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ذ�رين �لی�ٔس ٕاذا فشلت و 

  .الفشل هو الت�ارب اليت �س�بق الن�اح

فال عطی�ين جناً�ا فال تفقدين تواضعي، و ٕاذا ٔ�عطی�ين تواضًعا 

  اجعلين من ا��ن ٕاذا ٔ�عطوا شكروا

  ."�م اعتربواا�ٔ  مقلبت هب

.  

  هللا الّرمحن الّرحمي �سم

  »قلیال و ت�مت من العمل ٕاالّ �ٔ ما و «

  

�لی�ٔس ٕاذا فشلت و  الصاب �لغرور ٕاذا جنحت، و� رب ال تدعين �� 

الفشل هو الت�ارب اليت �س�بق الن�اح ن� �ٔ دامئا 

عطی�ين جناً�ا فال تفقدين تواضعي، و ٕاذا ٔ�عطی�ين تواضًعا 

اجعلين من ا��ن ٕاذا ٔ�عطوا شكرواو  �كراميت،  يتفقدين ا�زتاز 

قلبت هبت ٕاذا اس�تغفروا، و  صربوا، وٕاذا ٔ�ذنبوا ك

  �ٓمني � رب العاملني

  

.و�ٓخر دعوا� ٔ�ن امحلد � رب العاملني

 

 

 

� رب ال تدعين �� "

دامئا 

عطی�ين جناً�ا فال تفقدين تواضعي، و ٕاذا ٔ�عطی�ين تواضًعا �ٔ � رب ٕاذا 

تفقدين ا�زتاز 

كف� او ٔ�وذذا إ و 



ال شريك ) 162(قل إّن صالتي  ونسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين 

  .من سورة األنعام

  .حىت النهاية لذي وّفقنا إلمتام هذا العمل

  :كل من قيل فيهم

  ن يكون رسوالكاد المعلم أ

  .عقوالأنفسا و ينشئ 

: االمتنان ألستاذنا املشرف

  .معنا من جهد خالص من أجل إمتام هذا العمل

ع وإثرائه إىل كل أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكّرموا بقراءة هذا البحث املتواض

 �رتام �اخلالص، مع �ٔمسى معاين التقد�ر و

 

 

قل إّن صالتي  ونسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين 

من سورة األنعام")163(أنا أول المسلمين له و بذلك أُِمرت و 

لذي وّفقنا إلمتام هذا العملجلَّ، االبدء و اخلتام نشكر اهللا عزَّ و 

كل من قيل فيهمالتقدير إىل  نتقّدم بأمسى معاين الشكر و  كما

كاد المعلم أ    ـــــالجــــيـــه التبـــــــعــلِّم وفّ ـــقـــــم للــــم

ينشئ يبني و     لمت أشرف أو أجل من الذي

االمتنان ألستاذنا املشرفباجلميل أن نتقدم جبزيل الشكر و  فمن باب االعرتاف

معنا من جهد خالص من أجل إمتام هذا العمل، ملا بذله "عثمان اللوسي

إىل كل أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكّرموا بقراءة هذا البحث املتواض

  .إرشادا�مم و تقوميه بتوجيها�مبالحظا�م اهلامة و 

 .إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيدإلى كل هؤالء و 

                    اخلالص، مع �ٔمسى معاين التقد�ر ونتقدم �شكر�

 

قل إّن صالتي  ونسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين " 

له و بذلك أُِمرت و 

البدء و اخلتام نشكر اهللا عزَّ و يف 

كما

قـــــم للــــم

لمت أشرف أو أجل من الذيأع

فمن باب االعرتاف     

عثمان اللوسي"

إىل كل أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكّرموا بقراءة هذا البحث املتواضو   

مبالحظا�م اهلامة و 

إلى كل هؤالء و 

  

               



 

 

 ٕاىل اليت اكنت تفرح بن�ا� ٔ�كرث ممّا �ٔفرح به.  

 ٕاىل اليت �ٔرضعتين احلب و احلنان، ٕاىل رمز و بلسم الشفاء.  

 ٕاىل اليت زرعت يف نفيس حب العمل، و �ٔ�ذت بیدي ٕالكامل ا�راسة.  

 ي الطاهرة يف امللكوت أ��ىل   .ٕاىل روح �ّٔمِ

 القلب، ف�ٔ�ن تغیيب؟ذ�رك يف مفي و سك�اك خ�ا� يف عیين و : "لها �ٔقول"  

 یقنيهنا ج�ات الفردوس مع الن�ب�ني و ا�لهم طی�ب �راها و �ٔحسن �زلها واسك   .الصّدِ

 ين ٕاىل من یديم یدیه لزيیل أ�ش ي وا�"واك عن طریقي، ٕاىل ق�س الن�ور والعطاء الر��

  .حفظه هللا" العز�ز

 م املس�تق�ل �ٔخوايت العز�زات�ٔ�الذ�ر�ت املايض، ووقائع احلارض و  ٕاىل من شار�وين :

  .رضوان، محمد، صا�ر، راحب: وٕاخويت أ�فاضل ،راضیة وهیبة، لبىن، ح�اة

 د احلق: ٕاىل مصدر الرباءة و السعادة يف العائ�، املشا�س الصغري   .ٕا��

  ايف، ٕاىل من معهم سعدت و �رفقهتم ُرسِرت، ٕاىل من اكنوا معي دق الص� ٕاىل ینابیع الّصِ

  .، ٔ�سامءصباح، زهراء، ن���، مرمي: اح�ىل طریق الن�

 وح   .فاطمة: ٕاىل تو�ٔم الر�

 ر وسَعهتم ذا�ريت ومل �سعهم مذكِّريت، و  نٕاىل ّلكِ أ�صدقاء وأ�قر�ء ا��� �ٔخص �ّ�ِ

  ....حسان، فوزي،ٔ�عاميم وعاميت،و�ٔخوايل: �ٔزواج �ٔخوايت: مهنم

 فعة س�نة �نیة ماسرت نقد معارص   .ٕاىل لك زماليئ يف ا��

 ٕا�هيم مجیًعا ٔ�هدي مثرة �دي، مع فائق حّيبِ وا�رتايم.    

                                                                                               ة�مسیح                                                                         

 



 

 

 � � � نا تق � رب �ا ٕان   ك�ب�ل م�

میع العلمي  �ٔنت الس�



 مقدمة
 

  أ
 

واملستحدثة، خصوصا بعد  عة من املناهج النقدية النصانّيةعرفت الساحة النقدية احلديثة واملعاصرة جممو     

، واملتعلقة بدراسة الكلمة أو اجلملة دراسة يف حقل اللسانيات" دي سوسري"ا الدراسات املتقدمة اليت جاء �

ال بطريقة  ونظرا ألن العلوم تبىن بطريقة تراكمية، ،اخلارجيةلة عن ظروفها وسياقا�ا أي كبنية مغلقة ومعزو  حمايثة،

وذلك  ، ختطي حدود اجلملة إىل بنية أكرب هي النصد حاولت الدراسات اليت جاءت بعده، فقتقويضية �دميية

قّدمته اللسانيات من مصطلحات وأدوات إجرائية يف مستفيدة ممّا " هلاريس" "حتليل اخلطاب"بعد صدور كتاب 

، فانطلقت يف دراسة اخلطابات املختلفة ومنها ، وتذوق اجلمالية املوجودة فيهاة النصوص من أجل تفكيكهاربمقا

وأولوه  ن أدرجوا مبحث الزمن يف دراستهمالذي" الشكالنيني الروس"اخلطابات السردية، مستعينة يف ذلك مبنجزات 

وهو " املنت احلكائي"، حيث مّيز بني هذا ا�ال يف" فسكيتوماش"، خصوصا ما قّدمه ن العناية واالهتمامالكثري م

، وهو ما مساه هذه األحداثوهو كيفية تقدمي  ،"املبىن احلكائي"و ،داث املتصلة اليت حتركها الشخصيةجمموع األح

، وهو العلم "علم السرد"و�ذا ظهر  " السرد"و" القص"، ومن هنا جاء الفصل بني بني "باخلطاب"" تودوروف" 

، والذي خضع إلسقاطات العلوم األخرى الداخلي يف خمتلف النصوص السرديةبأمناط التنظيم  الذي يهتم

" جريار جينيت"الت �ذا اخلصوص، ومنهم الفرنسيخصوصا من طرف البنيويني الذين طّوروا الكثري من املقو 

الذي  -اخلطاب أي–الذي اهتم بدراسة اخلطاب السردي، وحاول تطبيق تقنية دراسة اجلملة على هذا األخري 

وذلك  بدراستها" علم السرد"الذي يهتم  و�ذا يكون الزمن من املباحث ،وجهته، وصيغته ،زمنه: يدرس من حيث

بنية الزمن «: ونظرا ألمهيته يف الرواية خصصناه بالبحث يف مذكرتنا بعنوانعلى اعتبار أّن الرواية فّن زمّين بامتياز، 

 الـحديثة  حقل الدراسات السرديةيفبأس به  يشغل حيزّا ال ألنه ،»لـمرزاق بقطاشرواية طيور في الظهيرة في 

ذ حاول الـمشتغلون �ذا الـحقل سرب أغواره، ووضع إ ،"جريار جينيت"نظريات الذي جاء بـها تبعد الـخصوصا 

بسب الغموض  آليات اشتغاهلا داخل النصوص السردية، وذلكوالكشف عن طريقة بنائه وتقنياته و د عليه، الي

  .الذي يكتنفه

  :اإلشكالية التالية اعتمادا علىبنينا دراستنا " طيور في الظهيرة"روايةد كيفية اشتغال آليات الزمن يف لرصو        

  ما هي أنواعه الـمتمثلة يف الرواية بصفة عامة؟الزمن؟ و  ما مفهوم - 

ف الراوي آلياته يف نسج النص ؟ وكيف وظ"الظهرية طيور يف"رواية ا مدى فاعلية البناء الزمين يف ما طبيعة، وم - 

