدا حٌن تعبره الجنابز ، و تلوثه

 .االؼتصابات و ٌمؤله دخان اإلناث المحترقات 

 قد تفهمنً بعد أن أسرد لك وجعً كله ،  

. و قد لن تفهمنً ، لكنً أكون قد وجدت مبررا لنفسً ألنً ؼادرت 

فكل شًء صار أزرقا ، و كبٌرا ، و تستحٌل السباحة فٌه ، بما فً ذلك وظٌفتً ،              

«و عبلقتً مع الناس ، و عبلقتً مع الكتابة 
(2)

 .

لقد لخصت الكاتبة فً هذا المقطع ، حالة الشعب الجزابري ، أثناء تلك الفترة ، حٌن كان 

ٌشٌع أبناءه ٌوما بعد ٌوم ، وربطت هذه المشاهد بمشاهد أخرى أكثر ألما مثل اؼتصاب 
                                                 

  . 12المصدر السابق ، ص  1
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الفتٌات ، وحرقهن ، وجاء ذلك فً عدة أسطر فقط ، مع أن القارئ أثناء قراءته ٌحس بفقدان 

سلسلة من الزمن الفابت ذكرت أحداثها ، لكن لٌس بشًء من التفصٌل ، والتخصٌص ، مما 

ٌدفع به إلى ضرورة تخمٌن المدى الزمنً للتلخٌص ، ولو بشكل تقرٌبً  إذ ٌمكن القول إن 

 . (سنوات اإلرهاب  )هذه األحداث جرت فً عدة سنوات 

  :نقؾ عند األمثلة التالٌة  (اكتشاف الشهوة )وكذلك فً

  « ًجمعتنا الجدران ، وقرار عابلً بال ، وؼٌر ذلك ال شًء آخر ٌجمعنا ، فبٌن

. وبٌنه، أزمنة متراكمة ، وأجٌال على وشك االنقراض 

..... لم ٌكن الرجل الذي أرٌد 

. ولم أكن حتما المرأة التً ٌرٌد ، ولكننا تزوجنا 

.  ، ومن ٌومها انقلبت حٌاتً رأسا على عقب اتزوجنا ، وسافرن

حٌن وصلنا إلى بارٌس ، ال أحد احتفى بقدومنا ، المدٌنة كانت تشرب نخب والدة المسٌح ، 

«األزقة ثملة ، واألضواء منتشٌة 
(1)

 . 

 ،فقد اكتفت فقط باإلشارة –فً هذا المقطع -  لم تفصل الروابٌة فً سردها لؤلحداث 

إلى أنها تزوجت بشخص اختارته لها العابلة ، لم تحبه ٌوما ، فذكرت أنها تزوجته ، وسافرت 

معه إلى بارٌس ، ولم تقؾ عند مرحلة ما قبل الزواج ، أي بعد أن اختارته لها العابلة ، فلم 

تحك كٌؾ قابلته أول مرة وماذا قال لها ، وكٌؾ تم عقد الزواج بٌنهما ، وال كٌؾ ركبت معه 

الطابرة ، فكل هذه التفاصٌل ،  لم تذكرها ، واكتفت بالتلمٌح بأنها تزوجته من ؼٌر محبة 

أورؼبة فقط ، لذلك فالقارئ وهو ٌتأمل هذه الصفحة من الكتابة ٌتساءل حتما ماذا حدث 

بالتفصٌل بقرار الزواج هذا، ولكن تلك األسطر القلٌلة التً سردتها الكاتبة ، تلخص له 

األحداث ، وتجعله ٌخمن هو بذكاء فً المدى الزمنً الذي جرت فٌه األحداث ، فٌجد أنها 

ألنه و ما دامت العابلة هً من وقفت . ٌمكن أن تكون قد وقعت فً عدة أٌام ، أو أشهر فقط 

وراء هذا الزواج فهً التً تحدد موعده ، و بالنظر إلى المجتمع الذي عاشت فٌه البطلة ، 

وإلى األحداث التالٌة للرواٌة ، ٌدرك القارئ أن عاببلت هذا المجتمع ال تحبذ أن تطول فترة 

 فً عجلة من أمرها ، فكل األمور تجري – ت هذه العاببل–الخطوبة بٌن العروسٌن و كأنها 
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بسرعة بالنسبة للفتاة ، فالمهم أن تتخلص منها ، بهدؾ سترتها  لذلك ال نقول إن تلك األحداث 

. الملخصة ، جرت فً سنوات ،بل فً بضعة أشهر،أو حتى عدة أٌام 

  « ٌلٌق بحجم إنتظاري ، و مواهبً   (عرٌس  )خمس و ثبلثون سنة و أنا فً انتظار

  (صام صام و فطر على بصلة ): و رهافة مشاعري ، و إذا بً كما ٌقول المثل 

 ألٌست الحٌاة مضحكة حد البكاء أحٌانا ؟  

« ألٌست ضربا من الجنون الذي نخطط له بعقولنا 
(1)

 .

 فً هذه األسطر القلٌلة ، تختزل الروابٌة سنة من عمر البطلة ، مدتها خمس                  

و ثبلثون سنة ، قضتها فً انتظار فارس أحبلمها ، تختزلها فً بضعة أسطر فقط ، تدوم 

قراءتها بضع دقابق من الزمن ، فقد اكتفت بتحدٌد مداها الزمنً ، المقدر بخمس و ثبلثون 

. مما ٌجعل القارئ ؼٌر ملزم بالتأوٌل ، و التخمٌن لمعرفة تلك المدة المسقطة . سنة 

  « حٌن مر شهر على حٌاتً معه ، شعرت أنً عشت معه قرنا من الزمن ، إذ كانت

أٌامً معه ثقٌلة ، رؼم أنها فارؼة، ووحده الزمن كان ٌتسع من حولً ، أما أنا فقد كنت 

.«أتقلص ، و أصؽر ، وأتحول إلى صفر 
(2)

 

 الروابٌة األحداث التً عاشتها البطلة خبلل – أٌضا –وفً هذا المقطع الحكابً لخصت 

شهر من الزمن فً أسطر قلٌلة ، فلم تترك القارئ تابها ، ٌخمن فً مدى الزمن الذي وقع فً 

، ٌدرك القارئ أنها  (حٌن مر شهر  ): الفترة التً قام السرد بتلخٌصها ، فبمجرد قولها 

عاشت أحداثا كثٌرة مع زوجها فً بارٌس ، لكنها اكتفت باإلشارة إلٌها فقط ، دون الؽوص فً 

. أعماق تفاصٌلها 

فً أعمالها الروابٌة الثبلثة   (الخبلصة  )   لقد كان ؼرض الروابٌة من استعمال تقنٌة 

تأدٌة بعض الوظابؾ الهامة فً التلخٌص كالمرور السرٌع ، على فترات زمنٌة طوٌلة ، 

وتقدٌم المشاهد والربط بٌنها ، والتعرٌؾ بالشخصٌات الجدٌدة ، ولو من مدى بعٌد ، كعرض 

وتقدٌم المشاهد والربط بٌنها ، والتعرٌؾ بالشخصٌات الجدٌدة ولو من بعٌد كعرض 

الشخصٌات الثانوٌة التً ال ٌتسع النص لمعالجتها معالجة تفصٌلٌة ، مثل شخصٌة الجدة ، 

وؼٌرهم ، وكذلك ال ننسى إشارتها السرٌعة إلى الثؽرات الزمنٌة ، وما " مود " الخال ، الجد، 
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وقع فٌها من أحداث ، وهذا هو األهم ، وكل هذه الوظابؾ تظهر بشكل واضح جسدته الروابٌة 

. فً المقاطع السابقة 

:    Ellipsisالحذف  - ب

فالثؽرة . بالثؽرة " سٌزا قاسم "  وهو أٌضا ما ٌعرؾ باإلضمار ، أوما تصطلح علٌه 

الزمنٌة تمثل المقاطع الزمنٌة فً القص التً ال ٌعالجها الكاتب معالجة نصٌة ، وهناك نوعان 

:  من الثؽرات 

بعد مرور  ): هو الثؽرة التً ٌشٌر إلٌها الكاتب فً عبارات موجزة جدا ، مثل : النوع األول 

 (سنة  ،  مرت ستة أشهر 
(1)

 . 

لفضٌلة " ، هو األكثر فً الرواٌات الثبلث  (الصرٌح  ) إن هذا النوع من الحذؾ 

. وربما هذا ٌرجع أساسا إلى أنها رواٌات أقرب إلى الواقع منه إلى الخٌال " الفاروق 

: هو الثؽرة الضمنٌة  : النوع الثانيأما 

 وهذا النوع ٌستطٌع فٌه القارئ أن ٌستخلص تلك الثؽرة الضمنٌة
(2)

، بمعنى أنه ال 

ٌصرح بها مباشرة ، وإنما ٌترك فجوات ، ٌستطٌع القارئ من خبللها استنتاج تلك المدة ؼٌر 

وللتفصٌل أكثر فً استخدام الروابٌة لتقنٌة الحذؾ ، البد من  . (المحذوفة  )المعلن عنها 

: عرض بعض األمثلة الواردة فً رواٌاتها الثبلث 

:  المحذوفات الصريحة - 1

: نقؾ عند األمثلة التالٌة (مزاج مراهقة  )ففً 

  « كان مصٌري قد تقرر بعدها ، حتى وإن أدرت له ظهري ، ولم ٌكن بإمكانً أن

«أسابق القدر ، فبعد ٌومٌن ، التقٌت بحبٌب ، وقد كان كبلنا ٌخبا مفاجأة للثانً 
(3)

 .

 ابن –لقد حذفت الساردة من زمنٌة السرد ، فترة ٌومٌن كاملٌن ، سابقٌن اللتقابهما بحبٌب 

 ولم تذكر عنها شٌبا فمن المفروض أن هذٌن الٌومٌن ستحدث فٌهما أحداث كثٌرة بعد –عمها 

برسالة إلى ولدها ، تخبره فٌها أنها على عبلقة بحبٌب ابن عمها ، " لوٌزا " أن بعثت البطلة 
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لكن الروابٌة ، لم تسرد أي حدث من تلك األحداث ، واكتفت باإلعبلن عن الفترة المحذوفة 

.   ، وهذا نموذج للحذؾ المعلن ، أو الحذؾ الصرٌح  (ٌومٌن  )فقط 

  « لكن مشكلة الفرد الجزابري انه ال ٌفرق بٌن االنتماء وبٌن اللؽة ، بٌن الدٌن ، وبٌن

اللؽة ، فمثبل ٌحب العرب ظنا منه أن كل العرب مسلمون ، وال ٌمكنه أن ٌفصل بٌن 

اإلسبلم ، واللؽة العربٌة ، فالفصل بٌنهما ٌعنً الكفر ، أو االنضمام إلى كفة فرنسا ، 

 سنة ، ٌعنً ٌلزمنا قدرها 130وهذه فكرة نمت عندنا أثناء الوجود الفرنسً الذي دام 

من الزمن لنتجاهل الجرح الفرنسً المحفور فً ذاكرتنا ، ونفهم األمور على 

«حقٌقتها
(1)

 .

عن مدة احتبلل فرنسا "لوٌزا "  فً هذا المقطع الحكابً من السرد ، تعلن البطلة 

 سنة بأكملها ، فتقفز بزمنها السردي ، قفزة كبٌرة ، تسقط 130للجزابر ، والمتمثلة فً 

، تعبر عن االستبداد ،  (قرن وثبلثون سنة  )أحداثا كثٌرة جرت فً تلك الفترة الطوٌلة 

وؼٌرها مما عاناه الشعب الجزابري ، من جراء ... والظلم ، والقهر ، والقتل ، والنفً ، 

االحتبلل ، وهذا ال ٌعنً أن الساردة تقلل من أهمٌة هذه األحداث ، وإنما ألنها كانت بصدد 

".  ٌوسؾ عبد الجلٌل" التمثٌل لموضوع آخر ، وهو النقاش الواقع بٌنهما وبٌن الكاتب 

  « بعد ذلك الحدٌث الذي دار بٌننا ، عثرت على كتاب ٌشرح بالتفصٌل كٌؾ أن الطفل

العبقري ، أو الموهوب ذهنٌا ٌطرح دابما أسبلة ؼٌر متوقعة ونجده دابما شارد الذهن، 

«وكأنه فً عالم آخر
(2)

  . 

     فً هذا المقطع الحكابً ، حذفت الساردة فترة من الزمن ، ٌفترض أنها جرت فٌها 

، فبعد الحدٌث الذي  (سنة  )أحداث كثٌرة ،فقد صرحت عن مدتها المسقطة ،والمقدرة بـ 

عن األطفال ، ونمو المواهب لدٌهم ،مضت سنة " ٌوسؾ عبد الجلٌل " جرى بٌنها ، وبٌن 

كاملة ، عثرت بعدها على كتاب ٌتحدث عن األطفال الموهوبٌن ، فلم تلتفت ، ولو لبرهة إلى 

األحداث الواقعة خبلل تلك السنة ، واكتفت بتحدٌدها للفترة الزمنٌة المحذوفة ، وهذا بالتحدٌد، 

. ٌدل على وقوع أحداث فً تلك الفترة 
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  :نجد مثل قولها (تاء الخجل  ) وفً

  «  بعدك حادت الدنٌا قلٌبل عن مسارها

صارت أكثر حدة  

بعدك صار الرجال أكثر قسوة أٌضا ،  

. صارت األنوثة مدججة بالفجابع 

. بعدك ، بعد الثبلثٌن ، أصبحت الطرق المؤدٌة إلى الحٌاة موحلة 

«أصبحت األٌام موجعة 
(1)

 . 

  « ٌتوفق البٌت عند منبع . أؼمض عٌنً فٌبحر البٌت إلى داخلً كزورق ٌدفعه قدر

لقد : النبض ، وٌنفتح الباب بسرعة لٌخرج ذلك الصبً األسمر محمبل بمحفظته ، وٌقول 

 .تأخرت الٌوم 

. ٌجب أن نركض حتى ال نتأخر أكثر : أجٌبه 

«.وننطلق ركضا فٌما ورق السنوات ٌتطاٌر لٌتوقؾ عند الثبلثٌن 
2

  

تحذؾ الساردة  فً المقطع األول من زمنٌة السرد فترة ثبلثٌن سنة ، التً سبقت سفر فارس 

األحبلم ، وال تذكر عنها شٌبا ، وهذا المثال نموذج للحذؾ المعلن الذي ٌحدد الفترة 

فثبلثون سنة ال تمضً هكذا دوما  (ثبلثون سنة  )المحذوفة، من زمن القصة ، بشكل صرٌح 

مع "خالدة " دون أحداث ، ووقابع ، فبلبد أنها كانت حافلة باألحداث التً عاشتها البطلة 

وهذا الحذؾ له داللته ، إذ تدرك الساردة ، أن تلك األحداث الواقعة فً . حبٌبها قبل سفره 

تلك الفترة الزمنٌة المحذوفة ، ال تضٌؾ شٌبا جدٌدا ، ٌعمق داللة الحدث الروابً ، فتكرار 

األحداث فً تلك الفترة المحذوفة ، تجعل الراوٌة ، تستؽنً عنها  باعتبار أن األحداث السابقة 

. للحذؾ ، والبلحقة له ، تكفً للتعبٌر عن الرؤٌا 

    وفً المقطع الحكابً الثانً ٌتسارع زمن السرد بشكل كبٌر ، حٌث أعلنت الساردة عن 

فترة طوٌلة من الزمن حذفتها بأحداثها الكثٌرة من زمن الخطاب  ، وهذه الفترة تقدر بسنوات 

، ألن الساردة كانت تتحدث عن مرحلة طفولتها التً أمضتها  (خمسة عشرة سنة ، أو أكثر  )

، (الثبلثٌن  )فً بٌت العابلة ، ثم قفزت مباشرة ،وبسرعة إلى عمر الثبلثٌن ، فبٌن هذا العمر 
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ومرحلة الطفولة ، هناك مرحلة المراهقة ، التً لم تتحدث عنها ، لذلك من السهل تقدٌر 

الفترة الزمنٌة المفقودة ،وكون الساردة ، أشارت إلى السن الذي وصلت عندها ، وهً 

، وبإجراء عملٌة حسابٌة بسٌطة ، حٌث ٌنقص القارئ، عمر الطفولة من عمر  (الثبلثٌن )

. ٌدرك مدى الفترة الزمنٌة التً لم تتحدث عما جرى فٌها. الثبلثٌن 

: "فضيلة الفاروق"وفً مثال ثالث عن المحذوفات الصرٌحة تقول 

  « سنة العار ....