  أم أنه كانت له وظيفة جـمالية فنية؟ نائيا فقط،ى دورا بك أحداثه؟ بـمعىن هل أدحبو 
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 "بقطاش مرزاق"هذا الـموضوع هي رغبتنا يف قراءة أعمال  معاجلة لعل أهـم األسباب اليت دفعت بنا إىلو          

       التحوالت اليت عرفتها اجلزائر، وال سيما الثورات األربع، الـتحريرية و الزراعية  نتاجاتههذا الروائي الذي واكب بإ

اليت  أىب إّال أن يـسخر قلمه لـمعاجلة هذا الواقع، وخصوصا الثورة اجلزائريةو وغريها، ) ..(.الثقافيةالصناعية و و 

ـخروج عن إطار الواقع لحياء، دون ااإليـعتمد فيها الرتميز و يقة فنّية نتاجاته األدبية، بطر سد يف إحظيت بـنصيب األ

الكيفية اليت و  يقة الكتابة عند هذا الروائيطر  ف من األسباب أيضا رغبتنا يف التعرف علىاياه، ونضيقضاجلزائري و 

لروائي هو أن هذا اـجمالية للرواية الـمعاصرة خصوصا اللذي أصبح أحد عناصر الـمعمارية و تعامل بـها مع الزمن ا

من األوائل الذين أسسوا للرواية الـجزائرية الـمكتوبة باللغة العربية بعد أن عانت أزمة هوية كو�ا كانت حبيسة اللغة 

  .لغتني العربية و الفرنسيةمـمن يكتبون بال هفرنسية، علما أنال

الـمدخل خصص فصلني حـيث ضمت مدخال و وإلجناز هذه املذكرة وضعنا خطة بـحث، سرنا على هديها،     

حماولة رصد و  "بالزمن"إىل التعريف  ، مث انتقلنا فيهوالتعرف على خصائصها لغة واصطالحاً، "بالبنية"للتعريف 

أّما الفصل األول  ،..).فة، الـنحو، التاريخ، علم السردالفلس(تلفت باختالف الـحقول الـمعرفيةمفاهيمه اليت اخ

فقد كان فصال نظريا رّكز على البـحث يف الـمفاهيم، وقسمناه إىل ثالثة مـباحث، خصص األول منها لـمعاينة 

الوقوف على و  ،"القراءة"و "الـخطاب"و "زمن القصة"مث الـتمييز بني  ،"ينالبنيويالشكالنيين و الزمن عند "

بأنواعهما، ليأيت الـمبحث الثاين معالـًجا لـمفاهيم  "اقاالستب"و "االسترجاع"الـمتمثلة يف  "الـمفارقات الزمنية"

يف حني كان الـمبحث  ،"الـمشهد"و "الوقفة الوصفية "و ،"الـحذف"و "كالـخالصة": "إيقاع حركة السرد"

قسمناه و  تطبيقياكان فصال بأنواعه، أّما الفصل الثاين فقد   "الزمني )التواتر(للمحكي"األخري مـخصصا الثالث و 

طيور "تلمـسها بني ثنايا روايةتلك الـمفاهيم النظرية السابقة و فيه الوقوف على  إذ حاولنا ،ة مـباحث أيضا ثالثإىل

يف حني عالـج ، "مفارقات زمنية" منلله ما ختو  "الـخطابزمن "و "زمن القصة"الـمبحث األول  فعاجل ،"الظهيرة

  .سرودةبأنواعه داخل امل "تراالتو "يف الرواية، لـيخصص الـمبحث األخري لدارسة  "السردإيقاع حركة "الثاين 

          الذي يركز بالدرجة األوىل  "الـمنهج البنيوي"دراسة هذه الرواية، فهوأّما عن الـمنهج الذي اتبعناه يف     

 ، وذلك مـحاولة مّنا للوقوف على"ةطيور يف ظهري "لـتحليل لآلليات الزمنية داخل رواية على اإلحصاء والوصف وا

من الـتحليل  ك أحداث الرواية مستفيدينكيفية توظيف آلياته يف حبلزمن، و الطريقة اليت تعامل بـها الروائي مع ا

  .يف مقاربة الزمن الروائي "جيرار جينيت"الذي اقرتحه 
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  )خطاب الـحكاية( :ع لعل أهـمهامراجالـالستعانة بـمجموعة من الـمصادر و إلنـجاز هذه الدراسة تـمت او        

الزمن الـنوعي ( ،"أحـمد العّزي نفلة  حسن" )تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني( ،"جريار جينيت"

شعرية الـخطاب ( ،"سعيد يقطني" )تـحليل الـخطاب الروائي(، "هـيثم الـحاج علي" )وإشكالية الـنوع السردي

 غريهاو  ،"حـميد لـحميداين"  ...)بنية الـنص السردي( ،"قاسم سيزا" )الروايةبناء ( ،"مـحمد عزام" )السردي

  .نا على اتضاح الرؤية من أجل الوقوف على بنية الزمن داخل الروايةالـمراجع اليت ساعدت من

أّما من ناحية الصعوبات اليت واجهتنا يف هذا الـبحث فقد تـمثلت يف صعوبة التعامل مع الـمصطلحات      

      إىل اللغة العربية، كو�ا يف األصل وليدة الدرس الغريب، ما أدى  نقلتهاالنقدية بسبب تباين الـرتجـمات اليت 

ضف إىل ذلك خصوصية الرواية أإىل حشد عدد كبري من الـمصطلحات العربية يف مقابل مصطلح غريب واحد، 

إىل ضيق الوقت، ولكن إضافة  إخضاعها لسلطته،و  جتهاد لتكييف الـمنهج الـمطبقالـمدروسة اليت تطلبت مّنا اال

  .فادةاالستو  يف تـحقيق اإلفادة غايتنا كانت أكرب فإنّ رغم هذه الصعوبات 

وخنص نـجاز هذا الـبحث زيل لكل من مّد لنا يد العون يف إتقدم بالشكر الـجيفوتنا يف هذا الـمقام، إال أن ن الو    

ء كانت مـنهجية ، سواواإلرشادات ، الذي لـم يبخل علينا بالـتوجيهات"عثمان اللوسي"األستاذ الـمشرفبالشكر 

ما التوفيق إال و هذا  ناكون موفقني يف بـحثيف األخري نأمل أن نوالتقدير، و منا فائق االحرتام  فله ،أو معرفية علمية

  .من عند اهللا
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  في مفهوم البنية و الزمن

قد أو باحث لغوي ناأي ينبغي على هلذا مجال النقدي، ـاملفاهيم اليت عرفها الو  الـمصطلحات لقد كثرت

هذه  مقاربتها على اختالفها، البد من الوقوف عند بعضمن تطبيق املناهج النقدية و يــتمكن  أن يـلم بـها حىت

الذي  مـحاولني إزالة الغموض "الزمن"مث  "مصطلح البنية": ا البحث، منهااملصطلحات قبل خوض غمار هذ

  .الباحثون هلماطلحني بسبب تعدد التعاريف واآلراء اليت أعطاها النقاد و صمـف هذين التنيك

  :أّوال مبصطلح البنية مث مصطلح الزمن ءيتم البدو 

 ):la structure(البنية  )1

  : تعريفها 1-1

 :بـمعاٍن عديدة منها "البن منظور" "لسان العرب"يف  "البنية"لقد ورد مصطلح : لغة 1- 1-1

جمع ـالو ى بنَـ مَ ـال ناءُ لبِ او  ،(...)اةٌ نَ بُـ و  نايةً بِ نيًة، و بِ نيانًا و  مقصورة وبُ ـَىن ، وبَ اءٌ نَ ، وبِ اءَ نَ البِ  ءُ االبنَّ  ىنَ ، بَـ اهلدمِ  نقيضُ  يُ نْـ البَ  «

 شوةٌ وهي مثل رِ  نيةٌ يقال بِ (...) نيتهُ ما بَ  نيةُ البِ و  نيةُ والبُ (...) انعهُ وصَ  نيانِ البُ  رُ بـِّ مد اءُ البنَّ و (...)  ،)حج( بنياتٌ أَ و  بنيةٌ أَ 

  .1»زيٌ جِ و  زيةٌ مثل جِ ـى ـنً بِ و  نيةٌ  وبِ ـًىن ، وبُ نيةٌ يقال بُ (..) طُ ائاحلَ  نيانُ عليها، والبُ  بَىن يُ  اليت يئةُ الـهَ  نيةُ ا، كأّن البِ شَ رَ و 

ما قوي  إقامة شيء :أي البناءيعين  "البن منظور" "العربلسان "كما جاء يف   "البنية"فمصطلح 

  .جلسةـالمشية و ـاهليئة كال: أخذ دالالت أخرى مثل ثابت فهو عكس اهلدم، كما أنهو 

 بنيهِ يَ  ناهُ ُين نقيض اهلدم، بَ البَـ « :فالبنية ،"محيطـالالقاموس "مسّمى بـال "فيروز أباديال"أّما يف قاموس 

ـى نَ البِ : ج نيتهُ الكسر ما بَ ضَّم و بال ،الُبنيةُ أَبنياٌت، و : أَبنيٌة حج: املبـَىن ج: ءُ ناالبِ و (...) نايةً ، وبِ نيةً نيانًا وبِ بُ و  ناءً بِ نًيا و بَ 

  لزوم آخرها ضربًا واحًدا: الكلمة ناءُ بِ  به دارًا، و ـبِين ، أو ما يَ اءً نبِ  هُ عطيتأَ : بنيتهُ أَ يف الشرف، و  نايةُ وتكون البِ  ـىالبـُنَ و 

التماثيل : اتالبنو (..) هابـها زفَّ  يَ ـنِ بَ  على أهله و ـَىن بَ اصطنعه و : لرجلُ ا َىن بَـ و (..) حركة، ال لعامل من سكون أو    

  .2»ابًنا خذهُ ـاتَّ  اهُ بنَّ الرتهات، وتَ : بالضم ريق،الطَّ  نياتُ الصغار يلعب بـها، وبُ 

تصفيف بيت، ومنه فالبناء وهو إقامة و  الذي هو نقيض التهديـم،ناء البِ  يف هذا التعريف أخذت معىن نيةُ فالبِ    

  .النظمالرتكيب و معىن يـحمل 

                                                           
  .)ى ن ب(مادة  ،1ط بريوت، لبنان،، )2(دار صادر، ا�لد، لسان العرب ،ابن منظورأبو الفضل  مـحمد بن مكرم مجال الدين -1
 ص، ص2005 ،8ط التوزيع، بريوت لبنان،ر و شالنمؤسسة الرسالة للطباعة و ، القاموس الـمحيط ،يالفريوز أباد مـجد الدين مـحمد بن يعقوب-2

1264-1265.  
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ا نيً بَ  يءُ  الشَّ َىن بَـ «:مجمع اللغة العربية كما يليـل "لمعجم الوسيطـا"يف  أيضا "البنية"لقد ورد مصطلح و 

معاٍن كثرية تدور حول  جازًا يفـمَ  ، واستعملَ ءَ باـى اخلِ ـنَ وبَ  ،ـى السفينةَ نَ بَـ :نـحوه، يقالداره و أقام جِ : انيانً بُ و  ناءً وبِ 

) ج(بُنـيَ  ما لُبنيةُ ا(...) ألزمها حالة واحدة ـى الكلمةَ ـنَ وبَ (...) ـى الرجالـنَ ، وبَ جدهُ ــى مـنَ بَ  :التنمية يقالالتأسيس و 

كل   )ةالَبنيّ (، نيةُ فالن صحيح البِ و  أي صيغتها الكلمةِ  نيةُ ، ومنه بِ ناءِ البِ  هيئةُ  نيةُ البِ و ) ـًىن بِ ) (ج(بـُـنــيَ  ، ما)نيةُ لبِ ا(بُـنَـى 

 و (..) بنــَى، وتطلق على الكعبةما يُ 
َ
، وليس للحرف منها ــى منها الكلمةُ ـبنَـ هجائية، تُـ ـحروف الـال: باِين حروف امل

  .أو الكلمات كيب األشياءهي كيفية تر  فالبنيةعليه ، و 1»معىن مستقل

 ـينُ البَـ ":بني طياته بالشكل اآلتـي "البنية" مصطلح "مـمعجم مصطلحات النقد العربي القدي"لقد أورد و 

  ناءُ ، والبِ نايةً بِ و  نيةً بِ  ناهُ ، وبَ اهلدمِ  نقيضُ 
َ
رصف ووضع ألفاظه و  صياغتهُ : الكالمِ  ةُ ينبِ و (...) جمع أبنيةٌ ـ، والبــَىن امل

ا كان الشعر أكثر اشتماًال فكلم ،التقفيةما هو التسجيع و ـإن عرِ الشِّ  نيةُ بِ « :فقال قدامة ذهبوإىل ذلك  عباراته

هذا الشعر على أن ألفاظه مع  بنيةُ فَ «وقال  »أخرج له عن مذهب النشر عليه كان أدخل له يف باب الشعر و 

  .2"»قصرها فقد أشري �ا إىل معان طوال

مصطلح ـتعريفا ل "في الشعر شوقي اإليقاعيةالبنية " يف كتابه "عسرانمــحمد "إىل هؤالء قّدم  باإلضافة

ريقة أو الط ناءَ الذي يعىن البِ  »Stuare«من األصل الالتيين  ها مشتقةـأن«يف اللغات األوروبية حيث ذكر  "البنية"

ما معمارية و ـجهة نظر المن امتد مفهوم الكلمة ليشتمل وضع األجزاء يف مــبــىن ما  مـها مبــىن ما، ثـاليت يقام ب

ه الكلمة منذ منتصف ذمعمار يستخدم هـوروبية على أّن فن الجم األامعـمال تشكيلي، وتنص الـيؤدي إليه من ج

  .3»القرن السابع عشر

مفاهيم تتقارب رغم ـمعاجم العربية أو الغربية أّن الـيف ال "البنية"مصطلح ـيالحظ بعد هذا العرض ل

    تتفق على أن البنية هي البناء سواء كان هذا البناء إقامة بيت موجودة بينها، وتكاد ـالاالختالفات التفصيلية 

 . سق كبرينصغري أو تركيب مجلة ك سقنكأو تركيب كلمة  

                                                           
  .72، ص2004، 4ط، مكتبة الشرق الدولية، مصر، ، المعجم الوسيطمـجمع اللغة العربية -1
  .130، ص 2001، 1ط ت،، مكتبة لبنان ناشرون، بريو لقديممعجم مصطلحات النقد العربي اأحـمد مطلوب،  -2
، مذكرة من متطلبات شهادة مرزاق بقطاش" البزاة"و" طيور في الظهيرة"بنية االيقاع الروائي في روايتي، ، بلقاسم مالكيةسليمة جنيدي -3

  .8، ص2011-2010اجلزائري املعاصر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة اجلزائر، املاجستري يف األدب 
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 :اصطالحا 2- 1-1

 ـمير سعيدس"ة تعريفات منها ما أورده عدّ هلا نـجد  ،"البنية"فيما يــخص التعريف االصطالحي ملصطلح 

مفهوم يشري إىل النظام « حيث يقول بأن البنية ،"معاصرـمصطلحات النقد األدبي ال"سيف قامو  "ازيحج

وحدات أو جموعة منتظمة من الـجعل من اللغة مـماسك تـمقتضى رابطة تـحّدد كل أجزائه بـالذي ي سقاملت

  .1»حدد بعضها بعض على سبيل التبادلـيالعالمات اليت تتفاضل و 

 بعضهابى بوضوح من خالل هذا التعريف أّن البنية ما هي إالَّ الكيفية أو الطريقة اليت تربط العناصر يتجلّ 

ق فالبنية نس ،)أو بناء إقامة صرح(يةأو غري لغو ) مكونات مجلة معّينة(عض سواء أكانت هذه العناصر لغويةبب

يعامل النص لك باعتبارها منهًجا نقديًا كانت البنيوية تستمد وجودها من مفهوم البنية وذ  وإذاوظيفي منظم، 

اللسانيون ضبط ون و حاول اللغويومستقلة بذاتـها فقد تنظر إليه على أنه بنية قائمة و  ةمعاملة داخلية آنية وحمايث

 )Roland Barthes(كان روالن بارت« :"بشير تاوريريت"نية، ويف هذا الصدد يقول الباحثمفهوم الب

يبحثون عن بنية يف كل قراءة لعمل ) Gulia Kristeva(، جوليا كريستيفا )Tzvetan.todorov(تودوروفو 

من اللسانيني الذين قدموا تعريفا و ، 2»جتهدون يف ذلك الكتشاف القواعد اليت تنظم عمل البنيةـأديب ما و ي

هي كل مكّون من ظواهر متماسكة، يتوقف كل منها «:إذا يقول )Roland Barthes بارت روالن(للبنية

  .3»ما عداهـبفضل عالقتهب إالمكنه أن يكون هو ـعلى ما عداه، وال ي

لتحام و االقرتان شرطان ها كل مكون يتسم بالتماسك مع غريه، فاالـبأن "البنية"يّعرف   "فروالن بارت"

 «:من خالل قوله" Émile Benvenisteايميل بنفنيست "معىن الذي يقرّهـاران حىت يتحقق البناء، وهو الق

وعة منتظمة من جعل من اللغة جممـتوافق تماسك و ـمقتضى رابطة تـحدد كل أجزائه بـمنسق الذي تـالنظام الذلك 

بـهذا تكون البنية هي و  ،4»حدد بعضها البعض على سبيل التبادلـينطوقة اليت تتفاعل و ملالوحدات أو العالقات ا

معينة كما أنـها يــمكن أن تشكل نسق وظيفي منظم الطريقة اليت تتماسك بـها العناصر لتشكل شيئا ما أو هيئة 

  .حكمهـله نظام معني ي

                                                           
  .134، ص 2001، 1العربية، القاهرة، ط األفاق، دار قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصرسـمري سعيد حجازي،  -1
، اقرأ، مكتبة التطبيقيةو النظرية  واإلشكاالتدراسة في األصول و المالمح  :ت في مناهج النقد األدبي المعاصرمـحاضرا ،بشري تاويريرت -2

  .10، ص 2006، 1قسنطينة اجلزائر، ط
  .12-11:، مصر، صصاإلسكندرية، منشأة املعارف، قراءة بنيوية :المدخل اللغوي في نقد الشعر ،مصطفى السعدي  -3
  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  -4
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جموعة أّن البنية هي مـ«:خصوصيتها إذ يقولد أعطى هو اآلخر تعريفا للبنية و فق "جان بياجي"أّما 

حتوي على قوانني كمجموعة تقابل خصائص العناصر تبقى أو تعتين بلعبة التحوالت نفسها دون أن ـحوالت تـت

  .1»حدودها أو تسعني بعناصر خاصة تتعدى

شكل نظام من التحويالت الداخلية اليت  ها تتمثل يفـللبنية أن »جان بياجي«يتضح من خالل تعريف 

هناك خروج إىل عناصر خارجية، وهذا املفهوم يتقاطع مع املفاهيم السابقة، إذ أّن ـحكمها قوانني معينة، دون الـت

  .جعلها متماسكةـكم عناصر معّينة و يحي دوّما نظاما داخليا معّينا

  :خصائصها -1-2

 "البنية اإليقاعية في شعر شوقي"يف كتابه  "مـحمد عسران"كما أوردها   خصائص إن للبنية ثالث

  :ازها فيما يليمكن إجيـي

 هاـذاتحيث تصبح كاملة يف ـبعناصر داخلية متماسكة أن البنية تتألف من  «:معناهاو : الكلية و الشمولية -أ

عن  مكن أن نفصلهاـمغلقة، ال يهي تتجسد يف شكل خلية متماسكة و  وإمناوليست تشكيل لعناصر متفرقة، 

  .2»بعضها البعض أو نضيف إليها عنصر آخر

لبعض من التحويالت خضعه ساكنة أو ثابتة ثبوتا مطلقا، إنـما تـالبنية ليست  «يقصد بـها أن و : تــحويالت -ب