 امرأة من الوسط الرٌفً ۱٢ امرأة ، واختطاؾ ۱٥۱ التً شهدت اؼتٌال ۱٩٩٤سنة 

أصبح الخطؾ ، واالؼتصاب ، إستراتٌجٌة حربٌة ، إذ  . ۱٩٩٥المعدم ،ثم ابتداء من عام 

 نٌسان ٣٠ الصادر فً ٢٨فً بٌانها رقم  " GIA" أعلنت الجماعات اإلسبلمٌة المسلحة 

لبلنتصار للشرؾ بقتل نسابهم ، ونساء من : أنها قد وسعت دابرة معركتها  (أفرٌل  )

تتراوح أعمارهن بٌن  ( فتٌات ونساء ) حالة اؼتصاب  (٥٠٠ )....ٌحاربننا ، أٌنما كانوا 

.  سنة سجلت تلك السنة ۱٣ – ٤

.  تضاربت األرقام بطرٌقة مثٌرة لبلنتباه فً حضور قانون الصمت

 إضافة إلى ألفً امرأة ۱٩٩٧ و ۱٩٩٤ امرأة ضحٌة االؼتصاب اإلرهابً بٌن سنتً ۱٠۱٣

جاءت هذه السنوات متبلحقة لتضع سجنً الذي لم أتوقعه ، سجنً  ...... ۱٩٩٧منذ سنة 

«اإلنفرادي ، داخل وطن ملًء بالقضبان 
(1)

 .

 إن الحذؾ فً هذا المقطع ، جاء طوٌل المدى ، ٌتمثل فً سنوات ، حٌث تبدأ الساردة 

 ، من خطؾ ، و اؼتصاب ، و ؼٌرها ، حٌث 1995 ، ثم 1994بسرد ما حدث سنة 

 ، و تعرض اإلحصابٌات التً 1997ثم تقفز إلى سنة . أصبحت المرأة سبلحا لمحاربة العدو

أجرٌت لمعرفة عدد الضحاٌا من النساء ، المؽتصبات ، و المختطفات ، فتسقط سنة بأكملها ، 

فاألحداث الواقعة .  ، و ال تأتً على ذكر األحداث الواقعة خبلل تلك السنة 1996و هً سنة 

 ، تكفً للتعبٌر عما حدث ، و لٌس من المهم التطرق إلى 1997 ، و 1995 ، و 1994سنة 

.  ، باعتبار أنها ال تضٌؾ شٌبا جدٌدا فً السرد الحكابً 1996أحداث سنة 

  :فإننا ٌمكن ان نقؾ عند االمثلة التالٌة (اكتشاف الشهوة) أما فً
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 «  بعد شهر تماما ، صرت نقطة ببل معنى فً شارع بارٌسً ضابع فً الكون الذي لم

 .أعد أفهم له معنى 

 أٌن المالوؾ ؟    

  أٌن الجٌران الدافبون ؟   

« (خمسة آالؾ  ):   أٌن أصوات الباعة الفقراء ، حٌث كل شًء ٌباع بـ
(1)

 .

  حذفت الساردة من زمنٌة السرد ، فترة شهر بأكمله ، أمضته بعٌدة عن أهلها ، و بلدها       

فبعد هذا الشهر الذي لم تتحدث عن تفاصٌل أخباره ، أصبحت البطلة        . و دؾء العابلة 

، تحس بالوحدة ، و التشاؤم ، و الحنٌن إلى الوطن ، و هذا ما ٌفسر األحداث الواقعة "بانً" 

فً ذلك الشهر ، فاألحداث متكررة خبلل هذا الشهر و ما بعده لذلك اكتفت باإلعبلن عن 

. المدة فقط 

  « (الجزٌة)أذكر ما حدث جٌدا ، إذ حدثنً عن رسالة وصلته من أحدهم تطالبه بدفع 

 .ألمٌر المسلمٌن لقاء اإلبقاء على حٌاته 

 :  (قال  )هل هذه مزحة ؟  -

. و رمى بالورقة فً زاوٌة من زواٌا ؼرفته 

.  بعدها بٌومٌن ، طرق شاب ملتح بابه لٌبل ، و طالبه بالجزٌة 

«فهم حٌنها أن ما حدث لٌس بمزحة 
(2)

  .

 لقد أعلنت الساردة عن الفترة الزمنٌة المسقطة من زمن القصة ، و حددتها بصورة 

، فقد كانت تسرد ما حدث   (بعد ٌومٌن  ): صرٌحة ، وواضحة ، فً منتصؾ الكبلم بقولها 

، من طرؾ الجماعة اإلرهابٌة ، و كٌؾ طالبته بدفع الجزٌة ، ثم " محً الدٌن " لعمها  

حٌن جاء أحد عناصر تلك الجماعة إلى . قفزت مباشرة إلى ما حدث بعد ٌومٌن من ذلك 

،فاألحداث (ٌومٌن  )بٌته، و لم تلتفت أبدا إلى ما حصل خبلل تلك الفترة المحذوفة من السرد  

.  التً بعدها تفسرها ، و توضحها 
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:  المحذوفات الضمنية - 2

فقد ارتبطت » : نقؾ عند الحذؾ الضمنً فً المثال التالً (مزاج مراهقة)       ففً

العابلة تنقسم إلى نصفٌن ٌوم نجحت فً  نجاحاتً المدرسٌة بخبلفات العابلة الكبٌرة ، ما جعل

شهادة التعلٌم االبتدابً ، و ال أذكر التفصٌبلت ،و لكننً أذكر ٌوم وفاة جدتً الذي صادؾ 

«. تماما ٌوم إعبلن نتابج شهادة التعلٌم المتوسط 
(1)

. 

     استعملت الساردة فً هذا المثال  تقنٌة الحذؾ ، لكنها لم تصرح بمدة الفترة الزمنٌة ، 

المحذوفة ، لذلك البد للقارئ ، أن ٌمعن النظر أثناء قراءته لهذا المقطع عله ٌجد إشارة زمنٌة 

فً شهادة التعلٌم االبتدابً ، " لوٌزا " فقد بدأ السرد من نجاح البطلة . تكشؾ له زمن السرد 

و توقؾ عند نجاحها فً شهادة التعلٌم المتوسط ، أي أنه استؽرق مدة زمنٌة طوٌلة ، لم 

تصرح بها الساردة ، و لكن ٌمكن تحدٌد زمن السرد بشكل تقدٌري ، من خبلل هاتٌن 

النجاح فً شهادة التعلٌم االبتدابً ، و النجاح فً شهادة التعلٌم              )اإلشارتٌن 

فلقد لجأت الساردة إلى الحذؾ . ، فمن المعروؾ أنه بٌن الشهادتٌن أربع سنوات  (المتوسط 

الضمنً ، و اختٌار األحداث التً تلعب دورا أساسٌا فً نسج بنٌة السرد الزمنً ، متجاوزة 

 .األحداث الهامشٌة ، و الوقت الفابض فً السرد 

فً الجامعة تحولت حٌاتنا إلى ساحة » :نقؾ عند المثال التالً (تاء الخجل )       و فً

ٌعبرها األصدقاء ، كنت طٌب القلب ، إلى درجة ال تحتمل ، فسبمت من ذلك الوضع، إلى 

الٌوم أنا امرأة أمارس حٌاتً ،و كأنها عمل سري و أؼطٌها بؽطاء سمٌك ، نادرا ما ٌتمكن 

 الضوء من اختراقه 

«لم أكن أدري أننً منحت نفسً خٌبة محكمة اإلؼبلق 
(2)

 .

، نفهم  (إلى الٌوم  )   ٌعكس هذا القول ، مرور األٌام ، دون تحدٌدها، فبمجرد قول الساردة 

، و حبٌبها ، تمشً إلى األسوأ مع حركة الزمن ،  " خالدة " ضمنا ، أن العبلقة بٌن البطلة 

ولكن دون إشارات زمنٌة إلى عدد تلك األٌام ، لكن القارئ لهذا المقطع ، ٌنتبه إلى المدة 

الزمنٌة المسقطة ، و ٌقدرها بعدة سنوات ، كونها محصورة بٌن أٌام الجامعة ، و بٌن أٌام 

. عملها فً الصحافة ، حٌث كانت بصدد تذكر تلك األحداث ، بٌنها و بٌن حبٌبها

                                                 
 . 11 ، 10 فضٌلة الفاروق ، مزاج مرهقة ، ص  1
 .  14 فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  2
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بعد كل ذلك الؽٌاب ، جاءت " شاهً  " »: نسوق المثال التالً  (اكتشاف الشهوة)     أما فً

كانت حبلى بطفلها الرابع ، و قد . لفترة قصٌرة فً الصبٌحة ، فً ؼٌاب والدي ، و إلٌاس 

 :اعتذرت منً ألنها تأخرت كل ذلك التأخٌر 

، و أنا أخجل من أن ٌرانً والدي ، أو إلٌاس                 تعرفٌن ، بطنً أصبحت مربٌة -

«هكذا 
(1)

 .

 فً هذا المقطع نلمس نوعا من الحذؾ لمجرٌات األحداث ، فً فترة زمنٌة معٌنة ، أشارت 

إلٌها الساردة ، لكنها لم تحدد مدتها الحقٌقٌة ، لكننا إذا اقتفٌنا أثر تلك الثؽرات ، واإلنقطاعات 

التً حدثت فعبل فً القصة ، سنتمكن من تحدٌد تلك الفترة المحذوفة بشكل تقرٌبً ، و نقول 

، أخت البطلة " شاهً " إنها تقدر بثبلثٌن ٌوما ، أي شهر ، على أقصى تقدٌر ، باعتبار أن 

، لم تأت لرؤٌتها ، منذ عودتها ، من بارٌس ، و قبل ذلك بقلٌل كانت البطلة ، تسرد، " بانً "

تقرٌبا،  ( ٌوما21 )كٌؾ مر أسبوع ، ثم أسبوع ، ثم كاد األسبوع الثالث أن ٌنقضً ، أي مدة 

و تضاؾ إلٌها عدة أٌام من أسبوع آخر ، كانت تتلقى فٌها الضرب من طرؾ األب ، واألخ، 

أحداث هذه الفترة  فقد اعتبرت الساردة الكبلم الذي قالته عن ما قبل. و كذا شتابم األم 

. المسقطة و ما بعدها ، كاؾ لتفسٌر ، ما ترٌد أن تصل إلٌه 

:  المحذوفات غير المعلنة - 3

و فً الحذؾ ؼٌر المعلن ، ٌصعب علٌنا أن نحدد مدة الفترة الزمنٌة المسقطة ، بشكل  

وكً ٌتضح هذا العنصر . دقٌق التحدٌد ، فٌبقى التحدٌد رهٌن الؽموض ، و البلوضوح 

:  الثبلثة" فضٌلة الفاروق " أكثر، البد من إبراز بعض األمثلة من أعمال 

ال أحد ٌعرؾ أن هؤالء األطفال ، هم فً  : » نقؾ عند المقطع التالً (مزاج مراهقة)ففً 

ؼاٌة الهشاشة ، و أن الواحد منهم ، إذا نشأ فً وسط ؼٌر مناسب ، حٌث ال ٌهتم به أحد ، 

فإنه ٌدمر نفسه تدرٌجٌا ، إذ نجده مع مرور األٌام ، ٌزداد انطوابٌة ، و ٌنكمش ، ثم ٌذبل 

«تماما 
(2)

. 

فً هذا المقطع السردي ، حذفت الساردة ، أحداثا كثٌرة امتدت فً فترة زمنٌة ؼٌر معٌنة ،   

فهً لم تذكر مدة هذه الفترة الزمنٌة ، و ال تفاصٌل أحداثها ، فأثناء الحوار الذي دار بٌنها ،             

                                                 
  . 89 ، 88فضٌلة الفاروق ، اكتشاؾ الشهوة ، ص  1
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عن األطفال المهملٌن فً المجتمع ، اكتفت بالتحدث عن حالة " ٌوسؾ عبد الجلٌل " و بٌن 

األطفال فً السن المبكرة ، و كٌفٌة معاناتهم من عدم إحاطتهم باالهتمام من طرؾ اآلخر ، 

ثم قفزت مباشرة إلى الحالة التً ٌصبحون علٌها بعد تلك المرحلة األولى ، مخلفة مدة زمنٌة 

مع مرور  ): معٌنة بٌن المرحلتٌن ، ال ٌمكن تحدٌد عدد أٌامها الماضٌة ، ألنها اكتفت بقولها 

. ، و هذا نموذج للحذؾ ؼٌر المعلن  (األٌام 

 أختً حدة متزوجة ، و لها خمسة أطفال ، »: نكتفً بالمثال التالً  (تاء الخجل)     وفً 

 ةأخً علً فً الجٌش ، كان سٌتزوج فً الصٌؾ المقبل ، و لكن عروسه خطفت فً اللٌل

نفسها التً خطفت فٌها أنا ، ظلت معً عدة أٌام ، و لٌال ، ثم أخذوها إلى مكان 

«.....آخر
(1)

. 

، " ٌمٌنة "  عن فترة زمنٌة ، خطفت فٌها زوجة أخ –فً هذا المقطع - لقد قفزت الساردة 

، المخطوفة أٌضا من طرؾ اإلرهاب ،              " ٌمٌنة " وبقٌت طوال تلك الفترة فً الجبل مع 

ظلت معً عدة  ): و ال نعلم مدى هذه الفترة ، و عدد أٌامها ، حتى تأتً الساردة بقولها 

. ، وهذا نموذج واضح الستعمال الساردة ، لتقنٌة الحذؾ ؼٌر المعلن (أٌام

إنه رجل ال ٌجٌب على كل » : نسوق هذا المثال الذي تقول فٌه  (اكتشاف الشهوة )أما فً

األسبلة ، فكثٌرا ما ٌعلق أسبلتً على شماعة من الصمت  وٌنصرؾ إلى عمل ما ، ٌخطر 

 .على باله فجأة 

فقد عرفت على مر األٌام ، أنه رجل له لؽته الخاصة ، فهو ٌأكل ، أو ٌدخل الحمام  أو ٌنام 

«حٌن ال ٌعرؾ أن ٌجٌب 
(2)

 .

 فً هذا المقطع ، نلمس نوعا من الحذؾ لمجرٌات األحداث ، فً فترة زمنٌة  أشارت 

إلٌها الساردة ، لم تحدد مدتها الحقٌقٌة ، وحتى القارئ ،ال ٌستطٌع تحدٌدها، ففً هذا المقطع 

كٌفٌة معاملة زوجها لها بعد سفرها معه إلى بارٌس دون " بانً " الحكابً تسرد البطلة 

، لذلك ٌبقى القارئ  (على مر األٌام  ): تحدٌد مدى هذا الوقت ، واكتفت باإلشارة إلٌه بقولها 

كما أنه ،ومن خبلل هذه .فً حٌرة حول تحدٌده لهذه األٌام هل استمرت إلى أشهر أم سنوات

 مزاج )الثبلث " فضٌلة الفاروق "الدراسة لتقنٌتً الخبلصة والحذؾ ، نستنتج أن رواٌات  

                                                 
 .  75فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  1
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 ، تتمٌز كلها بكثرة القفزات الزمنٌة  نتٌجة المتداد (مراهقة ، تاء الخجل ، اكتشاف الشهوة 

 التلخٌصات السردٌة ، مزمنها السردي ، فتؽطٌتها ألجٌال مختلفة ، دفع الساردة إلى استخدا

.  وكذا توظٌؾ الحذؾ الزمنً ، وإسقاط السنوات فً المقاطع السردٌة

 وبؽض النظر عن نوع الحذؾ ، سواء أكان صرٌحا، أم معلنا ، أو ؼٌر معلن ، ٌبقى 

 ال ٌكون إال – الحذؾ – فً النصوص الروابٌة ، ذلك ألن وجوده للتقنٌة الحذؾ الدور الفاع

إسقاط فترات زمنٌة ، وتهمٌش ما وقع فٌها من أحداث ، : لهدؾ واحد ، ووحٌد ، أال وهو 

. وكل هذا لصالح األحداث الربٌسٌة التً ٌرٌد النص إبرازها 

:  إبطاء السرد - 2

 إن إبطاء السرد ، أو تعطٌله ، ٌتوقؾ على استعمال الروابٌة لتقنٌات زمنٌة ، تؤدي 

. إلى جعل إٌقاع السرد بطٌبا ، وهذه التقنٌات تتمثل فً المشهد ، والوقفة 

   Scène: المشهد - أ 

 ال تكاد تخلو أٌة رواٌة من مشهد ، ٌتم تفصٌل دقابقه ، بما ٌكسب اإلٌقاع الزمنً فً 

السرد تباطؤا ملحوظا ، وربما ٌصح اعتبار الرواٌات الثبلث ، سردا مشهدٌا بالدرجة األولى، 

 الواحدة من مشهد واحد ٌتخلله الحوار أحٌانا ةإذ ؼالبا ما تتكون الرواي
(1)

 . 

، سٌلحظ أن إٌقاع المشهد ، ٌؽلب " فضٌلة الفاروق "  والناظر فً الرواٌات الثبلث لـ 

على الرواٌات كلها ، فهو مستخدم بكثرة ، خاصة فً الحوارات الطوٌلة التً عادة ما 

. وللتفصٌل أكثر ، نعرض بعض األمثلة من ذلك . تسردها الروابٌة 

:  نقؾ عند المثال التالً  (مزاج مراهقة) ففً

  « أنا ال ٌهمنً الماضً ٌا حبٌب ، أنا ابنة الٌوم ، والبربرٌة ال تعنً لً أكثر من انتماء

 ...عرقً ، ال عبلقة له بأفكاري ، وانتمابً الوطنً ، والدٌنً و 

: قاطعنً 

الحظً أنه حتى االنتماء ال ٌرٌدونه آنستً ، حسب تعبٌرك هذا ، وحٌن ... وماذا ٌا لوٌزا  - 

. تكبرٌن قلٌبل ستفهمٌن أنه حتى هذا االنتماء سٌحاولون اقتبلعه 

: قلت له 

                                                 
،  (دراسة للسرد القصصً فً القرن الرابع الهجري  )عصر اإلبداع ...  الموافً ، القصة العربٌة قعبد الراز: ٌنظر  1

 . 208ص 
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ومن ٌحاول اقتبلعه ؟  -

 :       قال 

 العرب  -

 :      قلت 

 كلنا مسلمون ٌا حبٌب ، وجزابرٌون ، والباقً ال ٌهمنً  -

 :     قال ساخرا 

 (قولٌها فً الحمام  )مسلمون ، وجزابرٌون .... ٌا مسكٌنة ... مسلمون ، وجزابرٌون  -

 إننا نسخر من تارٌخنا حتى فً الكتب المدرسٌة ، هل تعرفٌن من هً الكاهنة ؟ 

 :    قلت له 

إنها ملكة البربر فً فترة الفتوحات ، قال وهو ٌواصل . من ال ٌعرؾ ذلك ... حبٌب  -

 : سخرٌته

 ...فتوحات  ؟ فكري قلٌبل  (نعم سٌدي   )هٌه ٌا اللة  -

 الكاهنة اسم بربري  ؟ .... شؽلً مخك  -

 :    قلت 

 ربما لقبت بالكاهنة  -

 : قال وكأنه استحكم على نقطة ضعفً 

لقبت فضاع اسمها  (وال تلمزوا أنفسكم  ): ألم ٌقل هللا .... ٌعطٌك الصحة .... لقبت  -

الحقٌقً من التارٌخ ، نحن شعب لنا تارٌخ ، لنا كٌان ، لنا جذور ، لكن أٌن مكاننا فً 

 ألٌس أمٌرا بربرٌا ؟  (كسٌلة  )خذي مثاال آخر ... التارٌخ 

 .بلى : أجبته  -

 :   قال 

 ماذا ٌعنً اسمه فً القاموس البربري ،اجبنً ؟ ... (كسٌلة  )ماذا ٌعنً لك  -

 :  قلت 

 ال أدري ، ربما كلمة قدٌمة جدا ال نعرؾ لها معنى ؟ -

 :  قال 
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على أمٌر  (عقبة  )تصؽٌر سخٌؾ أطلقه  (كسٌلة  )... ال عمار بوزور ... ال قدٌمة  -

أهذه هً الفتوحات ؟ والنبً الكرٌم . مفهومة تعنً أسدا  (أكسل  )، و (أكسل  )البربر 

تارٌخ العرب كله كذب فً كذب  ... ( عزٌز قوم ذل اارحمو ): علٌه الصبلة والسبلم قال 

ونحن منهمكون بالتعرٌب ، أفٌقً ٌا ابنة ... لقد كتبوا التارٌخ بؽرورهم  ... (ٌا اللة  )

الخارطة  )عمً ، التعرٌب ال ٌعنً تعرٌب اللسان فً هذا القرار ،إنما توسٌع 

«(العربٌة
(1)

. 

، حٌث ٌعرض كل  (ابن عمها  )" حبٌب"، و" لوٌزا " ٌقدم هذا المشهد حوارا بٌن البطلة 

منهما وجهة نظره فً موضوع مهم ، ٌتعلق بالعرق ، وتأثٌره على تفكٌر الشخص ، وكذلك 

ٌمس هذا الموضوع جانب التارٌخ المشوه من خبلل مشكلة التعرٌب ، فٌعكس هذا الحوار 

ابن عمها ، فموقؾ حبٌب " حبٌب " وموقؾ " لوٌزا " توترا ، وتباعدا بٌن موقؾ البطلة 

ٌتناول موضوع العرق ، ومشكلة التعرٌب ، وتشوٌه التارٌخ بجدٌة ، وال ٌخلو من سخرٌة ، 

ال مبال بكل ما ٌحصل ، فبل ٌهمها إن كانت " لوٌزا " وتحفٌز لتارٌخ العرب ، وموقؾ 

بربرٌة ، أوال ، وما ٌهمها ، هو أنها عربٌة ، ومسلمة ، فقط ، لذلك ٌبدو المشهد درامٌا 

" حبٌب " و " لوٌزا " بجدٌته ، وسخرٌته ، ومن جهة أخرى ، ٌكشؾ طبٌعة العبلقة بٌن 

"  لوٌزا" وطرٌقة التعامل ،والتجادل بٌنهما ، وبالتالً ٌوضح الظروؾ التً نشأت فٌها البطلة 

. وطرٌقة تفكٌرها ، وجو التوتر بٌنها وبٌن حبٌب فً البداٌة 

وما ٌبلحظ من خبلل هذا المشهد ، هو أن السرد ٌتراجع لصالح الحوار ، حٌث تكتفً 

 . (قال ، قلت  )الساردة بتنظٌم الحوار 

كنت أظننً أتحدث عن بطل ، فٌما سماح كانت »" فضٌلة الفاروق"وفً مثال آخر تقول 

تسمعنً بقلٌل من االهتمام ، فقد كان تركٌزها على ركوة القهوة ، وإبرٌق الحلٌب على 

 :النار، وحٌن أنهت تحضٌرهما ، ضحكت ، وتقدمت منً بهدوء ثم قالت 

إنك ال تعرفٌن الرجال ، وال تعرفٌن شٌبا على الدنٌا  - 

: سألتها مستؽربة 

عم تتحدثٌن ؟  -
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 :أجابت ، وهً تقدم لً كوب الحلٌب الساخن مع قطعة خبز مدهونة بالزبدة  -

 عن ؼبابك  -

 :قاطعتها  -

 !سماح  -

 : فقاطعتنً هً األخرى  -

انظري إلى هذا العالم إلى هذا الكون ، إنه مبنً على نظام ، : سماح تعرؾ أكثر منك  -

أنظري إلى النجوم ننعم بضوبها . وهذا النظام إذا حدث فٌه خلل صؽٌر ،حدثت الكارثة

الذي ٌصلنا منذ آالؾ السنٌن ، دون أن نفكر ، إننا ننظر إلى الماضً ، وٌبدو األمر 

صعب التصدٌق ، وربما ما ٌخطر ببالنا هو أن هذه النجوم مثل مصابٌح الكهرباء التً 

فً بٌوتنا ، تنطفا فً النهار ، وفً المساء ، تمر علٌها كابنات طابرة تكبس على 

 أزرارها فتضٌبها الواحدة تلو األخرى 

:  لم أفهم ما كانت تقوله ، أو ما تقصده ، هززت رأسً قابلة 

: أنا أحدثك عن حبٌب ، وأنت تلقٌن علً محاضرة عن النجوم ، فقالت  -

ألن الناس كالنجوم ، ٌا لوٌزا ، كالكابنات التً تعج بها األرض ، كالفصول ، ككل ما  -

تزخر به الطبٌعة ، إننا جزء من هذا الكون ، وكل ما نختلؾ فٌه عن بعضنا بعضا ، هو 

أشكالنا ، وأعمارنا ، ولؽة الخطاب ، نولد ، نكبر ، نبتهج بالحٌاة ، وحٌن نشٌخ نخاؾ من 

 ....الموت ، ولكننا نموت 

 .وما عبلقتً أنا ، وحبٌب بهذه التفصٌبلت ؟ سألتها  -

 :أجابت بهدوبها الؽرٌب  -

ألنكما جزء من هذه التفصٌبلت ، أنت استمرارٌة ألمك ، أمك استمرارٌة لجدتك ، وهكذا  -

هً سلسلة اإلنسان ، مثل ضوء النجوم ، تأكدي أن حٌاتك ، مهما كنت دقٌقة فً اختٌار 

«....شرٌك عمرك ستشبه حٌاة أمك 
(1)

. 

لقد امتد المشهد الحواري السابق فً أربع صفحات ، لكن البحث حاول التوقؾ عند أكثر 

اللحظات الدرامٌة تأثٌرا ، وصراحة ، ولقد جمع المشهد بٌن كثٌر من التقنٌات ، فإلى 

                                                 
  .37، 35 المصدر السابق ، ص  1
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جانب الحوار ، هناك وصؾ ، وسرد ، وتحلٌبلت ، ومن خبلل التشبٌه الذي وظفته 

، كً تشرح لها ، ما تعنٌه عبلقتها مع حبٌب           " لوٌزا " صدٌقة البطلة " سماح "

،فقد شبهت كل الناس بالنجوم ، فهً تشتعل ، وتتوهج ، لكن ٌأتً وقت (ابن عمها  )

تنطفا فٌه ، فكذلك اإلنسان ٌبتهج بالحٌاة ، فتضاء دنٌاه لكنه ٌأتٌه زمن ، ٌذبل فٌه ، شٌبا 

أن تقنع صدٌقتها " سماح" وهدؾ . فشٌبا ، حتى ٌنتهً ، وٌموت ، فتنطفا أضواء حٌاته 

أن لهفة اإلعجاب تأتً فً البداٌة فقط ، لكنها مع مرور الوقت ، تتحول إلى " لوٌزا " 

.  ، فما الحٌاة إال استمرارٌة لأمر عادي ، لٌس مثل األو

 إن هذا المشهد ، وما ٌحتوٌه ، من تشعبات ، واستطرادات ، وتفصٌبلت ، زادت كلها 

سعته فً الخطاب ، فتموقع فً مساحة نصٌة واسعة ، عملت على إبطاء السرد  نتٌجة 

النشؽال الراوٌة بالحوار و اإلخبار والظروؾ ، والمعترضات الترددٌة ، والوصفٌة  

.  والتدخبلت التعلٌمٌة ، و هو ما ٌبرز من خبلل هذا المقطع ، بشكل واضح

، ٌمثبلن نموذج ، المشهد الحواري (مزاج مراهقة ) إن المقطعٌن السابقٌن ، من رواٌة 

، ابن عمها  و الثانً " حبٌب " اآلتً ، الذي ٌتم فً زمن الحاضر السردي ، األول مع 

فً ؼرفة اإلقامة الجامعٌة ، فهاتان الشخصٌتان ، التقت بهما " سماح " مع صدٌقتها 

. البطلة فً حاضرها السردي 

  :تقول الساردة  (تاء الخجل) وفً

  « .....  ذات لٌلة دخل العم بوبكر على والدي ؼاضبا ، اختلى معه فً ؼرفة الضٌوؾ

 : و قال له 

كل بنات الجامعة ٌعدن حبالى ، فهل ستنتظر حتى تأتٌك بالعار ؟   -

:  قام والدي ؼاضبا ، ورد علٌه 

. إلى هنا ، و تنتهً أخوتنا 

. ٌا رجل ، لقد رأوها مع نصر الدٌن ابن مسعود ، أكثر من مرة  -

:  و كأن والدي أراد الدفاع عنً 

 ..و لكن أبناء مسعودة فً العاصمة - 

:    فٌقاطعه عمً الماكر 



140 

 

. إنه ٌأتً من العاصمة خصٌصا لرؤٌتها - 

انسحبت من الشرفة ، و دخلت ؼرفة الجلوس ، كانت والدتً تشاهد التلفزٌون ، جلست 

:  بقربها ، و ضحكت ساخرة 

هذا القواد ، أال ٌتعب هو و العمة كلثوم من نسٌج الدسابس لآلخرٌن ؟   -

 كنت تتنصتٌن كعادتك ؟  -

 .الشًء ٌخفى علً فً هذا البٌت  -

بدا الخوؾ على مبلمح أمً ، و قالت عٌونها أكثر مما قالته الشهقة ، ضاع الكبلم منها  

. وبحثت أصابعها على موضع القلب لتهدبته 

. ٌا ابنتً سٌكسرك رجال العابلة  -

«سأرى من سٌكسر ، أنا ، أم هم  -
(1)

. 

     لقد توقفت الساردة فً هذا المقطع الحواري ، و أسندت الكبلم للشخصٌات ، و المتمثلة 

، فتكلمت بألسنتها و تحاورت فٌما بٌنها مباشرة، فقدم لنا  (األب ، العم ، األم ، البطلة  )فً 

،  (األب )، ٌعكس توترا و تباعدا بٌن موقؾ  (األب  )و  (العم   )هذا المشهد حوارا بٌن 

الذي  (العم )أن تكمل دراستها فً الجامعة ، و موقؾ  (البطلة  )الذي ٌرى أنه البد البنته 

ٌرى عكس ذلك بحجة أن كل بنات الجامعة ٌعدن حبالى ، ثم الحوار الذي دار بٌن الوالدة ، 

، تتمتع بكثٌر من (خالدة)والبطلة ، و الذي كان أٌضا متباعدا فً األفكار ، حٌث كانت البطلة 

القوة و التحدي  أمام رجال العابلة ، و موقؾ األم التً ال تعرؾ سوى الخوؾ ،                

و االستسبلم ألوامر رجال العابلة ، مما ٌجعل هذا المشهد درامٌا ، ٌكشؾ عن طبٌعة العبلقة 

بٌن أفراد هذه العابلة ، و طرٌقة التواصل بٌنهما ، و بالتالً ٌوضح الظروؾ التً نشأت فٌها 

، أي جو التوتر ، و القلق ، و احتقار األنثى ، و عدم اإلعتراؾ بحقوقها ، " خالدة " البطلة 

. حتى فً الدراسة 

خفت أن أتأخر » :(تاء الخجل) فً مقطع آخر من رواٌتها "فضيلة الفاروق"    وتقول 

أكثر، كان اللٌل قد بدأ ٌحط أشٌاءه على سطوح قسنطٌنة ، و عٌونها بدأت تتأهب للسهر 

 : فاستأذنتها ، و وعدتها أن أحضر لها مخطوطً فً الؽد ، و قبل أن أخرج سألتنً 

                                                 
 . 29 ، 28 فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  1
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ما اسم هذا التمثال فً القمة ؟   -

:  أجبتها 

 . (سٌدة السبلم  )و هذا تمثال  (سٌدي مسٌد  )هذه قمة  -

 : أردفت  -

 و الجسر ؟  -

:  أجبتها 

  (سٌدي مسٌد  )جسر -

:  سألتنً مرة أخرى 

و هل ٌتحرك حٌن ٌمر علٌه الناس ؟   -

 .قلٌبل  -

 . مترا ۱٧•هل هو مرتفع كثٌرا من  -

 .إنه جمٌل جدا ، أتمنى أن أمر علٌه ، و ٌهتز  -

 ،  (جسر مبلح سلٌمان  )حٌن تشفٌن تماما سأمر أنا ، و أنت على  -

. إنه مخصص للراجلٌن فقط ، و تشعرٌن بلذة االهتزاز علٌه 

 قبل ٣۱٣فً شارع محطة السكة الحدٌدٌة ، منذ عهده سنة  (قسنطٌنة  )و سأرٌك تمثال 

«المٌبلد 
(1)

 .