  .3»حدث داخل نسق أو نظام، كما تبقى يف الوقت ذاته خاضعة لقوانني البنية الداخلية ـ، واليت تالداخلية

خضوع إىل قوانني ـالبنية قادرة على تنظيم نفسها بنفسها دون ال«ي أنّ ـيعين التنظيم الذات :التنظيم الذاتي -ج

عنها، لكي  رجاخ عيينحتاج إىل أّي وجود ـحيث ال يـخارجية تساعدها على التحكم يف حركة العناصر الداخلية ب

  .4»تعتمد يف ذلك على أنظمتها اللغوية اخلاصة بسياقها وإمنايقرر مدى مصداقيتها، 

متماسكة فيما بينها، وال يــمكن لى ما سبق يتجلى أن البنية هي كٌل يتكون من عناصر منتظمة و عبناًء و 

ها، ال تدع ـمتفاعلة فيما بينها، منغلقة على ذات -العناصرأي –ها ـخر ألناآلتــحديد أو فصل أّي عنصر عن 

  .أو التأثري فيهامجال ألّي عنصر خارجي بالتدخل ـال

 

                                                           
  .9، صرزاق بقطاشم" زاةبال"و" طيور في الظهيرة"ي روايتيالروائي فبنية اإليقاع  بلقاسم مالكية، سليمة جنيدي، -1
  .ن صاملرجع نفسه،  -2
  .ص ناملرجع نفسه،  -3
  .ص ناملرجع نفسه،  -4
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 )le temp:(الزمن )2

هم ـحقولهم و ـالباحثني على اختالف اهتماماتالنقاد و باهتمام كبري من طرف  لقد حظيت مقولة الزمن    

  مقولة كانت نقطة مشرتكة بني عّدة حقول، ولكن رغم ذلك لـم يتوصلوا ـوبالتايل فهذه المعرفية اليت طرقوها، ـال

م بعض التعريفات له بدءا ـحاول فيما يلي تقديموضوع، وسنـهذا الـكل مهتم ب  إىل تعريف جامع مانع يعود إليه

  .بالتعريف اللغوي مث االصطالحي

  : تعريفه2-1

اسم لقليل : الزَّمانُ الزَّمُن و : منَ زَ «:تعريف الزمن كما يلي "البن منظور" "لسان العرب"جاء يف :لــغة1 - 2-1

 زمنَ أَ شديد و ، امنٌ زَ  منٌ ، وزَ زمنةٌ ، وأَ زمانٌ أَ و  زمنٌ جمع أَ ـ، والالعصرُ : مانُ و الزَّ  منُ الزَّ : محكمـ، ويف الكثريهو   الوقت 

 .1»مانًابه زَ  قامَ أَ  مكانِ ـبال زمنَ ، وأَ منةُ الزَّ و  منُ ، واالسم من ذلك الزَّ الزمانُ  طال عليه الشيءُ 

باديس "هذا ما أكّده ف مقولة الزمن و الغموض الذي يكتن مـمـّن حاولوا إزالة" يديالزب"لعل اللغوي و     

 حّدد يبتدئ من شهرين إىل ستة أشهر، يف حني كان يرىـم ميقاتـب قد حاول أن يضبط الزمن «:بقوله "فوغالي

 هالل أبيك"مدلولني ـمن اللغويني من عمد إىل التوحيد بني الو (...) ماماـبوقت معّني ت أّن الدهر غري مـحّدد

حيل إىل إمكانية التحديد سواء كان ذلك ـهكذا نـلحظ الفرق اجلوهري بني معىن الزمن الذي يو (...) "العسكري

 طبعت بطابع خاصمرحلة معينة ـأو ب (...)العقدوالشهر والفصل، والسنة و  األسبوعمقياس زمين معّني كاليوم و ـب

  . 2»ال آخرومعىن الدهر الذي ال أّول له و 

مع  الدهرلكل من الزمن و  امفهوم هاإعطاءهو مة ـمعاجم اللغوية العربية القديـمالحظ على الـعليه فالو     

مطابق هلما، ومباين بينهما، فربط الزمن بالتحديد، وربط العصر روق بينهما، فرتاوحت بني مساٍو و تـحديد الف

         اتـخذ مدلوًال عميقا مستمًدا  "يس فوغاليباد"حديد، ومدلول الزمن يف الفكر العريب حسب رؤية ـالتلبا

    لقد تعمق مدلول الزمن يف الفكر العريب القدمي متخذا مظاهر خمتلفة مستمدة «:محيط البيئي إذ يقولـالمن 

فكانوا يقولون زمن  ،قافيةالثمناحيه االجتماعية، والسياسية و  يتعايش مع شىتو  من احمليط البيئي الذي يعيش فيه

 العرب قاموا بالربط بني الزمن د ذات الباحث أّن يؤكّ و  ،3»الفاكهة لإلشارة إىل موسم نضج الفاكهةالرطب و 

                                                           
  .)نز م (مادة  ا�لد السابع، لسان العرب، ،ابن منظور -1
، 2008، 1طالتوزيع، دار الكتاب العاملي و التوزيع، ج، عامل الكتب احلديث للنشر و الزمان و المكان في الشعر الجاهلي ،باديس فوغايل -2

  .56-55صص
  . 58املرجع نفسه، ص  -3
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 يفنلالشتاء، كما ن الربد، إشارة إىل فصلي الصيف و فكانوا يقولون زمن احلر، وزم«:الطقس الطبيعينيمناخ و ـالو 

فيقولون زمن  و غريهاهم، سواء أكانت سياسية، أـمؤثرة يف حياتـمرتبطة بالشخصيات العظيمة أو الـلديهم األزمة ال

شهرا : محلية كالشهور فمثالـمناخية الـمقاييس الزمنية من البيئة الـكما استمدت بعض ال) .(..بكر اخلليفة أيب

  .1»حرّ ـمعىن شدة الـرمضان مشتق من الرمضاء بالربد، و ماء فيهما لشدة ـجمود الـميا بذلك لـمادى سـج

 يعيشونمحيط البيئي الذي ـفالعرب انطالقا من هذا التعريف كانوا يعطون دالالت للزمن اعتماّدا على ال    

 .مستقاة من بيئتهااملصطلحات شخصيات مشهورة، فبعض املفاهيم و  حىتفيه، سواء كان مناًخا أو طقسا و 

 :اصطالحا 2- 2-1

م به مهتـجاد مفهوم هلا يطمئن إليه الـإذ يصعب إي ،مقولة الزمن من املقوالت العصي�ة على التعريفإن   

الذي عرفه  االنسيايبفالزمن هو ذلك الكيان اهلالمي « ،مستعصية على القياسألنه مقولة هالمية غامضة، و 

ساعدة للوعي اإلنساين مـالوسائل التطورت، عرب تطور حولت و ـاإلنسان من خالل توصيفات متعددة متباينة، ت

  .2»مجال الذي توجد فيهـتفاعالت الذات مع ال، و تشري إىل مدخالت هذا الوعي نتكاإن  و ...) (

وهذا مكننا تلمسه أو القبض عليه، ـحيث ال يـالزمن يتميَّز بالتحرك و عدم الثبات، ب نأيعين هذا الكالم   

، حيث عرَّف "مكونات السرد في النص القصصي الجزائري"يف كتابه  "م ـعبد القادر بن سال"ا يؤكد عليه م

هي  كل فعل، وكل حركة، و منها إطار كل حياة، وخرباليت يتشكل جردة ـمـمعنوية الـهو تلك املادة ال«: الزمن قائال

فالزمن إذن مادة  ،3»موجودات و كل وجوه حركتها و مظاهر سلوكهاـمن كل ال يتجزأجزء ال  ليست إطار بل هي

نلحظه يف وجه الطفل  نستطيع تلمسها، إذاهر الطبيعة و ظواهرها، وال  كل مظحس بوجودها يفـغري ملموسة ت

، و  لكننا أبدا ال و  )...(الثمار، واخضرار األشجار نضجتبدل الفصول و يشيخ، و  الشاب عندما هيف وجإذا شبَّ

  .نستطيع القبض عليه

معتقدات ـخي يف عرض بعض مفاهيم الزمن لوجدناه مقدًسا يف الـمنهج التاريـإىل ال االحتكام لو تـمو 

ختلفة ـم أشكالو يف العصر اليوناين فنحتت له صور كان يعبد «يف هذا الصدد  "جرةـبشير بوي"مة، يقول ـالقدي

   حولت مظاهر ألوهية الزمن ـلقد تكثرية، و البطش يف أحيان  إىل القوة و اإلخصاب حينا، و خري و ـلها إىل الترمز ك

إله ) بوسيدون(هم ثالثة أبناء  أنـجبا )الفيض("ري�ا"و )الزمن( "كرونوس"اليت تقول بأن  "هوميروس"يف إلياذة 

                                                           
  .58، ص الزمان والمكان في الشعر الجاهلي باديس فوغايل، -1
  .17، ص 1،2008طمؤسسة االنتشار العريب، بريوت لبنان،  الزمن النوعي، وإشكالية النوع السردي، ،يهيثم احلاج عل -2
  .88، ص2001، احتاد الكتاب العرب، دمشق، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد ،القادر بن سالـمعبد  -3
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احلضاري الذي ، ونظرا للتطور الفكري و 1»الغيومماء واألثري و ـسإله ال )زيوس(إله الظالم، و )هيدس(والبحر، 

  .بعًدا ميتافيزيقًيا أعطوه نأظاهرة الزَّمن تتطور أيضا تطورًا متواصال بعد  بدأتعرفه اإلنسان، 

يرى معاش، و ـعندهم بلباس الواقع الّمت العودة إىل مفهوم الزمن يف الفكر العريب لُوِجَد أنه قد تلبَّس ـلو تو 

يف كل  ظواهرهالزمن و إلنسان العريب كان يعانق أنَّ ا «السبب يف ذلك عائد إىل نأ "محمد بويجرة"الباحث 

أشعة الشمس اليت  حتـأزكمته رائحة العرق تـهب أو انتهب، و ن، و قاتل فيها أو قُِتلحيث غشي الليايل، و  حلظة