  إن هذا المشهد ، هو عبارة عن مشهد حواري آنً ، كونه تم فً زمن الحاضر 

السردي ، و فٌه ٌتحقق التوازن النسبً بٌن زمن الحكاٌة ، و زمن الخطاب، فحٌن تلتقً 

، إحدى ضحاٌا اإلرهاب فً " ٌمٌنة " فً حاضرها السردي ، مع " خالدة " البطلة 

، عن " ٌمٌنة " المستشفى لتلقً العبلج ، ٌدور حوار بٌنهما ، ٌمتد إلى وقت طوٌل ، فتتحدث 

،  (سٌدي مسٌد  )أمانٌها األخٌرة فً الحٌاة و هً على فراش الموت ، كمثل رؤٌتها لجسر 

و لم ٌقتصر هذا المشهد على الكبلم المتبادل بٌن الطرفٌن ، . والمشً علٌه ، و هو ٌهتز بها 

وإنما امتزج بالوصؾ ، و السرد ، و استعمال بعض األلفاظ الدالة على التحاور مثل               

 . (سألتنً ، أجبتها  )

                                                 
 .  86 ، 85المصدر السابق ، ص  1
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أن جدتً تحبنً  أظن » :عند األمثلة التالٌة نقؾ (اكتشاف الشهوة )        أما فً رواٌة

، و أخترع لها ما ٌسلٌها من  (الزنقة  )ألننً حٌن أكون بمزاج رابق أحدثها عن أخبار 

 :أقاصٌص 

:  تسألنً 

 . (و زوجة الجزار ؟  )

:  فأجٌبها 

لقد طلقها زوجها ، و طردها أمام الناس هً و أوالدها ، و هو اآلن ٌحضر نفسه  )

 . (للزواج من صبٌة فً العشرٌن 

فً الثالثة عشرة ، كنت أعرؾ أن أخترع أقاصٌص الزواج ، و الطبلق ، و النساء 

اللواتً ٌشعوذن ألزواجهن ، و حكاٌات الحب التً تقصؾ فً المهد ، و تنتهً نهاٌات 

، و أقاوٌل النسوة عن بعضهن ، كنت  (الطرباندو  )مأساوٌة ، و ما تفعله الشرطة بتجار 

:   أعرؾ الكثٌر ، و أؤلؾ الكثٌر ، و هً تسمع ، و حٌن أصمت تسألنً 

. (و الحمامجٌة ؟  )- 

 (  !ماتت ٌا جدتً ، ماتت  ): أجٌبها 

:  فتنتفض مذعورة من الموت 

  (كٌؾ ماتت ٌا بانً ؟  )

:  فأجٌبها مخترعة موتا ٌلٌق بها 

.  (داخت فً الحمام ، فحملوها إلى المستشفى ، لكنها لم تستٌقظ ، ماتت ٌا جدتً ، ماتت ) -

  .(متى حدث ذلك ؟ لماذا لم تخبرنً والدتك ؟  ) -

  ( !ألنها لم تعرؾ  ) -

  (و كٌؾ عرفت أنت ؟  ) -

  .(كنت قرب الحمام حٌن حملوها  ) -

ثم أشفق علٌها ، حٌن أرى عبلمات الفزع على مبلمحها ، و لكن لذة ما تنتابنً فأزٌدها 

:  ذعرا 
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.« (و عمً الحاج أٌضا مات  ) -
(1)

 

لقد امتد هذا المشهد االسترجاعً ، فً عدة صفحات ، من بٌنها هذه المقاطع الهزلٌة ، 

و إلى جانب الحوار . ، و جدتها الكبٌرة فً السن ، المقعدة فً الفراش " بانً " بٌن البطلة 

الواقع بٌنهما ، هناك الوصؾ ، و السرد ، و السخرٌة ، من خبلل حكً البطلة                    

لجدتها أخبارا من العدم ، ال وجود لها من الصحة ، و هذا ما زاد من سعة المشهد " بانً " 

فً الخطاب ، و جعله ٌشؽل حٌزا نصٌا واسعا ، عمل على إبطاء السرد ، نتٌجة انشؽال 

. الساردة ، بالحوار االسترجاعً 

بشكل من الرومانسٌة كان المطر ٌتواطأ معه ، حفٌفا » :    وفً مثال آخر تقول الساردة

 .كراقصة بالٌه ، تنقر األرض نقرات حنونة برؤوس أصابعها ، تدعونً للطٌران 

: استوقفته ، و عرضت علٌه أن نتقاسم مظلتً ، ثم سألته 

إلى أٌن أنت ذاهب ؟   -

:  فأجاب ببل مباالته المثٌرة 

. ال أدري ، خرجت لببل أتشاجر مع زوجتً  -

:  ضحكت و قلت له 

. ٌبدو أننا خرجنا للسبب نفسه  -

 : فقال مازحا  -

«هل لدٌك زوجة أنت أٌضا ؟ 
(2)

 .

 إن هذا المشهد الحواري ، تم فً زمن الحاضر السردي ، لذلك ٌمكن القول ، إنه 

مشهد حواري آنً ، تحقق فٌه التوازن بٌن زمن الحكاٌة ، و زمن السرد ، فعندما التقت 

الذي أحبته فً بارٌس ، جرى بٌنهما حوار ، عن سبب " إٌس " ، مع " بانً " البطلة 

الخروج المبكر من البٌت ، فاتضح لكلٌهما ، أنه نفس السبب بالنسبة إلٌها ، و هو الهروب 

. من األزواج ، كما امتزج هذا المشهد ، بالسرد ، و الوصؾ ، و السخرٌة ، و البلمباالة

 إن المشهد سواء أكان استرجاعٌا ، أم آنٌا ، فهو ٌتسع بشكل كبٌر جدا ، بالتقنٌات 

السردٌة األخرى ، لٌتحول المشهد الحواري ، إلى ما ٌشبه البؤرة الزمنٌة كما سماه               

                                                 
 .  20 ، 19فضٌلة الفاروق ، اكتشاؾ الشهوة ، ص  1
  . 28المصدر نفسه ، ص  2
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 احتل مكانا ، و مساحة كبٌرة ، فً الرواٌات الثبلث                   – المشهد – ، كما أنه "جيرار جنيت " 

 ، حٌث تجري "فضيلة الفاروق " :  لـ (مزاج مراهقة ، تاء الخجل ، اكتشاف الشهوة  )

فٌها حوارات طوٌلة على لسان الساردة ، تصؾ فٌها كل مشاكل ، و ظروؾ ، و أعباء 

. الحٌاة

 :   PAUSE :  الوقفة –ب 

و هً تحدث عندما ٌوقؾ الكاتب تطور الزمن ، أي تتحقق عندما ال ٌتطابق أي زمن  

و ٌصادؾ هذه الوقفات الزمنٌة أثناء الوصؾ ، أو الخواطر ، » وظٌفً مع الزمن الحقٌقً ، 

« الوقفات الوصفٌة "جيرار جنيت " و ٌسمٌها 
(1)

و هً نقٌض الحذؾ ،ألنها تقوم » ، 

خبلفا له  على اإلبطاء المفرط فً عرض األحداث ، لدرجة ٌبدو معها ، و كأن السرد قد 

«توقؾ عن التنامً 
(2)

 .

 و للكشؾ عن المقاطع الوصفٌة ، و كٌفٌة اشتؽالها فً بنٌة النص الروابً ، البد من 

مزاج مراهقة ، تاء )" فضيلة الفاروق " : دراسة بعض النماذج ، فً الرواٌات الثبلث لـ 

 . (الخجل ، اكتشاف الشهوة 

كنت أخرج إلى المدٌنة هروبا من الصمت الذي »  :تقول األدٌبة (مزاج مراهقة )   ففً    

ملعب بن  )إلى  (نحاس  )ٌضعنا فً مواجهة بعضنا البعض ، فأمشً مسافات طوٌلة من 

، (فسوق العصر) ، (شارع فرنسا ) ، إلى ( ال برٌش ) إلى ( سان جان ) ، إلى  (عبد المالك 

إلى تلك األزقة الضٌقة  التً أضٌع فٌها دابما ، و ال أخرج منها ، إال بمساعدة أحد ، حٌث 

، و تلك األزقة الضٌقة ، و الجوانب الصؽٌرة ،  (الجزارٌن  )، و  (رحبة الصوؾ )

،  (المالوؾ  )والحٌطان المبنٌة ، و الطرق المرصوصة بقطع حجرٌة ، مستطٌلة ، و أؼانً 

«....التً ال تسكت إال حٌن ٌحل المساء ، أتوؼل فً قدمٌها ، و أتنفس ألمها ، و جمالها 
(3)

. 

ٌتضمن هذا المقطع ، كل مقومات الوقفة الوصفٌة ، ألنه ، و بظهوره فً النص ، ٌوقؾ 

السرد ، و ٌعمل على إبطاء وتٌرته ، و إٌقاعه ، مما ٌترتب عنه مفارقة زمنٌة ، أي اختبلال 

                                                 
 .  106 إدرٌس بو ذٌبة ، الرؤٌة ، و البنٌة فً رواٌات ، الطاهر و طار ، ص  1
 .  55 أٌمن بكر ، السرد فً مقامات الهمذانً ، ص  2
 .  78، 77 فضٌلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص  3
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فً النظام الزمنً للرواٌة ، حٌث أوقفت الساردة السرد ، و شرعت فً الوصؾ ، ثم عادت 

. إلى سرد وقابع النص الروابً ، بعد انتهابها من الوقفة الوصفٌة 

 إنه ، و من وظابؾ الوقفة الوصفٌة ، الوظٌفة التزٌنٌة ، لكن استرجاع الساردة             

لصورة قسنطٌنة ، و اإلسهاب فً وصفها فً مقاطع كثٌرة ، لم ٌكن من " لوٌزا " البطلة 

 من بعٌد ،   –قسنطٌنة -أجل تزٌٌن السرد الروابً ، و إنما أرادت أن تستحضر صورتها 

. وهذا الوصؾ ، ٌمكن اعتباره وصفا آنٌا ، كونه ٌقع فً حاضر السرد 

 و الوصؾ فً هذا المقطع ، ٌنبنً على الرؤٌة البصرٌة للموصوؾ ، فٌنتقل من 

نحاس ، سان  )وصؾ الكل ، إلى الجزء ، فقد بدأ بالمدٌنة ككل ، و تسمٌة مناطقها المعروفة 

جان ، ال برٌش ، شارع فرنسا ، سوق العصر ، ثم انتقل إلى األزقة  و الحوانٌت،              

و الحٌطان ، و الطرق ، و ؼٌر ذلك ، كما ٌنبنً أٌضا على الدقة فً الوصؾ ، حٌث أنه 

، و الشكل          (صؽٌرة، طوٌلة ، ضٌقة  )ٌرصد خصابص األمكنة ، بدقة متناهٌة كالحجم 

. (قطع حجرٌة )، و المادة  (مستطٌلة ، مرصوصة  )

  ( .!رابع  ) !أنظري إلٌه ألٌس أنٌقا ، و جذابا ؟ ٌشعل » : وتقول فً مقطع آخر

جمدت رجبلي ، ضاع نظري بٌن الرجال ، أٌهم الجذاب ،  

أٌهم األجمل ، أٌهم الذي تتناسب معه مقاسات روعة الكتابة ؟  

...... أٌهم شارك فً صنع قدري ؟ أٌهم 

انخفضت الضجة ، و أصوات الباعة ، انخفضت حركة السٌر ، خمدت األصوات ،                

...  و توقؾ كل شًء عن الحٌاة إال هو ... و تعطلت آلة الحركة 

. كان ٌتقدم نحونا 

شعره ...ما هاتٌن العٌنٌن ، ما هذه الهٌبة ، ما هذا الجبٌن الذي تنام فٌه الدنٌا ...... أخ خ خ 

كٌؾ ٌصفون الرجولة حٌن تكون فً هذا الكمال ؟  .... ٌا هللا .... إلى الوراء .... أسود 

:  قالت حنان 

خمسة فً عٌن الحاسد على ذلك  ).... خمسة ، و خموس على هذاك الموستاش  -

.  (الشارب

. وانفجرت ضاحكة 
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البحر ٌتدلل على صدره  .  و كان شكلً مثٌرا للضحك ربما ، و أنا أحاول حفظ تفصٌبلته 

ربطة العنق الجمٌلة ، و البدلة األنٌقة التً ترسم عرض الكتفٌن ، قامته ، حذاؤه األسود 

«البراق ، الذي ال خٌوط فٌه ، ال أزرار ، ال عقد ، أملس ، بسٌط  
(1)

 .

، فتكشؾ عن " ٌوسؾ عبد الجلٌل " تتوقؾ الساردة فً هذا المقطع عند وصفها لشخصٌة 

مبلمحه الخارجٌة ، و الداخلٌة ، فبوصفها له ، تكون قد بلورت شخصٌته ، و شخصٌتها أمام 

القارئ ،من خبلل رسم التفاصٌل الصؽٌرة ، مثل ربطة العنق ، الخٌوط ، و األزرار  والعقد، 

. و ؼٌر ذلك ..... 

    كذلك هذا المقطع الحكابً ٌنبنً على الرؤٌة البصرٌة للموصوؾ كالعٌنٌن ، الجبٌن، 

و تعتمد فٌه الساردة . ، ربطة العنق ، البدلة ، الكتفٌن ، القامة ، الحذاء  (الموستاش )الشعر 

التدرج فً الوصؾ ، حٌث تبدأ بوصؾ الشًء فً كلٌته ، ثم تنتقل إلى وصؾ مكوناته ،  

األناقة ،  ) – ٌوسؾ عبد الجلٌل –وجزٌباته، فالبداٌة كانت بوصفها لمظهره الخارجً 

، ثم الحذاء مثبل ، و مكوناته ( الموستاش ) ، ثم العٌنٌن ، و الجبٌن ، و  (والجاذبٌة 

. الصؽٌرة

 و هذا المقطع السردي ، أسهم فً تعلٌق السرد ، بسبب لجوء الساردة إلى الوصؾ 

.  والتأمل ، فالوصؾ ٌتضمن عادة انقطاع ، و توقؾ السرد لفترة من الزمن 

لن تفهم هذه األشٌاء ، إذا لم أصؾ لك »  :نقؾ عند المثالٌن التالٌٌن (تاء الخجل  )     وفً

بٌت طفولتً ، و كٌؾ كنا نعٌش فٌه ، فهندسته ، و نظام الحٌاة فٌه سر من أسرار تركٌبتً ، 

 .و تمردي 

      إنه بٌت من طابقٌن ، و ست عشرة ؼرفة ، و ساحة كبٌرة ، ٌحٌط بها سور عال تسمى 

 . (الحوش  )

.       كنت أشبه البٌت بشكل عجٌب 

.       إذ ال أزال منؽلقة انؽبلقه على الداخل 

      و أحٌط نفسً بسور عال ، و بكثٌر من األشجار ، ؼرفتً أٌضا مثل ؼرؾ البٌت ، 

...  كثٌرة األسرار ، كثٌرة الخباٌا ، كثٌرة المواجع ، و فً كل ؼرفة أنثى ، ال تشبه األخرٌات
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فً شًء من العمة تونس ،  

شًء من لبل عٌشة ، 

أشٌاء كثٌرة من زهٌة والدتً ،  

«و أشٌاء من األخرٌات 
(1)

 .

، ٌجده مقطعا منفصبل عن " خالدة "      إن المتأمل لهذا المقطع الوصفً لبٌت البطلة 

السرد،  حٌث ٌأتً السرد بعد االنتهاء من الوقفة الوصفٌة ، و قد أرادت الساردة ، أن 

و صورة هذا البٌت ، تمتزج فٌه العاطفة ، و الشعور . تستحضر صورة ذاك البٌت من بعٌد 

بما فٌه من طوابق ، و ؼرؾ ،و ساحة ، و سور ، و أشجار ، أي بالصورة الخارجٌة له ، 

وكذا الصورة النفسٌة الداخلٌة ، و أدواتها المختلفة الرموز كاألسوار ، و المواجع ، و ؼٌر 

. فقد أسقطت على ذلك البٌت و مكوناته ما كان ٌعترٌها من حاالت نفسٌة ٌابسة. ذلك

عبثا حاولت أن أؼلق أبواب الذاكرة ، كنت قد انبعثت من كل » :    وتقول فً مقطع آخر

الفجوات ، و قد أبصرتك كعبلمة ضوء وسط العتمة التً تخٌم على الؽرفة ، كنت قرٌبا منً، 

الباهت اللون ، ( الجٌنز) ، ببنطلونك (  Nike ): فإذا بك كما ذات ٌوم بحذابك الرٌاضً الـ 

المنبعثة منك بكل تفاصٌلك الهادبة ، تعٌد لً  ( Fa )بقمٌصك الرٌاضً ، األبٌض ، برابحة 

 : دفتري الذي استلفته منً ، قلت لً 

«تأكدي من أن دفترك عاد إلٌك سالما  -
(2)

 .