قياس األصلح لطول الزمن أو قصره  عنده هو النفسية، حىت بات التوتَّر النفسي ربطته بأطواره المزجت مع ذاته و 

يرى على نفسيته، إذ جعلتها متوترة و  الظروف اليت عاشها العريب تأثريًاإذن فقد كان للبيئة و  ،2»خشونته أو ليونتهـل

اد مهما  حت دواليبه ألفر ـموت تـالخوف من الزمن و ـالتزرع بالضرورة الضعف و «أنَّ هذه التوتُّرات  "جرةـبشير بوي"

أشعارهم كثري من النصوص الشعرية اليت تدور حول القضية نفسها يف دواوين العرب و شجاعتهم، و كانت قوتـهم و 

  :  مثل البيت الذي يقول فيه صاحبه

  عام تأميل عام بعد ذلك و و  ليلة     أهلكين تأميل يوم و و  

خيف ـممن يف نظر اإلنسان العريب غامض و الزَّ الباحثني معىن يرمز إىل أن الذي استخلص منه أحد 

 ميتافيزيقي ـلحيث أبقى البعد اـمجيء اإلسالم، فقد تغريت نظرة العريب للزَّمن بـلكن بو  ،3»احلياةو غموض الكون 

ضرورة التغلب غلى اآلثار اليت يرتكها  «السنَّة مؤدَّاهمن القرآن و خربة اليومية، ولكنه أضاف إليهما بعًدا مستمًدا ـالو 

وبني  مستقبلـحاضر والـماضي، الـتـها الثالثة، البأزمنموازن بني احلياة الدنيا ـمن يف اإلنسان بواسطة العمل الز ال

التعاسة لغريه، ولقد لعبت الكثري من الشقاء و  سعادة للمؤمن، وفيهاليت تعد بزمن أبدي كّله خلود و  احلياة األخرى

  .4»من جريانه واالحرتازابتعاد املسلم عن دائرة اخلوف  هذه الدعامة دورًا فعاًال يف

الزمن كانت تـحكمه معطيات البيئة اليت يعيش فيها الفرد العريب أو غري العريب، ومنها منه نستنتج أن و 

عبد "ـجعله يشعر باخلوف من الزمن  أو االطمئنان له، فهو يف نظر مختلفة، فهي اليت تـتستمد مفاهيمه ال

 ،حسوسـمـمرئي غري الـمي غري الـضيه الوهمـاألشياء، فتتأثر بو  األحياءن نمظهر وهـمي يزم «"مالك مرتاضـال

 حس به والـتنا، غري أننا ال ناة من حياتنا، ويف كل حركة من حركظحـوالزمن كاألكسجني يعايشنا يف كل ل

                                                           
  .6، ص2008، 1، منشورات دار األديب ج)1986-1970( طاب الروائي الجزائريخبنية الزمن في البشري بويـجرة مـحمد،  -1
  .11ص نفسه، عالـمرج -2
عمرو بن قميئة :البيت للشاعر.  
  .10ص ،)1986-1970( طاب الروائي الجزائريخبنية الزمن في البشري بويـجرة مـحمد،  -3
  .ص ن ،املرجع نفسه -4
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 أن نـشم رائحته و ال مية على كل حال، والـال نستطيع أن نراه، وال أن نسمع حركته الوهتلمسه و ننستطيع أن 

 1»جاعيد وجه، وسقوط شعرهـجسدا يف شيب اإلنسان، وتـنراه يف غرينا مما نتوهم أو نتحقق أننا ـوإنرائحة له 

 ، وبني إعطاء تعريف شاٍف كاٍف لهالنقادمفكرين و ـالقية هي اليت حالت بني الفالسفة و طبيعة الزمن الزئبمنه فإن و 

  .مكمن الصعوبةمثة مكان ال يدرك حسيا بشكل مباشر، و ـلافهو على خالف 

ف الذي ال ر جاـهو ذلك النهر ال «الزمن أنّ  مفاده "للزمن"آخر  اتعريف "اطبّ بلـخعيسى "د الباحث يور و 

الكائنات يرسم يف يقني بدايتها  حكم قبضته على اجلميعـسبيل إليقاف جريانه، وذلك القانون املقدس الذي ي

رته على يـجايب معه، وقدتعاطيه اإلولكن هذا ال يلغي إرادة اإلنسان و .) .(.ها ال سبيل العرتاض إرادتهنـهايتو 

ل الذي يـمكنه من تعزيز خرباته فاإلنسان يتمّيز عن باقي الكائنات بالعق(...) مختلفةـال له يف تـجاريه احلياتيةتـمث

  .2»رقيهالوقت لضمان ازدهاره و  استغاللو 

   وذلك ألن االهتمام بالزمن تبدى  حقل الدراسات األدبية،ـلقد انتقلت عدوى غموض الزمن إىل الو 

ختلف أشكال التعبري خصوصا الرواية اليت تعترب فّنا زمنيا بالدرجة األوىل، ويف هذا الصدد يقول ذات ـيف م

الفكرية فالزمن كامن س ذلك بدوره على حياته األدبية و خربة الباحث تزداد بازدياد وعيه بالزمن، وينعك«: الباحث

  .3»يف وعي الكاتب أشد نهكمو  أن  ، غرييف وعيه اإلنسان

حسيته هي وضع تعريف له، وال صل إىل أّن الزمن مفهوم غامض يصعب انطالقا من التعاريف السابقة ن

لقد انتقل هذا الغموض إىل الدراسات األدبية ألن معظم الفنون األدبية مباشر يف خلق هذه الصعوبة، و ـالسبب ال

زمين  إطاروضع  مسك باألحداث، ويعني القارئ على ـزمين ي  إطار هلا منهي فنون زمنية كالرواية اليت البد 

  .خي للروايةـتاريو 

  :أنواع الزمن 2-2

كل حسب   مختلفة،ـمعرفية الـحقول الـمقوالت اليت طرقتها الـمقولة الزمن هي من أهم السبق الذكر بأن   

، فكانت هناك وجهات نظر مـختلفة القياسوهذا راجع إىل كو�ا مادة هالمية تستعصي على  جال اختصاصهاـم

 رتكاز على منظور كل حقل معريففيما يـخص هذه األخري، وفيما يلي سيتم التعرض لبعض أنواع الزمن مع اال

  :ما يلي أهـمها
                                                           

  .173-172،صص1998، عالـم الـمعرفة، الكويت، في نظرية الرواية ،عبد املالك مرتاض -1
يل شهادة املاجستري يف اآلداب  ، مذكرة مقدمة لناألعرج ينيلواس" البيت األندلسي"تقنيات السرد في الروايةسليم بتقة،  ،طباعيسى بـلخ  -2

  .66، ص 2015-2004اللغة العربية، جامعة مـحمد خيضر بسكرة اجلزائر، (و
  .67، صاملرجع نفسه -3
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  :الزمن الفلسفي 2-1- 2

 :الزمن عند الفالسفة الغربيين  ) أ

ياة القدم، وذلك الرتباطه العميق حب وسائله منذوتـحديد مفهومه ومظاهره وآلياته و لقد اهتم الفالسفة بالزمن 

مقوالت األساسية اليت ـمن ال(...) يعدُّ  «ذلكمؤكًدا  "عمرو عيالن"فيه، يقول صعوبة البحث  اإلنسان رغم

مستعصية على القياس ـهالمية الـاللكون الزمن من األبعاد الغامضة و جلبت انتباههم م و ـشغلت الفالسفة منذ القدي

مقولة زلية، كما تعود صعوبة البحث يف األ الكينونةو لعدم اوجود و الجريدية تبحث يف ـمفاهيم تـلصلته بالدقيق، 

   يدل على عدم القدرة  قتباس، فهذا اال1»اإلنساينالطبيعي و  ارتباطه بكل مظاهر الوجودجاله و ـالزمن إىل سعة م

إعطاء  م يستطيعوا ضبطه أوـلكنهم لم و ـبالزمن، فقد شغل هذا األخري بال الفالسفة منذ القدي على اإلمساك

لعل هذه اخلصوصية هي اليت الوجود و  حيثياتمفهوم قاٍر له ألنه من مفاهيم الزئبقية التجريدية املتصلة بكل 

قائًال «" Les comfessions" "االعرتافات"يّصرح يف كتابه " ST Augustin""أوغسطين"جعلت القديس

 لجعـهذا ما ي، و 2»ين ال أعرفأردت اإلجابة فإسألين أحدهم و  ما الزمن؟ إذا مل أسأل فأنّين أعرف، أّما إذا

ها ـمستقبل، ألنـالحاضر و ـماضي، الـمعروفة الـمكن حجز الزمن يف األبعاد الـال ي«يرى أنه  "القديس أوغستين"

حن بعد، ـم يـجال منتظر لـمستقبل مـمن الغموض الذي يطرحه الزمن، فالجرد صفات توظفها اللغة للتقليل ـم

امتداده ال وجود له ألننا ال نستطيع قياس و ،حاضر يتميز بعدم الثباتـم يعد له وجود، والـول انقضى ماضيـوال

عليه و  ،3»ال غري نفسيةاألبعاد الزمنية عرب قيم روحية و د انقضائه، غري أننا نستطيع التأكد من هذه إّال بعالزمن 

ماضي ـالزمن، فأضحى ال يكتنفماضي، مستقبل، حاضر للتقليل من الغموض الذي : فقد تـم استحداث صفات

حاضر فهو زمن غري مــحّدد، وال يـمكن قياسه إّال إذا أصبح ـم ينقض بعد، أّما الـمستقبل زمن لـزمن منقض، وال

 عمرو عيالن"غري ملموس، ويورد النفس فقط ألن الزمن الروح و عتمد يف هذه القياسات هو مـمعيار الـوال ماضيا،

واقفا       ى أن األزلية هي اعتبار الناس كل شيء يف الوجوديفّرق بني الزمن و األزلية  فري  «"أوغستين "أيضا أن

من مث و  ،4»ثابتغري  معىن أنهـالتجدد بحركية و ـا ثبات دائم، يف حني يتصف الزمن بالمعىن أنـهـا، بأو متوقف

والالثبات  ةحركيـالتوقف، أما الثاين فريبطه بالالزمن فاألوىل مرتبطة بالثبات و بني األزلية و  البونيوضح  "فأوغستين"

                                                           
جامعة منتوري، ، منشورات ةقئية في روايات عبد الحــميد بن هدو بنادراسة سوسيو  :بنية الـخطاب الروائيديولوجيا و األيعمرو عيالن،  -1

  .271ص  ،2001قسنطينة، 
  .ص ن املرجع نفسه، -2
  .ص ن املرجع نفسه، -3
  .60، صالمكان في الشعر الجاهليالزمان و باديس فوغايل،  -4
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"  Aflatounأفالطون"جوديعيار و الزمن كممن الفالسفة الذين أرقتهم مقولة لزمن مستمر ومتجدد و ا ألن

أدعاها إىل االحتياط شكاال و إأكثرها أدق املفاهيم الفلسفية و من «أقواال خبصوصه ألّن الزمنالذي قدم آراء و 

  .1»االحرتازو 

منظور ـم الـيعبث بالعالناء، و فالحيلها إىل الفساد و في هذه األشياءخر نيدون الكيان «حيث يرى أّن الزمان 

 معقولـالعامل ال االرتقاء بالعقل إىلحس و ـما التخلص منه إّال بالتخلص من الوخياالت و  هاًماأو فيجعله خدعة و 

خفى عليه ـال تقولة ملعلى هذه امطلع ـفال ،2»ال فساد وال خدعة ول و ال حتم ال زمان فيه، و ـثل، عالـمـعامل ال

حصلة ـم «:رأى أن الزمان هوألنه يشوِّه األشياء و يغريها، و إىل الزمن،  "أفالطون"ها ـالنظرة السلبية اليت نظر ب

يضع هذا يف مقابل مفهوم الدهر متحركة، و حاالت بصفة مستمرة و ـتتابع هذه المستقبل، و ـالحاضر و ـالللماضي و 

"Ethernity " هو شيء  - حسبه-زمان إذنغري قابل للتغري، فالموجود ال يتحرك، و ـمعىن األزلية األبدية لـب :أي

ا أن هناك اختالفا جلي� وانطالقا من القولني يتضح ، 3»ال وجود له قبل األزليةلمتحرك و ـرتبط باجلسم ايتحرك وي

حركي، فالزمن من خصائص ـموجودات كلها بفعل طابعها الـظاهرة تؤثر يف ال األخريالزمن، فهذا بني األزلية و 

مميِّزة للزمن ليست ـخاصة الـحها، فالـحوِّل مالمـيو  يشوِّه األشياءمثل ألنَّه يغريَّ و ـم الواقعي الدوين، ال عامل الـالعال

، فهو متعلق بالحوالت تدفع بالفكر إىل التطور و ـما يتضمَّنه من ت ، بلاالستمرارية   .حياة مؤثر فيهاـالتغريُّ

التحول يف الزمن ركية و قابل هذه النظرة األفالطونية للزمن، هناك من الفالسفة من استغل معىن احليف مو 

متصًال يف الفعل  «حيث تصوره ،"أفالطون"الذي هو تلميذ "Aristote أرسطو" جيًِّدا كالفيلسوف استغالال

نائم لنائم، فالمثل باـي لتوضيح هذا التصورة، و هايـال نما و ال بداية هل -حسبه- الزمان حركة و ـألن الحركة ـيف الو 

لكن ائم ليس بزمن ألنه ال يشعر به، و هو نن مث فإنَّ ما مضى عليه من زمن و مو  ،هو نائمعنده ال يشعر بالزمن و 

مث  حدث فإننا نعدُّ ذلك زمًناـم يـلو لنَّ الزمان قد حدث أو توهم ذلك و مرء بأـحس الـيإذا حدث العكس، بأن 

يف ربط الزمن  "أفالطون"يوافق أستاذه  "فأرسطو"عليه ، و 4»يلخص النتيجة يف أنَّ الزَّمان هو مقدار احلركة

ما   أماوعي، ذلك فهو يقرن الزمن بالضف إىل أ، هاية هلماـال نمومة أي ال بداية و ـحركية، فهما يتسمان بالديـبال

  . كان قرين الالوعي فهو ليس بزمن عنده

                                                           
  .13ص ،1988، الدار العربية للكتاب، تونس، داللته في الرواية العربية المعاصرةمفهوم الزمن و عبد الصمد زايد،  -1
  .15، ص2007موفم للنشر، اجلزائر،  ،رجال في الشمس نموذًجا: تجربة الزمن في الرواية العربية ،مـختار مالس -2
  . 60-59، صصن و المكان في الشعر الجاهلي، الزماباديس فوغايل -3
  . 59املرجع نفسه، ص -4
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الذات اإلنسانية  «:الذي يرى أن "Bergsonرغسون ب"بينهم  نجد منففالسفة الغرب املعاصرين  أما

قياسها اليت يرى بأنه بإمكاننا مومة كمفهوم زمن، و ـحقيقي بالزمن مؤثرا استخدام مصطلح الديـجوهر اإلحساس ال

 أنتتصف بالتمايز عن بعضها البعض، كما يرى الشعورية، و  حاالتنا إىل أجزاء متعاقبة تتعاقب معهاتقسيمها و 

متمعن يف القول يتجلَّى له ـفال، 1»هاـالشعور بالزمان عند اإلنسان الواعي ظاهرة نفسية حدسية تدركها النفس بذات

يقسمها إىل أجزاء متعاقبة تبعا و  "الزمن"على مصطلح  "مومةـالدي"يؤثر استخدام مصطلح  "برغسون"بوضوح أنَّ 

جر ـخيط الذي يـضرب من ال «:أّن الزمن هو "André lalande أندري الالند"للحالة الشعورية، بينما يرى 

فيعتقد  " rHeideggeهيدغر"الفيلسوف  أما ،2»األحداث على مرأى من مالحظة هو أبًدا يف مواجهة احلاضر

هو الزمان كما أّن اإلنسان  - حسبه-معزل عن البشر، فالوجود ـال وجود له بو  وقف على اإلنسان «هوأّن الّزمن 

من مث فإن اإلنسان هو وحده الذي يضفي صفة الوجود على باقي و   ـحاسة الزمانمزود بـوحده هو ال

ألنه مرتبط بوعيه فهو  ،من الكائنات دون غريه حبسه عليهـييقرن الزمن باإلنسان و  "هيدغر"هذا ف، 3»الكائنات

  .موجوداتـالذي بإمكانه إضفائها على غريه من الـخاصية، و هذه الـمزود بـالوحيد ال

 بول ريكور"جد كتابات الناقد ـن همـمن الفالسفة أيضا الذين أعطوا للزمن بعًدا فلسفًيا يف دراساتو 

paul Ricoeur"  العالقات «فراح يناقش  ،"أرسطو"شعرية حول الزمن و "أوغسطين"الذي انطلق من آراء

هذا الزمن ليصل إىل التمييز بني ـإعادة تشكيل لالقّصة كتمثيل و فلسفية إنسانية، و جاهزة بني الزمن كقيمة ـال

كل منهما تعامل بشكل خاص مع اإلشكالية ـخية، والقّصة التخيلية، و ما القّصة التاريـشكلني من القّصة ه

خية ـميِّز بني نوعني من القصص األوىل تاريـوانطالقا من تصوره للزمن يفصل أو ي "فبول ريكور"منه ، و 4»الزمنية

تعاود متخيل و ـم الـخية إىل عالـهذه الوقائع التاريـخيلية تقذف بـالثانية تحض ينقل الوقائع كما هي و ـزمنها إنساين م

لتثبيت  يستعمل وسائط زمنية خاصةاريخ الت «:هذه الرؤية بقوله "عمرو عيالن"يؤكد و  ،إخراجها يف حّلة جديدة

...) (ضة مفرت ـمعيشي الفعلي و تصنيفه يف الزمن الكوين، أما التخييل فإنه يغين التاريخ بالتصورات الـالزمن ال

ناظر عرض أين يت "الزمن اإلنساني"مكن أن نسميه ـالعالقة اجلاهزة بني صوريت التعامل مع الزمن هي تعطينا ما يو 

عليه ، و 5»مسندة على ظاهراتية الزمنـالخيال القصصي و ـمع التلوينات اليت ينتجها ال التاريخاملاضي عن طريق 

                                                           
  .60، ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فوغايل،  -1
  .ن ، صاملرجع نفسه -2
  .60-61نفسه، صص املرجع -3
  .279ص ، ةوقائية في روايات عبد الحــميد بن هدبندراسة سوسيو : يبنية الـخطاب الروائ، األيديولوجيا و عمرو عيالن -4
  .ص ن املرجع نفسه،  -5
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أما الزمن الذي تـجسده القصص خية هو الزمن الكوين الواقعي بالتخييل، ـجسده القصص التاريـفالزمن الذي ت

  .لنا يف النهاية الزمن اإلنساينا مًعا يشكالن الـتخييل، ومهبالتـخييلية فهو ذلك الذي يبتعد عن الواقعية 

ماذج من الفالسفة ـإن هؤالء الفالسفة الغربيني الذين أعطوا بعًدا ميتافيزيقيا فلسفيا للزمن ما هم إال� ن  

حيث ـها، بـاملالحظ على آرائهم هو تقاربما زالت كثرية، و  ماءـهم، فاألسـالذين طرقوا قضية الزمن يف مصنفات

 .نه شيًئا يدرك عن طريق العقليرو حركية و ـيربطونه بال

 : الزمن عند الفالسفة العرب  ) ب

مسلمني فإن تصوَّرهم ـأّما فيما يتعلق بالفالسفة ال، سبق التطرق إىل مفهوم الزمن يف منظور الفالسفة الغربيني

مستمد من معاين هو ف مي للحياة اليوميةـلوالبعد الع، )يقيز يفاتاملي(ماورائي الـمـجردـالبعد الجمع ما بني ـللزمن ي