فً " خالدة " هذا المقطع عبارة عن مقطع وصفً لمظهر الشاب الذي أحبته البطلة 

الماضً ، فقد أثارت ذكرٌات الماضً ، و إلى جانب هذا التداعً للذكرٌات ، فإن 

الساردة ، عملت على إبطاء السرد ، و كان هدفها من ذلك استبطان ذات ذاك الشاب الذي 

الحذاء الرٌاضً ،  )أحبته ، و كشؾ أعماقها من خبلل مبلمحها الخارجٌة ، من مثل 

و ؼٌر ذلك مما ٌدل على شخصٌة هذا الشخص ... القمٌص األبٌض ،  الرابحة المنبعثة ، 

. الذي ٌقع علٌه الوصؾ ، و ما توحً به من أخبلق ، و تربٌة ، و نظافة ، و أناقة 

ما ؼرفة النوم ، أ » :فإننا نرصد للوقفة هذه األمثلة التالٌة (اكتشاف الشهوة  )    أما فً

التً كان ٌجب أن تكون ؼرفة عرٌسٌن ، فلم تكن كذلك ، كانت كبٌبة بألوان باهتة ،   
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وكانت صورة زوجته السابقة ، رابضة قرب السرٌر ، بعٌنٌن زرقاوٌن ، و ابتسامة 

باردة، لقد نسً أن ٌخفٌها قبل أن أدخل ، صعب علً أن أشعر بارتٌاح بعدها ، و امرأة 

 .أخرى تشاركنً الؽرفة ، كانت تمؤل الؽرفة 

بكعب رفٌع ، و زجاجة عطر نسابً على  (صندل  )فً الخزانة بعض ثٌابها الداخلٌة ، و 

«و فً الحمام ، وجدت فرشاتٌن لؤلسنان ، استنتجت أن إحداهما لها (الكمودٌنة )
(1)

 . 

البصرٌة للموصوؾ ،              على الرؤٌة–  كذلك–فً هذا المقطع السردي ، ٌنبنً الوصؾ 

و ٌتبع خطة محكمة فً الوصؾ ، فهً تبدأ بوصؾ موضع صورة الزوجة السابقة               

، ثم لتلك الصورة ، و تكون الساردة بذلك قد التزمت أثناء الوصؾ  (رابضة قرب السرٌر  )

. االنتقال من الكل إلى الجزء 

    لقد عمل هذا المقطع على إبطاء وتٌرة السرد ، وإٌقاعه ، وهذا ما شكل مفارقة زمنٌة ، 

أوقفت السرد ، " بانً " أدت إلى وجود اختبلل فً النظام الزمنً للقصة ، حٌث إن الساردة 

.  وشرعت فً الوصؾ ، ثم عادت الستبناؾ سرد القصة بعد هذه الوقفة الوصفٌة 

كنت الصبً ذا الضفار الطوٌلة ، والقدمٌن الوسختٌن ، والفستان الذي ٌتمزق لسبب ما » 

 . (الجزارٌن  )، أو فً  (سوق العصر  )والخلق الذي ٌضٌع فً 

كنت صبٌا مشوها ، ٌخلق عالمه الخاص فً أزقة قسنطٌنة القدٌمة ، تلك األزقة ، أزقتً أنا  

. والتً كانت تشكل جزءا من انطوابً ، ورفضً لمنطق الطبٌعة 

العتمة ، والظبلل ، وصٌاح الباعة ، وحركة العجابز ، والشٌوخ البطٌبة ، تلك األزقة المؽلقة 

. كانت تمنحنً بعض الطمأنٌنة 

ذلك الجزء الذي شاخ من المدٌنة ، ذاك الذي ٌقاوم الموت بعراقته ، كان جزبً المحبب إلى 

قلبً ، تلك الحٌطان الحزٌنة ، بذلك اللون الذي ٌمٌل إلى لون البكاء ، كانت حٌطانً أنا ، 

وكانت تبتهج حٌن ابتسم لها ، وحٌن ٌنفخ فٌها المالوؾ سحره ، المالوؾ ، كان مالوفً أنا 

أٌضا ، وكل تلك الحارات المتعانقة التً تنتهً عند قسنطٌنة الحدٌثة بمبانٌه الفرنسٌة األنٌقة ، 

«وشوارعها المكتظة بالناس ، وحزنها الذي ال ٌلٌق بها 
(2)

 . 

                                                 
1
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لقد انشؽلت الساردة فً هذا المقطع بعملٌة الوصؾ ، مما زاد فً سعة زمن الخطاب على 

. حساب زمن الحكاٌة األصلً ، أي تعطٌل زمن السرد و إبطابه 

   و هذا المقطع ٌعد وصفا استرجاعٌا لصورة قسنطٌنة ، التً تؤثر دابما فً الساردة بأزقتها  

و باعتها ، و عجابزها ، و عراقتها ، و حٌطانها ، و حاراتها ، و شوارعها ، بحزنها ، 

وسعادتها ، ففً كل األحوال ، ال تنفك الساردة متوقفة عند وصؾ مدٌنة قسنطٌنة بكل 

المادة ، و الحجم ،  و الشكل الهندسً   )جزبٌاتها ، و مكوناتها ، بأبعادها المتعددة من حٌث 

. و ؼٌر ذلك  (و اللون 

    و من خبلل هذه الدراسة لكل من تقنٌة المشهد ، و تقنٌة الوصؾ ، نخلص إلى أنهما 

تعمبلن على إبطاء زمن السرد الروابً ، حٌث ٌتم تعطٌل زمن الحكاٌة عن طرٌق 

. االستراحة الزمنٌة ، مما ٌؤدي بالضرورة إلى اتساع زمن الخطاب ، و امتداده 

    و النتٌجة التً توصل إلٌها البحث من خبلل دراسة تقنٌة المدة ككل ، هً أن عناصرها 

األربعة ، المتمثلة فً الخبلصة ، الحذؾ ، المشهد ، و الوقفة ، ترتبط أشد االرتباط بإٌقاعات 

، فمن خبللها  (مزاج مراهقة ، تاء الخجل ، اكتشاؾ الشهوة )النصوص الروابٌة الثبلثة 

نستطٌع دراسة إٌقاع النص من حٌث السرعة ، و البطء ، فحٌن تلجأ الروابٌة إلى تلخٌص 

 إلى – الروابٌة –األحداث ، و حذؾ فترات زمنٌة ، ٌتسارع اإلٌقاع الروابً ، أما إذا لجأت 

. الوصؾ ، أو الحوار ، ٌكون اإلٌقاع بطٌبا 

 :  Fréquencesالتواتر  - ثالثا

ٌقصد بالتواتر عدد المرات التً وردت فٌها حادثة ما ، و العبلقة بٌن هذه المرات،  

فظاهرة التكرار ، تمثل وجها من أوجه الرواٌة ، فهً تذكر الحدث حسب عدد المرات التً »

وقع فٌها ، فإذا ما حدث مرة واحدة ، ٌأتً ذكره مرة واحدة ، و إذا ما تكرر وقوعه، ٌتكرر 

«ذكره بنفس عدد المرات 
(1)

 . 

السرد المفرد  )     و من خبلل هذا التعرٌؾ حددت صٌػ التواتر فً ثبلثة أنواع 

singulatie) و ، ( السرد التكراري   h epetitie )  و ، ( السرد المتشابهIterotie  )
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  :singulatie : السرد المفرد - 1

    بحٌث ٌقص الراوي مرة واحدة ، ما حدث مرة واحدة على مستوى الوقابع ،                

. و لقد أوردت الروابٌة هذا النوع من السرد فً رواٌاتها الثبلث .و األحداث 

فً الرابعة تماما جاءت ٌد والدتً باردة ، » :نقؾ عند المثال التالً (مزاج مراهقة )     ففً

 .مقبلة على جبٌنً الذي تزاحم فٌه القلق ، تطرد عنً ما تبقى من النوم الذي حظٌت به 

: قالت لً 

حان الوقت ،  - 

...     و كأنها قالت لً حانت نهاٌة العمر ، أو نهاٌة العالم ، أو أي شًء ٌشبه انتهاء اإلنسان 

قمت ، و الرجفة تسلسل قلبً ، و كٌانً ، تحركت نحو الحمام ، و خفت أن ٌواجهنً وجهً 

. فً المرآة بكل تلك االحتماالت السٌبة التً ٌمكن أن تكون خطً 

لم أرفع عٌنً نحو المرآة ، ؼسلت وجهً ، و حضرت نفسً ، و كأننً أتعامل مع 

.... فً الرابعة و الربع ....شخص آخر 

كنت أنا المحجبة ، التً ٌفترض أن تكون شخصا هٌنا ، طٌعا ، ال ٌحسن ؼٌر الرضوخ  

. ألنه ال ٌملك ؼٌر ضعفه كوسٌلة للعٌش 

كنت متأهبة فً ذلك الفجر البارد للسفر مع حبٌب ، ابن عمً مصطفى ، و هو طالب فً 

«كلٌة الصٌدلة بقسنطٌنة 
(1)

 .

 فً صبٌحة – فً عبارة واحدة –      تخبر الساردة القارئ ، فً هذا المقطع ، بما حدث لها 

ابن عمها كٌؾ أٌقضتها والدتها " حبٌب " أول ٌوم تستعد فٌها للذهاب إلى الجامعة ، مع 

باكرا ، و كٌؾ كان إحساسها ، و شكلها بعد ارتدابها للحجاب ، أي أن هذه العبارة الواحدة  

تعادل ما جرى فعبل على مستوى الوقابع ، فقد سردت مرة واحدة ، ما حدث مرة واحدة فً 

.  تلك الصبٌحة فقط 

، وال أرٌدك أن تكونً " لوٌزا " إنك تتهورٌن ٌا » "فضيلة الفاروق" وفً مثال آخر تقول

هكذا ٌا ابنتً  

.. بابا أنا  -
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اسمعٌنً ٌا ابنتً ، أوال من تفكر فً الزواج ، و هً تخطو أول خطوة على درب  -

طموحها ، لن تخطو الثانٌة أبدا ، و ثانٌا ، احترسً من أبناء العمومة ، قبل أن تحترسً 

و ثالثا ٌا لوٌزة ، امشً على مهلك ، تصلً أسرع ، هل فهمت ٌا ابنتً ؟ . من األؼراب 

 ....مفهوم .... أما موضوع الٌوم فبل ٌهمنً 

. أجهشت بالبكاء ، و أنا أقول له نعم ٌا بابا 

، ثم أنهى المكالمة بعد حدٌث قصٌر مع  (ال تخافً  ): و بكٌت أكثر حٌن قال لً 

«والدتً
(1)

 .

 الحوار الذي دار بٌنها ، و بٌن والدها أثناء مكالمته – فً هذا المقطع –    تروي لنا الساردة 

" حبٌب " لها الستفساره عما كتبته فً الرسالة التً بعثتها له بخصوص إقامتها عبلقة مع 

و كان ذلك قد حدث مرة واحدة ، دون أن ٌتكرر بعد ذلك ، كما أنه لم ٌحدث  . (ابن عمها )

و جعلها " لوٌزا " من قبل أن تناقش معها والدها فً أي أمر ، و هذا ما أثر على البطلة 

تجهش بالبكاء ، أحست بحنان والدها ، و نصابحه لها ، فروت لنا ما تباداله من أطراؾ 

 . مرة واحدة ، و هذا ما ٌسمى بالسرد المفرد – أثناء هذه المكالمة –الحدٌث 

فً تلك اللٌلة ضرب عمً بوبكر العمة »  :نقؾ عند المثالٌٌن التالٌٌن (تاء الخجل )      وفً

 .نونة ضربا مبرحا ، و قد ؼضب سٌدي إبراهٌم جدا ، لكن أمً ابتسمت 

و فً الٌوم التالً ، أمسكنً سٌدي إبراهٌم من أذنً ، و آلمنً كثٌرا ، ثم أدخلنً إلى 

ؼرفة الضٌوؾ ، و أؼلق الباب وراءه ، فإذا بالؽرفة تضٌق ، و تتحول إلى مقصلة ، اقترب 

منً ، كاد أنفه الرفٌع ، أن ٌلتصق بأنفً ، ابتعدت عنه قلٌبل ، و أنا أرتجؾ ، فرفع سبابته 

:  نحو عٌنً ، و قال 

« (و أشار إلى أنفه  )ال أرٌد أن تكونً مثل تونس ، ٌهمك هذا - 
(2)

 .

، تسترق السمع ، فسمعت " خالدة "     إن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة عندما كانت البطلة 

زوجة عمها تقول كبلما تعٌب فٌه والدتها ، فأخبرت الجمٌع ، و أوقعت زوجة عمها فً 

 (سٌدي إبراهٌم  ) و هذا ما دفع ، العم األكبر– زوجته –مشكلة ، حٌث قام عمها بضربها 
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من تكرار ما حدث ، مع تزوٌدها ببعض النصابح ، لذلك فهذه " خالدة " ٌتدخل ، و ٌحذر 

. العبارات التً أوردتها الساردة ، تعادل ما جرى فعبل فً زمن القصة الحقٌقً 

 ":فضيلة الفاروق" و هذا نموذج آخر للسرد المفرد تقول فٌه

 : توقفت من البكاء ، و أمسكت بٌدي ، ثم قالت » 

. لو كنت من ؼٌر أهلً لما حدثتك عن شًء -  

. شعرت بمدى فرحها بً ، شددت على ٌدها أكثر ، و قالت لها أصابعً ما لم أستطع ترجمته

:  ابتسمت ، شعرت بارتٌاحها ، فسألتها 

هل ترٌدٌن أن أحضر لك شٌبا ؟  - 

. أرٌد رادٌو - 

حاضر و ماذا أٌضا ؟  - 

«ال شًء ، فقط رادٌو - 
(1)

 .

   إن هذا المقطع السردي ، عبارة عن تردٌد متساو ، كونه ٌسرد مرة واحدة ، ما وقع مرة 

 إحدى ضحاٌا –" ٌمٌنة " ، تحكً كٌؾ اطمأنت لها " خالدة "  ألن البطلة – فعبل –واحدة 

، مسقط رأسها ، فلم " آرٌس "  لما عرفت أنها من طابدوت ، أي من ضواحً –اإلرهاب 

ترفض مبادلتها الحدٌث ، و شكت لها همومها ، و طلبت منها أن تحضر لها الرادٌو ،              

و هذا ما أثار عاطفة البطلة ، و جعلها تتعلق بها ٌوما بعد ٌوم ، تؤانسها ، و تتبادل معها 

 تسرد ما جرى فً ذلك – البطلة –أطراؾ الحدٌث ، و تحضر لها ما تشاء ، لذلك كانت 

. الٌوم بدقة ، و فً مقطع واحد ، ٌعادل ما حدث فعبل ، ٌومها 

مرة واحدة رافقتنً إلى السٌنما  » :نقؾ عند المثالٌن التالٌٌن (اكتشاف الشهوة  )     أما فً

 .، و قد تضاٌق منً، حٌن بكٌت  (المرٌض اإلنجلٌزي  )ألشاهد فٌلم 

 ،ٌبدأ من هنا ، حٌن نرى األشٌاء بمنظورٌن لٌس فقط مختلفٌن فً الحقٌقة ، الفشل فً الزواج

«بل متناقضٌن 
(2)

 .

لها إلى السٌنما  – "بانً "  زوج البطلة –" مود " إن هذا الحدث ، المتمثل فً اصطحاب     

كما أنها لم تكرر سرد هذا  . (مرة واحدة رافقنً إلى السٌنما  )وقع مرة واحدة ، بدلٌل قولها 
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 بهدؾ تطوٌر أحداث – أٌضا –الحدث مرتٌن ، أو أكثر ، و إنما اكتفت بسرده مرة واحدة 

الرواٌة ، و اإلخبار عن أدق تفاصٌلها ، و عن الحالة التً عاشتها مع زوجها الذي كان 

  . متناقضا دابما ، فً األفكار ، و األخبلق ، و المبادئ ، و ؼٌرها 

  « ًولعلً كنت سأضعؾ و أحزم حقاببً ، وأعود إلى الجزابر لوال تلك الحادثة الت

ؼٌرت حٌاتً ، حٌن هبت النار فً فرن جارتً اللبنانٌة ماري ، وسمعت صراخها ، 

خارجة من شقتها ، مؽطٌة وجهها  فأسرعت إلٌها ألعرؾ ما األمر ، كانت تصرخ ، وهً

بٌدها ، مذعورة وقد ظننت أن النار شوهت وجهها ، والذي حدث أن النار التهمت 

  .رموشها وبعض شعرها ، وأصٌبت بحروق بسٌطة بأصابعها

« " .... .إٌس "وماري عرفتنً إلى " . ماري "     ٌومها فقط تعرفت إلى 
(1)

 .