معىن  رة ارتباط الزمن باحلركة، وال يرىبضرو  يرى «الذيو ) 250ت("الكندي"منهم م و ـن الكريالزمن يف القرآ

أحدهـما « فريى الزمان وفق معيني) ه313- ه250"(الفخر الرازي"تكلمأّما امل ،1»حركةـللزمن إّال من خالل ال

، واملوجود يف اخلارج متوهم ال وجود له يف اخلارجهاية، وثانيا ـنمبدأ و ها ـحركة يف كونـموجود خارج الذهن يطابق ال

 فقد ذهب"ابن رشد "أّما  ،2»الزمن هو مقدار احلركةجريانه مـمتدا وهـمًيا و و  نهالذي يصري بفعل سيال }اآلن{هو

ء يشعر به النتفا حركة فما الـلعدم إمكانية تّصور الزمان خارج تّصور ال «ذلكرؤيـته للزمن و يف  "أرسطو"مذهب

مث استيقظوا بعد سنني عددا، فالزمان عنده  يف الكهف ماما كحال الذين نامواـفيه ال وجود للزمن معه تحركة ـال

  . 3»عبارة عن وعاء للحركة

مي غري اإلسالاإلسالمي و نلخص يف النهاية إىل أن مفهوم الزمن من املنظور الفلسفي بعد هذا العرض 

كانت ـركة، سواء أذا اقرتنت حالته باحلإفالزمن ال يصري زمًنا إّال  ،حركةـأنه مرتبط بال هويصب يف مصب واحد، و 

  .حركت مادية خارجية أو حركية نفسية داخلية متعددة اإليقاعات

على  الفالسفة مقوالت اليت طرقها العلماء و ـإّن الزمن كما ذَكر سابقا من أهـم ال :الزمن النحوي-2- 2-2

مي مسيطر على كل التصورات ـالزمن خيط وه إنّ  «:"عبد المالك مرتاض"معرفية، إذا يقول ـالاختالف حقولـهم 

ذا فإن علماء النحو هـلو  ،4»هيئة من العلماء مفهومها للزمن خاص بـها، وقف عليها األفكار فإذا لكلاألنشطة و و 

تجاوز ثالثة له أن ي الزمن ال ينبغيحركة يالحظون أن ـالالفعل و تابعوا داللة اللغة على الـحدث و حني  «العرب
                                                           

  .61ص  ،المكان في الشعر الجاهليالزمان و باديس فوغايل،  -1
  .ص ن املرجع نفسه، -2
  .62املرجع نفسه، ص  -3
  .174، ص في نظرية الروايةعبد املالك مرتاض، -4
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ما  ـوالثالث يتصل باملستقبل، ورب للحاضر الثاين يتمخصاألول يتصرف إىل املاضي، و  امتدادات كربى، االمتداد

كان هذا احلاضر جمرد فرتة انتقالية تربط حكم قّوة األشياء، إذ  ـب انـحصاراأشدها كان احلاضر أضيق االمتدادات و 

  .1»حدود هلما مها املاضي و املستقبل ال مرحلتني اثنتني

ها إما ـاألحداث رأوا أنويني العرب يف دراستهم لألفعال والـحركات و من خالل هذا القول يتضح أن النح

 .متسم بالضيقـالالمـحدودية أو تقع يف احلاضر المتمّيز باالتساع و ـمستقبل الـأن تقع يف  املاضي أو ال

إّن هذا النوع من الزمن مرتبط أشد االرتباط باحلالة النفسية لإلنسان، ويف هذا الشأن  :الزمن النفسي- 3- 2- 2

يف حال حني ينصرف الشأن إىل الزمن النفسي الذي يزداد طوله على النفس و  «"عبد المالك مرتاض"يقول 

 يوم، واليوم ساعةىت كأن األسبوع على هذه النفس، ح ـحقيقيه الاقل طوله على مدالقلق، ويالشدة والضيق و 

حت ـفاإلنسان عندما يكون ت  ،2»النعيممتاع و ـالالغضارة و ل السعادة و من يف أحواجرد لـحظة من الز ـوالساعة م

فالوقت السيكولوجي «هاتعتلجاألحاسيس اليت مكنونات الصدر و ـحس بطول أيامه أو قصرها تبعا لـوطأة النفس ي

مناسبات مـختلفة الواقع يف  ختلفة تبعا الختالف األشخاص، ويفـطى مثريًا تبًعا للظروف، يسري الزمن خبيتغري ك

معهم  إدراكه احلسي، فهناك الذين يـمشيالزمان معه كطرق حمل الـمكان و ـلدى الشخص الواحد ألّن الفرد ي

فالزمن له قيمته اليت يستمدها من نفسية اإلنسان  ،3»عدو معهم، والذين يقف معهم ساكناالزمن، والذين ي

فالوقت عند الطفل ليس  حياة ـتـجاربه يف الو  ـختلف من شخص آلخر، تبًعا لسنهوالظروف اليت يعيشها، واليت ت

 . يتباين من هذا إىل ذاكعند الشاب أو الشيخ فهو يـختلف و هو عينه الوقت 

الطبيعي خاصة الزمن «"سيزا قاسم"مة من مسات الطبيعة تقولـالزمن الطبيعي هو س :الزمن الطبيعي-4- 2-2

ي ارتباط وثيق خي والزمن الكوين، وللزمن الطبيعـالزمن التاري: ماـخاصية جانبان هـهذه الـمن خواص الطبيعة، ول

ختزن ـمثل ذاكرة البشرية يـسقاطا للخربة البشرية على خط الزمن الطبيعي، وهو يإمثل ـتاريخ يلتاريخ حيث أن البا

ه رتف منه كلما أراد أن يستخدم خيوطائي أن يغو عن عامل الرواية، ويستطيع الر ها مدونة يف نص له استقالله ـخربات

    األول يتمثل  ؛ترى يف الزمن الطبيعي نوعني "ا قاسمسيز "ويبدو من خالل هذا القول أن  ،4»يف علمه الفّين 

ختلف يف طبيعتها ـيف معرتك احلياة الواقعية تسجله نصوص ت اإلنسانيةخربات ـخي الذي هو زمن الـيف الزمن التاري

                                                           
  .174، ص في نظرية الرواية عبد املالك مرتاض، -1
  .178املرجع نفسه، ص-2
  .138ص  ،1طبكر عباس، دار صادر، بريوت لبنان، : ، ترالزمن و الرواية، الودنأم أ-3
  68، ص2004مكتبة األسرة،  ،دراسة مقارنة في الثالثية نـجيب مـحفوظ :بناء الرواية م ،سيزار قاس-4
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" ا قاسمسيز "هو الزمن الكوين الذي تعرّفه ها أن تستفيد منه، أما النوع الثاين فـعن النصوص الروائية اليت بإمكان

  .   1»يةئميز بصفة خاصة بالتكرار والال�الزمن الكوين أو الفلكي هو إيقاع الزمن يف الطبيعة ويتا«: هاـبقول

واألشهر والسنوات وحىت القرون، وذلك تبعا  والفصول فالزمن الكوين هو الزمن الفلكي من تعاقب األيام

الذي  اإلنساينخي يشكالن معا الزمن ـها وهذا النوع من الزمن باإلضافة إىل الزمن التاريـلشروق الشمس وغروب

  .مستمر زمن سّيالوالزمن الطبيعي هو  ،يوظفه الروائي يف كتاباته الروائية

ملت البحث عن الزمن، فإن الدراسات ـحاث الروائية السابقة قد أهـا كانت األبإذ: الزمن الروائي-5- 2-2

مية يف السرد الروائي، ذلك أن الزمن يف الرواية هو ـما له من أهـموضوع باستفاضة لـجت هذا الـحديثة قد عالـال

عن احلياة الواقعية واملتخّيلة، فهي من أكثر الفنون ارتباطا بالزمن سية، كما أن الرواية َفنٌّ يعّرب الشخصية الرئي

يف الزمن يكمن  اهساانغر  بديع، وإنَّ (...)ها أقرب أبواب األدب إىل الزمن وألصقها به، بل هي الزمن ذاتهـإن«بل

فهي  ،2»الواقع عامة بكيفية فوضوية مبعثرة بغية تنظيمهاموزعة يف الطبيعة، ويف ـحوادث الـيف تصّديها لألشياء وال

:    بقوله هي "إبراهيم عباس"مختلفة، وهذا ما يؤكده ـجسيده يف صوره الـاجلنس القادر على اإلمساك بالزمن وت

جديد كثرية حيث ـملت أوجه تـجديدة حـفالرواية ال ،3»الزمن وتشخيصه التقاطلشكل الوحيد الذي باستطاعته ا«

مكثف للشخصية واعتمدت اللغة الشعرية وغريت طريقة تعاملها مع الزمن بشكل خمالف ملا  ـحضور الـألغت ال

كان البناء الزمين يف الرواية «:"حمد فايدـم"كان عليه يف الرواية التقليدية، ويف مقارنة صغرية بينهما يقول 

خالفة هذا التصور كانت تعترب هدما ـوم) ماض، حاضر، مستقبل(التقليدية ينهض على التصور العادي للزمن

وتشويشا وفوضى ال طائل من ورائها، بينما تعتمد الرواية اجلديدة باألساس على خلخلة هذا البناء ألن االلتزام 

جعل من كل نتاج نسخا آليا ـحدُّ من حرية الروائي، ورتابة تـال يعدو أن يكون نريا ي -يف عرف روادها-به

ها ـها حيث أنـمقولة الزمن يف كتاباتـحفل كثريا بـم تـأي أن الرواية التقليدية ل ،4»للتجارب السابقة فجةوإعادة

حاكي الزمن الطبيعي حيث تدرجت ـوهو منطق يكاد يطابق أو ي األحداثعت منطق التوايل والتتابع يف سرد اتب

حرافات ـواية اجلديدة اليت تضمنت انهاية أو ترتيب أ، ب،ج على عكس الر ـأحداثها حول سلم بداية، وسط، ن

       جزّأة ومتداخلة يشارك القارئ بفعالية ـأصبح قطعًا م«زمنية جعلت له قيمة فّنية، فالزمن يف الرواية اجلديدة 