"             ماري "  تروي الساردة فً هذا المقطع الحادثة التً كانت سببا فً تعرفها بـ 

، هذا األخٌر الذي بنٌت علٌه أؼلب أحداث الرواٌة ، حٌث اكتشفت معه أنها امرأة، " إٌس "و 

، فقد كانت حادثة احتراق " مود " وأنها تحتاج إلى رجل ، عكس ما كانت تحسه مع زوجها 

بمثابة منعرج جدٌد فً حٌاة البطلة ، جعلها تقلع عن تفكٌرها فً السفر ، " ماري " بٌت 

والعودة إلى بلدها ، وقد وقعت حادثة االحتراق هذه مرة واحدة ، كما روتها الساردة مرة 

.  واحدة أٌضا ، وكأنها أرادت أن تجعل تردٌدها لؤلحداث متساو 

 : Repetitie:السرد التكراري - 2

 وٌكون بأن نسرد أكثر من مرة ، ما حدث مرة واحدة ، عبر التلوٌن األسلوبً ،              

أو تؽٌٌر وجهات النظر ، و التنظٌر ، و الرواة ، و من أمثلة السرد التكراري فً رواٌات 

 : عند المثالٌن التالٌٌن (مزاج مراهقة) ، تقؾ فً رواٌتها "فضيلة الفاروق "

القلب ٌمكن أن ٌكون قضمة واحدة ، و قد ٌكون نظرة واحدة ، و قد ٌكون               ؼذاء» 

 .كالذي صنع مفارق دروبً عند رجلٌن ، فضللت الطرٌق .... و هما 

. فً النهاٌة جٌبلن مختلفان ، تٌاران ال ٌلتقٌان  هما.... رجبلن 

ضاعت بٌنهما حلقة وصل ، لكنهما كانا معا عقلً ، و عاطفتً ، عطبً ، ...  تارٌخان 

توفٌق عبد الجلٌل ..... وصبلبتً ، و لهذا حٌن أردت االحتفاظ بأحدهما خسرت اإلثنٌن معا 
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ٌسكن هنا ، فً العنوان الوحٌد الذي ال ٌمكننً أن أتوه عنه ، ٌعٌش هنا ، ٌتحرك هنا ، 

لكن ٌوسؾ ، ذاك اآلتً من ببلد العمالقة ، ... ٌمارس حضوره العذب فً دمً ، و فً ألمً 

اللعبة من الباب الخلفً لعواطفً ، فتح طرٌقا لم  اعتلى مسرحً ، و أضاء  أضوابً ، لٌدخل

 «....أتوقعه للحب 
(1)

. 

هذا المقطع الحكابً ، عبارة عن سرد تكراري لحدث وقع مرة واحدة ألن البطلة               

خسرت كبل الرجلٌن مرة واحدة ، لكنها ال تتوقؾ عن الحدٌث عما حدث لها معهما  " لوٌزا " 

و كٌؾ أحبت كل واحد منهما بطرٌقتها الخاصة ، فمن بداٌة الرواٌة إلى نهاٌتها ، ال تنفك 

، فلقد ؼلبت هذه " ٌوسؾ عبد الجلٌل " ، و والده " توفٌق عبد الجلٌل " الساردة تتحدث عن 

. فً الرواٌة بشكل واضح من البداٌة إلى النهاٌة  (السرد التكراري  )النمطٌة 

 و هذا التردٌد ٌتعلق بحقلٌن داللٌٌن ، دالالت متعلقة بحب الحٌاة معهما ، و إمضاء 

أحلى األوقات ، و أخرى متعلقة بالحرمان ، و االبتعاد عنهما بعد إصابة                        

" توفٌق" بالرصاص ، و سفره إلمضاء فترة النقاهة ، و كذا سفر" ٌوسؾ عبد الجلٌل " 

.  خارج الوطن 

  «ترى ، لو كان جدك حٌا ، هل تصدقه ، و تثق به ، و تمنحه صوتك ؟ 

، لو كان جدي حٌا  (بشكل أوحى بسخرٌة فً معناها " لو " و قد ضؽط على  )..... لو  -

لكن الحظ أنه منح لهذا الوطن كل شًء ، فٌما لم ٌستطع الوطن أن ٌمنحه على ...... 

األقل قبرا ، إنه ٌشبه األسطورة التً تتناقلها الشفاه ، ٌسكن الرٌح ، ٌسكن الهواء ٌا خالً 

 ......

ال تتفلسؾ كثٌرا ، لقد رماه الفرنسٌون من طابرة ، و تبعثرت أجزاء جثته فً الخبلء، ال  -

. أحد عثر علٌه لٌبنى له قبر 

«أكلته الذباب ، و ما زالت ذباب أخرى تأكل اسمه  -
(2)

. 

     فً هذا المقطع تكرر الساردة وصؾ الطرٌقة التً قتل بها جدها كما كان ٌروٌها لها 

خالها كل مرة ، فجدها ، استشهد مرة واحدة ، لكنها تسرد مرارا ، و تكرارا كٌؾ ،          

و أٌن قتل ، و كذلك كٌؾ ضاعت حقوقه حتى بعد وفاته ، حٌث أنه لم ٌمنح حتى قبرا 
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ٌدفن فٌه ، لذلك كان خالها دابما ٌحكً قصته ، و ٌلوم بشدة هذا الوطن الذي أكل حقوقه  

هذه المعاناة، جعلته . كما كان ٌحاول دابما أن ٌسرد حاله ، بشتى الطرق ، لكنه فشل 

. ٌحكً فً كل مناسبة عن والده الشهٌد ، و هذا ما ٌخلق جوا عاما فً الرواٌة

  :"فضيلة الفاروق "تقول (تاء الخجل ) وفً

  «ٌجب أن نتواجه حٌن قررت أن أهجرك فجأة ، كان ٌجب أن تسألنً ، أن  كان

تبلحقنً ، أن تطلب منً توضٌحا ، أن تعتذر عن ذنب لم تشعر أنك ارتكبته ، لكنه 

«رجل من برج الثور ، معطاء فً الحب ، شحٌح فً االعتذار 
(1)

. 

فالساردة تقص هنا عدة مرات ، ما جرى بٌنها ، و بٌن حبٌبها ، لما افترقا ، ففً كل مرة 

كانت تعود بذاكرتها إلى الوراء ، و تسترجع ما حدث فً ذلك الٌوم الذي قررت فٌه أن 

تهجره ، فتتأثر بما حدث ، و تسرد مرات ، و مرات هذه الحادثة من بداٌة الرواٌة إلى 

نهاٌتها ، و هذا القطب الداللً المتمثل فً المعاناة ، و الحسرة ، و الحنٌن إلى أٌام 

. العشق، ٌسهم بدقة فً رسم الجو العام الخاص بالرواٌة 

  « كم بكٌت ٌمٌنة. 

 كم كان ٌشبه الجسور !كم بكٌت ربٌعها الذي ؼادر مستعجبل ، كم كان قسنطٌنٌا ذلك الربٌع 

  !التً تهتز 

 ...  (ٌمٌنة  )نامً 

هادبة و حزٌنة ، كانت حٌالها ٌقٌم الصبلة ، أشجار الصفصاؾ ترتل ،              (آرٌس  )كانت 

. و البٌوت فً سجود خاشع 

 ...... (ٌمٌنة  )نامً 

فً حداد علٌك ،   (آرٌس  )

تصلً صبلة الؽابب علٌك ،   (طابدوت  )و 

 ....  (ٌمٌنة  ) نامً 

 . (هن نابمات  )ال مكان لئلناث هنا ، إال و 

«..... نامً 
(1)

 .

                                                 
 .  18 فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  1



156 

 

    إن هذا المقطع الحكابً ، هو نموذج للسرد التكراري ، الذي اعتمدته الساردة ، فً بضع 

التً " ٌمٌنة " ثمان مرات نتٌجة تأثرها بموت  (نامً ٌمٌنة  )صفحات ، فقد كررت عبارة 

تعلقت بها بشدة ، و كانت رفٌقة لها طوال فترة مكوثها بالمستشفى ، فقد أرادت لها أن تنام 

بسبلم تحت التراب، ألنه أرحم لها من بقابها على وجه األرض ، نظرا لما قاسته من وٌبلت 

.   اإلرهاب ، و من معاداة أهلها لها ، بعد اختطافها إلى الجبل 

  :(اكتشاف الشهوة  ) فً رواٌتها"فضيلة الفاروق"وتقول 

  « (إٌس  )قبلة...  

المنعرجات فً حٌاتً ، أخطرها على اإلطبلق ، قبل أن أتحول إلى امرأة  كانت تلك أخطر

. أخرى ، تشبه سٌبل لمطر صٌفً هابج ، ال ٌفرق بٌن الحجارة ، و الكابنات 

   ...(إٌس  )قبلة 

قبلة الصباح الماطر ، و البرد الذي ؼامر من أجل حفنة من الدؾء ، و الرضاب الذي سقى 

.  شتابل الشهوة ، و أٌقظ كل شٌاطٌن الدنٌا ، إلقامة حفلة تنكرٌة مجنونة فً سهل مقفر

و اللعنة التً حلت على زواجً ، و ألقت بقٌود الشهوة حٌث الموتى ،             .. (إٌس  )قبلة 

«و ألقت بً أبدا إلى النار 
(2)

 .

قبلة  ) تعتمد الساردة فً هذا المقطع الحكابً ، السرد التكراري ، حٌث تكرر عبارة 

، و تأثرها بأول قبلة بٌنهما فً ذاك " إٌس : " ، و هذا دلٌل على إعجابها الشدٌد بـ  (إٌس 

الصباح الممطر ، لدرجة أنها اعتبرت أن تلك القبلة كانت بمثابة منعرج جدٌد حول حٌاتها 

، لذلك كانت فً كل مرة تحس "مود " نحو طرٌق السعادة ، التً كانت تفتقدها مع زوجها 

بالوحدة و الضجر ، تتذكر تلك القبلة ، فتعود إلى حٌاة التفاؤل ، و تسرد الكثٌر عن ذلك 

. الٌوم، مرددة تلك القبلة وما أحدثته فً نفسها من تحول

... أربعون سنة ، ما كانت كافٌة لٌعٌشا تفاصٌل الحب كله » :     وهذا مثال آخر تقول فٌه

  !ألربعون سنة 

مدٌنة بأكملها تتأسس على .... قلعة ذات أسوار عالٌة من األشواق ... صرح من الحب 

«ركابز من الحب ، و القصابد فً باحة طاحونة عجوز نشهد على أن الحب ممكن أٌضا
(1)

 .
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 نموذجا الستعمال الساردة لتقنٌة السرد التكراري، حٌث – كذلك – إن هذا المقطع ٌعد 

أن ٌدفنها فً باحة " إٌلزا " الذي وعد حبٌبته " أراؼون " إنها لما كانت تروي قصة 

الطاحونة القدٌمة قربه ، و أن ٌسمعها الموسٌقى لٌل نهار إذا ماتت قبله ، و حدث ذلك فعبل،  

حٌث إن الموسٌقى لم تتوقؾ فعبل إلى ذلك الٌوم الذي كانت الساردة تحكً فٌه قصتهما ، 

حتى لما مات ، بقً من ٌعزؾ لهما مدة أربعٌن سنة ، لذلك اندهشت الراوٌة من هذه القصة 

، مرتٌن ، أي أنها لجأت إلى التردٌد المكرر،إعجابا  (أربعون سنة  )وراحت تكرر عبارة 

. بالوفاء و التضحٌة

 : Iterotie: السرد المتشابه -3

و ٌحصل هذا النوع من السرد عندما نسرد مرة واحدة ، ما حدث عدة مرات ، وقد جاءت 

:  هذه الصٌؽة فً الرواٌات الثبلث كالتالً 

 :نقؾ عند المثالٌن التالٌٌن (مزاج مراهقة ) ففً    

لماذا ٌسافر هؤالء الفبلحون ، إلى باتنة ، مبكرٌن ، مزاحمٌن الطلبة على أماكن الجلوس، » 

فٌقضً معظم الطلبة ستٌن كٌلومترا مسافة ؟ ما األشؽال المهمة التً تجعلهم ٌنهضون باكرا، 

«وٌنافسون الطلبة خصوصا على هذه الحافلة 
(2)

.  

فً هذا المقطع تقص الساردة مرة واحدة ، ما جرى عدة مرات ، وٌظهر ذلك من خبلل 

مزاحمة الفبلحٌن للطلبة على أماكن الجلوس فً الحافبلت كل صباح ، وبقاء الطلبة واقفٌن 

طول الطرٌق ، فهذا األمر ٌحدث ٌومٌا ، لكن الساردة اكتفت بسرد ذلك مرة واحدة ، وهذا 

. ، قلٌل فً هذه الرواٌة مقارنة مع الرواٌات األخرى  (السرد المتشابه  )النوع من التواتر 

شكوت له شكه الدابم فٌنا ، إذ ٌكفً أنه منذ بدأت الدراسة ، اتصل أكثر من ثبلث » 

«...مرات ، مهددا أنه كلؾ من ٌتجسس علً ، وأن أخباري تصله كاملة 
( 3)

 

 الساردة فً هذا المقطع ، تحكً كٌؾ كان والدها ٌتصل بها عدة مرات ، كً ٌحذرها 

من أن ترتكب خطأ ما ، ٌمس شرؾ العابلة ، لكنها ال تروي ما كان ٌقوله لها فً كل 

مرة، ألنه على حسب قولها اتصل أكثر من ثبلث مرات ، مما ٌعنً أنه كان ٌقول لها 

                                                                                                                                                           
  .40المصدر السابق، ص  1
  .21فضٌلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص  2
  .34المصدر نفسه ، ص  3
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كبلما ما فً كل مرة ، لكنها روت مرة واحدة ما حدث مرات عدة ، وهذا نموذج للسرد 

 .  المتشابه 

  :تسوق المثالٌن التالٌٌن (تاء الخجل )     وفً 

والوطن ٌشٌع أبناءه كل ٌوم ، الحب مؤلم جدا حٌن تعبره الجنابز ، وتلوثه     » 

«االؼتصابات، وٌمؤله دخان اإلناث المحترقات
(1)

 .

   إن هذه العبارة ، توحً بأن عدد القتلى من ضحاٌا اإلرهاب فً تلك الفترة ٌزداد ٌوما 

-بعد ٌوم ،مع اختبلؾ فً طرٌقة الموت وخاصة من جانب اإلناث ، فهنالك من قام 

بحرقهن ، أو اؼتصابهن ، أو اختطافهن ، وهذا ما ٌحدث ٌوما بعد ٌوم ، لذلك - اإلرهاب 

ؼلب الحزن على الوطن ، لدرجة أصبح فٌها حتى الحب مؤلما ، وال معنى له ، لكن 

البطلة فً سردها لتلك األحداث ، لم تدقق فٌما ٌحصل فً كل ٌوم ، واختصرت قولها 

متبعة سبٌل السرد المتشابه وهذا النوع من السرد  (والوطن ٌشٌع أبناءه كل ٌوم  )بعبارة 

. كثٌر فً هذه الرواٌة 

كنت أعود إلى البٌت محملة بكبلمك ، فأنهً دروسً بسرعة ، وأتذرع بالنعاس ، » 

. ألحلم به مرة أخرى ، وعٌناي مؽمضتان 

لكن بكاء أمً الصامت ، وخبلفات صباٌا العابلة ، تجعلنً متوترة أحٌانا ، أماما ٌجعلنً 

فعبل أفقد أعصابً ، فهو فترة الؽداء ٌوم الجمعة ، إذ علٌنا نحن النساء أن ننتظر عودة 

الرجال من المسجد ، وبعد أن ٌنتهوا من تناول الؽداء ٌأتً دورنا نحن النساء كنا جمٌعا 

نجتمع عند العمة تونس ، وكنت أكره ذلك التقلٌد الذي ٌجعل منا قطٌعا من الدرجة 

«... الثانٌة
(2)

 .

 إن هذا المقطع ، عبارة عن نموذج للسرد المتشابه ، كون الساردة تتحدث عما كان 

ٌحصل فً بٌت العابلة من معاناة والدتها ، والشجارات الواقعة بٌن صباٌا عابلتها ٌومٌا  

مرة واحدة ، وخاصة تلك العادة من ٌوم الجمعة ، حٌث ٌجتمع الرجال بعد الصبلة ، 

لتناول الؽداء ، ثم ٌأتً دور النساء ،ة وهذا ما ٌجعلها متوترة ، ؼٌر راؼبة فً ذلك 

لكنها .التجمع ، ألنها تكره مبدأ البلمساواة بٌن الرجل والمرأة ، والذي ٌبدأ من العابلة أوال

                                                 
 . 15 فضٌلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص  1
  .24المصدرنفسه ، ص  2
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ال تروي ما ٌحدث كل ٌوم جمعة ، وإنما تكتفً بسرد واحد لما ٌحصل من أحداث بصفة 

 .عامة ، فٌكون بذلك السرد متشابها مع الوقابع الحقٌقٌة 

  :نستطٌع مبلحظة هذا النوع من السرد من خبلل ماٌلً (اكتشاف الشهوة  )    أما فً 

وألنً ذكٌة ، وناجحة ، تحول البٌت بالنسبة لً ، إلى جحٌم ، وتورطت فً أحبلم الٌقظة » 

لتصبح مشكلتً الكبرى ، أحلم وأنا آكل ، 

.... أحلم وأنا أمشً ، أقطع الطرٌق ، وأنا ساهٌة 

وأنجو من ألؾ حادث فً الٌوم  

أحلم  

«لً  (إلٌاس  )أخترق الشبابٌك التً أصبحت مؽلقة بأحبلمً ، أخترق حراسة 
(1)

 .

  تحلم فً كل دقٌقة ، بل فً كل " بانً " إن هذا المقطع الحكابً ، ٌوحً بأن البطلة

ثانٌة ، أثناء النوم ، والٌقظة ، والدراسة ، واألكل ، والمشً ، لدرجة أنها تنجو من 

ألؾ حادث فً الٌوم ، وتسرد كل حادث من الحوادث األلؾ التً كانت تنجو منها ، 

وهذا نموذج للتردٌد األحادي ، حٌث تذكر الساردة ، األحداث التً ٌتكرر وقوعها عن 

ثمبل كالعادة من الحانة المجاورة ، ٌرتمً  (....مود  )ٌعود » .طرٌق إشارة واحدة 

على الكنبة ، وٌنام رابحة الوٌسكً تمؤل الؽرفة ، منبعثة من أنفاسه ، رابحة الذل 

 تخنقنً ،

أحتمً بؽرفتً ، وأحاول أن أنسى ، 

«...قصة بعد قصة 
(2)

 .

 تسرد الراوٌة فً هذا المقطع ، كٌؾ كانت تواجه ذلك األلم ، وتلك المعاناة التً 

عاشتها مع زوجها لٌلة بعد أخرى ، حٌن ٌعود ثمبل ، بروابحه المقرفة ، لكنها توجز ذلك فً 

 ٌعود ثمبل ، لم ٌكن لٌلة – زوجها –عبارة واحدة ، دون الؽوص فً أحداث كل لٌلة ، فكونه 

واحدة ، أو مرة واحدة ، و إنما ٌحصل ذلك على مر األٌام ، و اللٌالً ، و هذا نموذج واضح 

، التً أوردتها الساردة فً بداٌة المقطع  (كالعادة  )للتردٌد المتشابه ، تعبر عنه كلمة 

. الحكابً 

                                                 
 .22 ، 21فضٌلة الفاروق ، اكتشاؾ الشهوة ، ص  1
  .22المصدر نفسه ، ص  2
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 و من خبلل دراسة هذه المقاطع التً تثبت استعمال الساردة لتقنٌة التواتر ، ٌخلص 

اعتمدت هذه التقنٌة فً أعمالها الثبلثة بشكل " فضٌلة الفاروق " البحث إلى أن الروابٌة 

.  واضح ، ٌلفت انتباه القارئ 
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 :خاتمة

زمن السرد في روايات )    بعد ما تقدم فً هذا البحث من عرض ودراسة لــــ 

مزاج مراهقة،تاء )نختم قراءتنا للنصوص الروائٌة الثالثة  (" فضيلة الفاروق"

بالوقوف عند أهم النتائج التً توصل إلٌها البحث حول  (الخجل ، اكتشاف الشهوة

 .بشكل خاص" فضيلة الفاروق"جنس الرواٌة بشكل عام وحول رواٌات 

 :النتائج العامة: أوال

  الرواٌة جنً أدبً من أرقى األشكال المعبرة عن الواقع. 

  الرواٌة الجزائرٌة عرفت تطورا نوعٌا فً اآلونة األخٌرة نتٌجة للوضع

 .واحدة منهم" فضٌلة الفاروق " الفكري و الحضاري من طرف الكتاب ، و 

              السرد و تقنٌاته من أهم الدراسات و أقدرها على تحلٌل الرواٌات ككل

جٌرار " و الغوص فً أغوارها عن طرٌق تقنٌات و نمطٌات خصصها 

صاحب الفضل الكبٌر فً تشٌٌد صرحها ؛ خاصة على مستوى " جنٌت 

 .الزمن

  السرد و الرواٌة حكاٌة عشق أزلٌة دعت إلٌها طبٌعة الجنس األدبً وباركتها

 . المناهج الحدٌثة 

  ٌعتبر اهتمام النقد العربً بمقولة الزمن ضرورة حتمٌة فرضتها الرواٌة

العربٌة الجدٌدة التً أصبحت تهتم بهذا المكون الروائً اهتماما كبٌرا                     

 و برز ذلك من خالل – الزمن –و قد  امتثل النقاد العرب لهذه المقولة 

 .بعض الدراسات النقدٌة التً جاءت فً هذا البحث 

إن هذه األبحاث كشفت عن تطور النقد العربً الذي أصبح ٌهتم بجزئٌات     

الموضوع وكٌف تتفاعل فٌما بٌنها لتنتج غاٌة فكرٌة وفنٌة ، بعٌدا عن النظرة 

 .الشمولٌة تجاه الموضوع لتعمٌق الدراسة وتدقٌقها
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 :النتائج الخاصة:ثانيا

  جعلتها تمتزج مع نثرها مما ساعدها على تولٌد " فضٌلة الفاروق " تجربة

هاته الرواٌات التً تروي عباراتها أحداث معاناة الشعب الجزائري خالل 

فترة اإلرهاب ، فعبرت عن آالمه و عن صموده و شجاعته ، شجاعة شعب 

ال للرضوخ و االستسالم ، و ما زال ٌقول ال لألوضاع الردٌئة " قال 

 . والتٌارات العاصفة التً ترٌد اقتالعه من أصالته و جذوره

 "أحدثت مفاجأة للجٌل الجدٌد من خالل عرضها لهذه " فضٌلة الفاروق

الرواٌات التً القت استغرابا كبٌرا لما تضمنته من جرأة وشجاعة فً 

الطرح فً وقنا حجمت فٌه كثٌر من األقالم عن الخوض فً مثل ما تطرقت 

  .(اإلرهاب)له من مواضٌع ارتبطت بأزمة الجزائر

  تاء  )،  (مزاج مراهقة  )نصوصها النثرٌة " فضٌلة الفاروق " قدمت

، على أنها رواٌات تكتب عن هموم المثقف    ( اكتشاف الشهوة ) ،  (الخجل

ومواجعه ، فتبدأ من نفسها و تنتهً عند كل النساء العربٌات ، فجاءت عبارة 

 .عن نصوص صرٌحة  واضحة 

  بالزمن و أعطته اهتماما دقٌقا مثٌرا " فضٌلة الفاروق " اهتمت نصوص

إلحساس القارئ بواقع المرحلة وما ٌمكن أن ٌنجر عنها من تحوالت، 

باعتباره أحد أهم العناصر المشكلة للنصوص الروائٌة ، التً تساعد فً 

 . كشف حٌثٌات الواقع ومالبساته بالزمن

  ٌملك سلطة على النص ال مجال للهروب " فضٌلة الفاروق " الزمن عند

منها، ألنه لٌس مجرد إشارة إلى زمن ماض أو حاضر أو مستقبل، بل هو 

 .روح ذلك كله

  عمل إبداعً تتحكم فٌه الصنعة و ٌخضع " فضٌلة الفاروق " الرواٌة عند

لالنفعال و الخٌال ، لذلك اهتمت فً كتاباتها باللغة كوسٌلة للتعبٌر و اعتنت 

 .بها عناٌة خاصة 
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 فً تقنٌات البناء الحكائً للروائٌة ،حٌث " فضٌلة الفاروق " لقد تحكمت

، فهذه  (المتخٌل و المعقول  )أوصلت النص إلى االنفتاح على قطبٌن 

االجتهادات كشفت مدى نضج كتابات المرأة وقدرتها على تحوٌل عالم 

 .األنثى إلى سرد روائً متحرر 

  على االهتمام بالزمن و رصده فً المجتمع " فضٌلة الفاروق " لقد حرصت

و الثقافة، مستفٌدة من سٌرتها الذاتٌة فً الكتابة الروائٌة من أجل إثبات ذاتها 

و وجودها، فبرزت كتابتها األنثوٌة كنسق معارض لما هو سائد، ألن الكتابة 

 .النسوٌة كانت مهمشة 

أقامت دلٌال واضحا على أهمٌة عنصر الزمن، " فضٌلة الفاروق "     إن نصوص 

لذلك حاول البحث من خالل الدراسة كشف بعض النقاط التً لم تحظ بها المقاربات 

النقدٌة بشكل كاف خاصة على مستوى كتابات المرأة الجزائرٌة بشكل عام وعند 

و مع ذلك الزالت هذه النصوص مفتوحة تنتظر .  بشكل خاص"فضيلة الفاروق"

 . من ٌستكشف أسرارها و ٌغوص فً أعماقها، كونها مجاال خصبا و واسعا للدراسة

    و أخٌرا أتمنى أن أكون قد وقفت فً إعطاء هذه الدراسة حقها المطلوب ،و أن 

اضفت شٌئا ٌمكن القارئ من معرفة بعض ما خفً عنه تجاه -  على األقل- أكون 

 ".فضٌلة الفاروق"شخصٌة 
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 ":فضيلة الفاروق "نبذة عن حياة 

 :إسمها

فضٌلة الفاروق لٌس اسمها الحقٌقً ، بل هو اسم مستعار اختارته االدٌبة من أجل الكتابة ،     

: ، بعد أن سألتها "فضيلة الفاروق " عن سبب اختٌارها لهذا االسم e.mailولقد أجابت عبر الـ 

ما سبب اختٌارك لالسم المستعار ؟ و ما الذي جعلك تختارٌنه تحدٌدا ؟ لماذا الفاروق ؟ لماذا لم 

 :، الذي تعتزٌن به كثٌرا ؟ فكانت إجابتها كاآلتً "عبد الحمٌد " تنسبٌه إلى أبٌك

 ، و هً سنة حاسمة فً 1989لقد بدأت الكتابة باكرا فً حٌاتً ، لكنً بدأت أنشر سنة  <<  

و قد شعرت أن أفكاري لن ٌتقبلها أحد من محٌطً ، سواء عائلتً ، أم أقاربً           . تارٌخ الجزائر 

نحن نعٌش فً مجتمع . أو معارفً ، لهذا اعتمدت اسما مستعارا ٌبعد عائلتً تماما عن مواقفً 

. ضٌق النظرة ، و ٌمكن ألي شخص أن ٌلحق بك األذى ،إذا أحدهم من قبٌلتك قال كالما ال ٌعجبه

و إن كنت أتأسف أنً كتبت باسم مستعار ، إال أنً لست نادمة ، ألنً ال أرٌد ألي فرد من أفراد 

عائلتً أن ٌحاسب بسبب ما أكتب ، و ال أن ٌتدخل فً حٌاتً ، و أدبً، بسبب اختالفً مع 

العائلة ، و قد حدثت حادثة تافهة جدا ، لفتت انتباهً لهذا االسم الذي لم أعرف وقتها أنه سٌصبح 

 .>>لصٌقا بً ، لكنه اسم جمٌل ، حتى و إن كنت ال أحبه 

 " .الفاروق "، و لٌس " عبد الحمٌد ملكمً " ، فوالدها "ملكمً "و اللقب الحقٌقً لألدٌبة هو 

 :مولدها و نشأتها 

 بقلب جبال األوراس  (آريس ) فً مدٌنة1967 نوفمبر 20ٌوم " فضٌلة الفاروق " و لدت الكاتبة 

التابعة لوالٌة باتنة شرق الجزائر ، لعائلة ثورٌة مثقفة لكنها جد محافظة  ، اشتهرت بمهنة الطب 

و الٌوم أغلب أفراد هذه العائلة تخصصاتهم علمٌة " . ملكمً " فً المنطقة ،و هً عائلة 

كالرٌاضٌات  و اإلعالم اآللً، أو قانونٌة كالقضاء ٌمارسون وظائفهم موزعٌن بٌن مدن باتنة ، 

 .بسكرة ، تازولت ، و آرٌس خاصة 

 



عن غٌرها من بنات مسقط رأسها، فقد كانت - نوعا ما - حٌاة مختلفة "فضيلة الفاروق "عاشت 

فكانت االبنة . بكر والدٌها ، و لكن والدها تركها تعٌش مع أخٌه األكبر، ألنه لم ٌرزق بأوالد 

 .(آرٌس  )المدللة لوالدٌها بالتبنً لمدة ست عشرة سنة قضتها فً

 :تعليمها 

 فً مدرسة البنات فً المرحلة االبتدائٌة ، ثم بمتوسطة " فضيلة الفاروق"    تعلمت األدٌبة  

مدة سنتٌن                   (آرٌس )فً المرحلة المتوسطة ، و بعدها درست بثانوٌة (البشٌر اإلبراهٌمً)

، (مالك حداد)لتعود إلى عائلتها البٌولوجٌة ، فالتحقت بثانوٌة  (قسنطٌنة)ثم انتقلت  بعدها، إلى 

 قسم رٌاضٌات ، فالتحقت بجامعة باتنة ، كلٌة الطب 1987هناك   فنالت شهادة البكالورٌا ىسنة 

لمدة سنتٌن  ، حٌث أخفقت فً مواصلة دراسة الطب الذي ٌتعارض مع مٌوالتها األدبٌة ، إذ 

. الصادرة فً قسنطٌنة (جرٌدة النصر)كانت كلٌة الطب خٌار والدها المصور الصحفً آنذاك فً 

و هناك وجدت طرٌقها مٌسرا . عادت إلى جامعة قسنطٌنة ، و التحقت بمعهد األدب العربً

 .لتحقٌق مواهبها 

 :أعمالها في الجامعة 

  (نادي االثنٌن)إلى مجموعة من أصدقاء الجامعة الذٌن أسسوا " فضيلة الفاروق"    انضمت 

، األستاذ  المختص فً النقد المعاصر بـجامعة " ٌوسف وغلٌسً " وكان من بٌنهم الشاعر الناقد 

مدٌر " محمد الصالح خرفً " األستاذ بجامعة جٌجل ، و " نصٌر معماش "قسنطٌنة ،و الشاعر 

مدٌر معهد " عبد السالم فٌاللً " معهد اللغة العربٌة و آدابها بجامعة جٌجل ، و األستاذ الكاتب 

 .األستاذ بجامعة جٌجل " فٌصل األحمر" العلوم السٌاسٌة بجامعة عنابة ، واألستاذ الكاتب 

 كان نادي االثنٌن ناد نشٌط، جدا حرك أروقة معهد اللغة العربٌة  و آدابها  بجامعة قسنطٌنة طٌلة 

 . تواجد هؤالء الطلبة مع طلبة آخرٌن بالجامعة 

بثورتها ، و تمردها على كل ما هو مألوف ، وبقلمها و لغتها الجرٌئة   " فضٌلة الفاروق"تمٌزت 

وبصوتها الرخٌم ، وبقلمها السٌال ورٌشتها المتألقة؛  حٌث أقامت معرضٌن تشكٌلٌٌن فً الجامعة 

التً اختفت تماما من الوسط بعد " مرٌم خالد "مع أصدقاء آخرٌن من هواة الفن التشكٌلً منهم 



 " فضيلة الفاروق "تخرجها ، غٌر الغناء فً الجلسات المغلقة لألصدقاء ، حٌث تغنً فٌها 

  ."فضٌلة الجزائرٌة " على الخصوص ، و " فٌروز "أغانً 

 " عبد الوهاب زٌد "وجدت فرصة لدخول محطة قسنطٌنة لإلذاعة الوطنٌة   فقدمت مع الشاعر 

مرافئ  )، ثم بعد سنة استقلت ببرنامجها الخاص  (شواطئ االنعتاق  )برنامجه آنذاك 

وقد استفادت من تجربة أصدقاء لها فً االذاعة ، خاصة صدٌقها الكاتب و اإلذاعً .(االبداع

و ألنها شخصٌة تتصف بسهولة التعامل أحب الجمٌع حسنها ودعابتها   . "مراد بوكرزازة "

فقد كونت شبكة أصدقاء فً اإلذاعة آنذاك ،استفادت من خبرتهم جمٌعا ، و كانوا خٌر . ومرحها 

 .سند لها فً تحقٌق طموحاتها 

 :عملها 

جروة عالوة "تحت رعاٌة األدٌب  (جرٌدة النصر ) كمتعاونة فً " فضيلة الفاروق"    بدأت 

انتبهوا إلى ثورة قلمها                   . الذي كان صدٌقا لوالدها ، و كذا أصدقاء آخرٌن له " وهبً 

جرٌدة )و قد أصبحت فً ثانً سنة جامعٌة لها صحفٌة فً . و جرأتها، و شجاعتها المتمٌزة 

أخلصت لعملها فً . الصادرة من قسنطٌنة مع مجموعة من أصدقاء لها فً الجامعة  (الحٌاة 

  .1993الجرٌدة ، و اإلذاعة ، و لدراستها، حٌث أنهتها سنة 

، 2000 نجحت فً مسابقة الماجستٌر،تخصص لغة عربٌة وآدابها سنة 1994    وفً سنة 

 1995والتحقت من جدٌد بجامعة قسنطٌنة ، و لكنها غادرت الجزائر فً التاسع من أكتوبر سنة 

و فً بٌروت بدأت . نحو لبنان فأقامت ببٌروت التً خرجت من حربها األهلٌة فً ذلك الوقت 

مرحلة جدٌدة من حٌاتها حٌث عالم جدٌد مفتوح و واسع مفعم  بالثقافات المختلفة و الدٌانات 

 .المتنوعة ، والحرٌات التً طالما تطلعت إلٌها

  بصدٌقها اللبنانً الذي كانت تراسله من الجزائر ، لفترة "فضيلة الفاروق"ببٌروت  تلتقً  

و مع أنه مسٌحً الدٌانة ، و ٌكبرها بحوالً خمس عشرة . ثالث سنوات تقرٌبا ، و ٌقع فً حبها 

 .سنة ، إال أنها أقنعته باعتناق اإلسالم ، و تغٌٌر دٌنه ، و لم تطلب منه مهرا لها غٌر إسالمه 



فقد تزوجته قبل نهاٌة السنة ، و أنجبت منه بعد سنتٌن و لكنها اصطدمت فً بٌروت بثقافة اآلخر 

فالمجتمع . التً لم تعشها فً مجتمعها ذو الثقافة األحادٌة و الدٌن الواحد ، و الحزب الواحد أٌضا 

 .اللبنانً له تركٌبة مختلفة ، عانت كثٌرا حتى استطاعت الدخول فً تركٌبته والتغلغل فٌه

  هً أهم محطة فً حٌاتها فً "بول شاوول" و لعل التقائها بالشاعر الكبٌر ، و المسرحً  

بٌروت ؛ فقد كان الٌد األولى التً امتدت لها بعد زوجها، حٌث دعمها وآزرها لتجد مكانا لها 

 . وسط كل تلك األقالم و األدمغة التً تعج بها بٌروت 

جعلتها تستعٌد ثقتها بنفسها ، و تدخل معترك الكتابة " شاوول"جمعتها صداقة متٌنة ، ومتمٌزة مع 

 .من جدٌد 

و بالرغم من قصر مدة عملها التً لم  . (جرٌدة الكفاح العربً ) التحقت بـــ 1996وفً نهاٌة 

تتجاوز السنة ، إال أنها استطاعت أن تكون عالقات كثٌرة خالل تلك السنة ، ففتحت لنفسها و من 

 .خالل تلك الجرٌدة أبوابا نحو أفق بٌروت الواسع 

 :منشوراتها و مدى اهتمام النقاد بكتاباتها 

 بدار (مزاج مراهقة  ) ، و (لحظة الختالس الحب  ) أعمالها " فضيلة الفاروق"    نشرت  

 و كان هذا العمل أملها الكبٌر كً تشتهر فً أوساط .(تاء الخجل )الفرابً ببٌروت ، ثم كتبت 

الكتابة، لكنها صدمت حٌن رفض العدٌد من دور النشر نشرها لها ، فظلت هذه الرواٌة بدون نشر 

لمدة سنتٌن ألنها ناقشت فٌها موضوع االغتصاب فً المجتمع العربً ، و عرضت معاناة النساء 

المغتصبات فً الجزائر خالل العشرٌة السوداء ،فً وقت كانت فٌه الكتابة عن كل ما هو جنسً 

، خاصة - كما أسلفت- لم تكن مرغوبة فً ذلك الوقت ، رغم ما فً المجتمع اللبنانً من تحرر 

 .حٌن ٌكون االغتصاب ٌدٌن الرجل و المجتمع  و القانون الذي فصله الرجل على مقاساته 

فقرأها الشاعر                      (رٌاض الرٌس  )ظلت الرواٌة حبٌسة أدراج األدٌبة إلى أن قدمتها لدار 

الذي رشحها للنشر مباشرة ، و دعمها دعما قوٌا تشهده له هً " عماد العبد هللا " و الكاتب 

 .شخصٌا 

الذي " جابر عصفور"و الدكتور " غادة السمان " اهتم بهذه الرواٌة نقاد كثٌرون مثل الكاتبة 

الذي عرف " واسٌنً األعرج " حرص على دعوتها لملتقى الرواٌة فً القاهرة ،و الكاتب 



و كتب عنها مقاالت مهمة . بأعمالها ببارٌس، و اقترحها لتدعى إلى ملتقى بارٌس للسرد الروائً

 .الصادرة باللغة الفرنسٌة بالجزائر  (جرٌدة الوطن )باللغة الفرنسٌة فً 

و تعد الٌوم هذه الرواٌة من . طفق اسمها ٌعرف على نطاق أوسع  (رٌاض الرٌس )وببلوغها دار 

بٌن الرواٌات العربٌة المتمٌز جدا ، كونها تعالج ما كان محضورا ومسكوتا عنه فً المجتمع 

وفٌها قضاٌا متنوعة ،تصدم القارئ بأفكارها التحررٌة غٌر المسبوقة، أو هً قلٌلة . العربً 

و ال سٌما فٌما ٌتعلق ببعض المفاهٌم الدٌنٌة اإلسالمٌة التً تتمسك بها ، و ال . السبق عموما 

 . تخجل من إعالنها

التً تطرح فٌها أسئلة  ( اكتشاف الشهوة ) هو رواٌتها "فضيلة الفاروق"  آخر عمل نشر لـــ

مهمة عن العالقة بٌن األزواج ، و الزواج المدبر فً حد ذاته ، و العالقة الحمٌمٌة بٌن الرجل 

 .والمرأة فً المجتمع العربً 

عملً األخٌر هو            : ( E- MAIL ) عبر اإلٌماٌل –عن آخر عمل لها  " فضيلة الفاروق" تقول 

، و هو رواٌة تتناول الرقعة الجغرافٌة اإلسالمٌة و كٌف تحولت إلى رقعة  (أقالٌم الخوف  )

و قد تفادى اإلعالم العربً التطرق لها بشكل معمق، طبقا لعدم إثارة حساسٌات ،  فنحن . للخوف 

نتقبل أي شًء فً شكل إخباري مثال، نقرأ الجرائد بأكملها تصف بشاعات العالم العربً                    

 .و اإلسالمً ، لكن بمجرد أن نقول ذلك فً رواٌة ، نحارب ، و صدقا ال أفهم السبب 

و كٌف  ( E- MAIL ):  عن طرٌق الـ "فضيلة الفاروق"وهذه بعض األسئلة التً و جهتها إلى 

 : ردت علٌها 

 ما هً الجوانب الخفٌة من حٌاتك ، التً لم ٌسلط علٌها الضوء إلى حد الٌوم ؟: 1س

ال ٌمكن ألي كاتب أن ٌكشف الجوانب الخفٌة من حٌاته فً حوار ، و كل ما أستطٌع قوله » : 1ج

أن كتبً الخمسة تحوي على أقل من واحد بالمائة من حٌاتً ، و أعتبر تفصٌالت حٌاتً األجمل 

«على اإلطالق من كل رواٌاتً ، و هً ذخٌرتً لكتاباتً القادمة
(1)

.  

 ما هو شعورك و أنت تنزلٌن ألول مرة بمطار بٌروت ؟ ماذا استحضرت من مشاعر ؟ : 2س
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شعرت بالوحدة ، و بكٌت فً الطائرة لمدة أربع ساعات ، ألنً شعرت أن جذوري كانت  : 2ج

                   !ٌا رب : حٌن وصلت إلى مطار بٌروت نادٌت بصوت خافت . تقتلع من الجزائر قلعا 

 .و شعرت لحظتها أن هللا كان معً 

 ما سبب عشقك لقسنطٌنة ؟ : 3س

أحببت قسنطٌنة ، ألنها أول مدٌنة رأٌتها و أنا طفلة ، كنت أقٌم فً آرٌس و أزور والدي  : 3ج

البٌولوجٌٌن صٌفا مع والدي بالتبنً ، و كان أول شًء ٌلفت انتباهً رائحة الخبز باكرا              

، فأشرب الحلٌب مع (طرٌق جدٌدة )كنا نمر على أحد المقاهً فً " ... المٌلفاي " و رائحة 

. القهوة، مع الكرواسان، و قطعة مٌلفاي ، قبل أن نصل إلى بٌت أهلً فً حً المنصورة العتٌق

و كان كل شًء مختلفا تماما عما ألفته فً قرٌة ال ٌوجد فٌها شًء جمٌل غٌر ما أوجدته 

 من عمري، و فٌها 16عشقت قسنطٌنة إذن و أنا طفلة ، ثم استقرٌت فٌها حٌن بلغت الـ .الطبٌعة

عشت فٌها  . (آرٌس  )انفجرت مواهبً التً لم ٌكن ممكن أن تجد طرٌقا لها فً قرٌتً الصغٌرة

 سنة ، ثم غادرتها مباشرة إلى بٌروت ، و كان طبٌعٌا جدا أن أفتقد كل شًء فٌها بسبب 12

الغربة ، و الوحدة ، و االصطدام بثقافات مختلفة ، حتى أنً أصبت باكتئاب حاد جراء عدم 

- أي قسنطٌنة- لكن و ٌا للغرابة ، بعد عشر سنوات حٌن عدت إلٌها... تأقلمً السرٌع فً بٌروت 

و زرتها صدمت بما آلت إلٌه ، أصبحت مدٌنة بائسة ، مخٌفة ، ٌرفل فٌها الزعران لٌال غٌر 

آمنة، ومتسخة ، و وجه الثقافة فٌها أصبح مثل قناع ٌخفً تشوهات كثٌرة ، نعم لم أعد أحبها أبدا 

وأتفادى زٌارتها ، و بالمقابل أجد الكثٌر من الراحة و األمان فً قرٌتً آرٌس   التً حافظ أناسها 

 .على أمنها ، و وجهها الجمٌل الهادئ 

 هل النساء فعال تفوقن فً السرد ؟ : 4س

 النساء ال سالح لدٌهن غٌر سرد الحكاٌة لقول ما ٌردن ، لقد روضن على الخوف              » : 4ج

هذا فً حٌاتهن . و احترام التابوهات ، و لهذا كن دائما ٌلجأن لسرد الحكاٌة لقول المحظور 

و فً األدب أٌضا ، المرأة تسرد التفاصٌل التً ٌعجز الرجل عن سردها ، و إلٌك أبسط . الٌومٌة 

مثال؛ عقبة الجسد تخطتها المرأة و لم ٌتخطها الرجل أبدا، الرجل ال ٌتحدث عن جسده  بل 

تحكً بعفوٌة عن كل الممنوعات : ٌتحدث عن جسد المرأة ، أما المرأة فلقد كسرت هذا التابو 



فٌما ٌخص الجسد ، و غٌر ذلك ، كتب الرجل منذ ما قرون الكثٌر من األكاذٌب  زور الفتاوى ، 

و قراءات الدٌن، من أجل أن ٌكون الدٌن خادما له ، و لم ٌعرف أبدا أن ٌكتب الحقٌقة التً ٌخافها 

الجمٌع ، لقد ألف أطنانا من الكتب المحفوفة باألكاذٌب ، جاءت المرأة فً ظرف سنوات ، وقلبت 

و قد قلت أكثر من مرة إننا مجتمع غٌر مختلط فً أعماقه ، و لهذا . المشهد األدبً على رأسه 

لقد أنتج الرجل أدبا متشابها فً بنٌته . ٌكتب الرجل عن قضاٌا مختلفة تماما عما تكتبه المرأة 

السٌاسٌة و قضاٌا نضاله من أجل تغٌٌر النظم ، و الوقوف ضد قمع األنظمة ، و لكن المرأة 

تنبهت لشًء مهم ، إلى اللبنة األساسٌة لبناء المجتمع ، إلى العالقة بٌن الرجل و المرأة ، إلى 

و هذه الحكاٌات ال تنضب ، أنظري كٌف صنع . خباٌا العائالت ، أسرار العالقات اإلنسانٌة 

 قضٌة ال تموت ، أكوام من الكتب توقفنا عند هذه المحطة لنندب و نبكً 67الكتاب من نكسة 

إلى متى ستظل هذه الندبة فً أدبنا تالحقنا ؟ عمري من عمر هذه النكبة ؟ ... بنفس الطرٌقة 

سئمت و أنا أقرأ عنها ، ألن الزمن مضى باألحداث نحو محطات أخرى ، و ألن مشكلتنا 

األساسٌة لٌست فلسطٌن ، نحن مجتمع ٌتخبط فً مشاكل اجتماعٌة عوٌصة ٌغض عنها البصر ، 

و ٌمأل الكتب بخٌبات سٌاسٌة معٌنة لتتحول إلى مخدر ، ندمنه فال نحن نعٌش بدونه و ال نحن 

« !نقلع عنه 
(1)

.  

 لم معظم كتاباتك نسوٌة ؟ : سألتها " نوارة لحرش"وفً حوار لها مع 

، كانت لنا أحالم                    (كرٌمة بن دراج  ) أٌام الجامعة تعرفت على صدٌقتً »: فأجابت 

و طموحات قوٌة ، مختلفة عن بنات جنسنا ، فً تلك المرحلة ، كنا نعمل فً الصحافة                

.              ، فقد اكتشفت معها كل زوارٌب قسنطٌنة (بنت بالد  )و ندرس ، و ألنها ابنة قسنطٌنة محضة 

و أظن أنها تركت أثرا جمٌال فً حٌاتً ، شوقً إلى تلك األٌام هو الذي ٌعٌدنً إلى قسنطٌنة 

صنعت جزءا من  (كرٌمة  )دائما ، و مع محبتً لكل صدٌقاتً اللواتً أحبهن كثٌرا ، أعترف أن 

ذاكرتً األدبٌة ، و أتأسف أنها لم تواصل الطرٌق ، هً و كل زمٌالت القلم اللواتً بدأت معهن ، 

ألن ظروف المرأة الجزائرٌة فً الجزائر خاصة بعد الزواج ، تدخل المرأة فً متاهات ال معنى 

حرقة ألم فً قلبً ، ألنها لم تواصل  (كرٌمة بن دراج  )بالنسبة لً ... لها تأكل وقتها و موهبتها 

من سأذكر ، و من  ... (فوزٌة بولقندول  )،  (سهٌلة بورزق  )،  (نورة مناصرٌة  )االبداع ، 
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سأترك ، كم كنا كوكبة جمٌلة من األقالم ، و لكنها أصٌبت بالصمت كله و تسألٌننً لماذا أنا 

«نسوٌة ؟ 
(1)

. 
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