                                                           
  .74ص ،اسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظدر : بناء الروايةسيزا قاسم ،  -1
  .22،20، صصداللته في الرواية المعاصرة مفهوم الزمن وعبد الصمد زايد،  -2
  .9،ص ANEpc، 2012 والنشر واإلشهار، ، املؤسسة الوطنية لالتصالمنشورات ،تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ،عباس إبراهيم -3
  .39، ص 2014 للدراسات و النشر و التوزيع، اجلزائر العاصمة،TAKSiDj.com،أبحاث في الرواية و نظرية السردفايد مـحمد،  -4
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يف الرواية فالروائي  ،1»يف صياغة اإلبداع الروائي من خالل القراءة اإلسهاميف استكناه جوهرها، وبناء مراميها بغية 

ويتقدم خطوات )0ح(سر خطية الزمن، ومال إىل التالعب به حيث ينطلق من حاضر احلكياجلديدة عمد إىل ك

مثل هذه  يف «:بقوهلا "ى العيدمنـي"وهذا ما تؤكده ) اسرتجاع(ويرتاجع خطوات إىل الوراء) استباق(إىل األمام

ليفتحه على زمن ماٍض له، وقد يكرر نقول أن الراوي يكسر زمن قصته، أو يكسر حاضر هذا القص  احلال

مرة، ويفتحه على ماٍض قريب حينا      هذه اللعبة فيكسر زمن قصته أكثر من) مؤلف الضمينـأو ال( الراوي

 ّدة أزمنة ليخلق فضاء لعامل قصتهوقد يتفنن يف هذه اللعبة فيداخل بني ع(...) وعلى ماٍض بعيد حينا آخر

  .2»)يباحلقيقهام التشويق والتماسك واإليمنها (أخرىوليحقق غايات فّنية 

فالزمن يكون تصاعديا دائما ولكن الزمن السردي يتميز عنه بكونه ملك ميني الراوي أو السارد الذي خيرج 

خطي لألحداث فيقدم حدثا على حدٍث، ويقفز على فرتة من الزمن واألحداث اليت وقعت فيها ـعن التتابع ال

يأكل أوالده  وإهلا،إذا كان الزمن الواقعي سياال ومنفلتا«صف أحداثها، وبالتايلويركز على أخرى، ويطنب يف و 

عن طريق - مكنهـها كما يـفإن الزمن السردي أداة تساعد السارد على فهم شخصياته ودوافعها ومنطلقات

ليحافظ     لعبة اإلظهار واإلخفاء ) ...(أن يعرب عن هذه الشخصيات وواقعها بل وأن يالعب متلقيه - استخدامها

 3»هايتهـرا، ومتسائال حىت يصل إىل نمع خط األحداث ويظل مشدودا ومستثاعلى توتره أثناء سريه  -دائما- 

 مومة واالستمراريةـفاألول يتميَّز بالدي ؛الكبري بني الزمن الواقعي والزمن السردي البونيبدو جليا من هذا القول 

حدث فجوات زمنية ـا يّـ مـمفاجئ بني األحداث مـفميزته التقطع واالنتقال الهر متدفق ال ينقطع، أما الثاين ـوكأنه ن

هايته، فمثال سرد يوم من حياة إنسان يتطلب ـتبقي ذهن القارئ مشدودا إىل خط األحداث حىت يصل إىل ن

 ب األحداثية الزمن متالعبا برتتيمئات من الصفات لذلك يلجأ السارد إىل الرتكيز على األهم منها كاسراً خطـال

ها السارد ـدخالت اليت يقوم بلـتمة الزيف هنا تنتج عن تلك اـوس«خييليـوبالتايل فهذا الزمن هو زمن زائف ت

جعل ـمنظومة السردية، وهي التدخالت اليت تـأو التغيري يف كل من ترتيب وإيقاع ورود األحداث داخل ال للتعديل

مايل وأيديولوجي ـخطاب جـجعل منه منتجا لـمات تـمنحه سـللسارد وظيفة تتعدى وظيفة العارض لألحداث وت

والتدخالت اليت  ،4»منح النص السردي فرادته من حيث تكوينه لزمانيته اخلاصةـوهو األمر الذي ي(...) وتفسريي

خصوص ـويف هذا الاسرتجاعات، يعتمدها السارد من استباقات و  يعنيها القول هي تلك التقنيات السردية اليت

                                                           
  .ص ن ،أبحاث في الرواية و نظرية السرديد مـحمد، اف -1
  .318، ص 2010، 3بريوت لبنان، ط دار الفرايب،، البنيويتقنيات السرد الروائي في ضوء الـمنهج يـمىن العيد،  -2
  .30ص ،إشكالية النوع السرديالزمن النوعي و ، يهيثم الـحاج عل -3
  .61، صنفسه رجعامل -4
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حيث ـاديا يف الزمن الطبيعي بالوعي به، فإن هذا الوعي يكون أحإذا كان الزمن قرين «":هيثم الحاج علي"يقول 

مكنه إدراك عّدة ـي(...) مكنه إدراك سوى خط حدثي واحد لصيق به، أمّا يف الزمن السردي فإّن الساردـال ي

وألكثر من شخصية، هذا العرض  متزامنة يف أكثر من مكان،ـخطوط زمنية تتيح له فرصة عرض األحداث ال

  .1"خية واضحة بل تتقاطع وتتزامنـالتزامين يتحرر من خطيته، وعليه فاألحداث ال تتعاقب وفق تاري

يتضح من خالل هذا القول أن الزمن السردي يتبع عّدة خطوط سردية يف وقت واحد عن طريق تعطيل 

 ماال ويكسبه حركيةـالشيء هو الذي يعطي للسرد جاألول وبدء اآلخر فتتقاطع خطوط الزمن املتوازية، وهذا 

  .ميزة للزمن السردي دون غريهـفالتزامن مسة م

 أنساق الزمن الروائي:  

  :حديد أنساق الزمن الروائي يف ثالثة أشكال هيـمكن تـي   

   جمل على الورق ويكثر ـتتابع فيه األحداث كما تتابع ال«وهو ذلك النوع الذي  :النسق الزمني الصاعد -أ

 حديث عنه منذ نشأته، فصباهـبالذ يف القصص الكالسيكية الذي يبدأ بوضع البطل يف إطار معني، مث يأخ

  .2»واجهفز 

         هابط من احلاضر ـتتقطع فيه األزمنة يف سريها ال«وهو ذلك النسق الذي  :النسق الزمني المتقطع -ب

هابط مث ال يلبث أن يقطع ـاحلاضر إىل املستقبل، فيبدأ الراوي باستعمال الزمن الماضي، أو الصاعد من ـإىل ال

  .3»الزمن اآلنف الذكر ليبدأ قّصة جديدة

    .4»املاضيالذي يعود فيه الراوي إىل ذكرياته يف «ويقصد به ذلك النوع من الزمن  :النسق الزمني الهابط -ج

يقاع احلياة املعاصرة وترمجت به لكشف عن إل «اجلديدة وظفت عنصر الزمنو�ذا فإن الرواية املعاصرة أو الرواية 

 إليقاع احلياة خيتلف من عصر آلخر  ة اإلنسان املعاصر، واستجابة الرواية لق الذي يلف الواقع الراهن، وأزمالق

، أصبح يشكل لإلنسان مشكلة خطرية كان البد أن تتأثر ا كان الزمن يف عصرنا الذي يتميز بإيقاعه السريعذفإ

معاصرة على اختالف أنواعها ـأي أن األعمال القصصية ال ،5»املتسارع اإليقاعاألعمال القصصية بـهذا 

 الذي اتسم بالتسارع، ومنه يه و اليت هي فن زمين بامتياز، قد طبعت بسمات العصر الذي جاءت فمها و أحجاو 

                                                           
  .32ص ، الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي هيثم احلاج علي،-1
  .105، ص 2005العرب، دمشق، ، منشورات اتـحاد الكتاب شعرية الـخطاب السرديمـحمد عزام، -2
  .ص ن املرجع نفسه،-3
  .ص ن املرجع نفسه،-4
  .69، ص رجعألا ينيلواس" البيت األندلسي"تقنيات السرد في الرواية ، ، سليم بتقةطباعيسى بـلخ-5
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  :تنقسم إىل أنواع هي الـمعالـجة يف هذه األعمالن زمن األحداث فإ

 أنواع الزمن في األعمال القصصية و الروائية: 

زمن «:أّن الزمن النفسي هو "منطق السرد" يف كتابه" ورايوعبد الحميد ب"الباحث يرى : الزمن النفسي  - أ

يعكس حركة  خاص،ـحمل منطقه الـيهو زمن و (...) الفردية لشخصيات الرواية معاناةـاليتعّلق بالواقع الداخلي و 

لقد ازداد اهتمام الروائيني بالزمن ، و 1»رد فعل الذات على ما يقعارجية و ـخـاستقبال الـحس لعناصر األشياء ال

هم يرون أن اإلنسان يعيش وفقا ـعلى حساب الزمن الطبيعي الذي شككوا يف حقيقته، ألن) الداخلي(النفسي 

مرور الزمن، ال الزمن نفسه، ـجسيد اإلحساس بـحاولوا ت«ـمنفصل عن الزمن اخلارجي وذلك خاص الـلزمنه ال

 أّما اللغة املعّربة عن هذا الزمن فقد تـميزت ،2»التفتوا إىل الزمن النفسيم الزمن اخلارجي و ـذلك تركوا معاللو 

مسرودا�م استطاعوا أي أّن الرواة يف ، 3»والعالقاتغلبة الطابع العاطفي يف تقييم األشياء و الذاتية و بالشفافية «

الجتماع، فـجاءت ايف ذلك  بعلمي النفس و  نيناألشياء، واستبطان دواخل الشخصية اإلنسانية مستعي استكناه

  .  اتخلجيصفونه من مشاهد وعواطف و داث و ما يستعرضونه من أحـمالئمة للغتهم مالئـمة و 

صريورة مسار األحداث اخلارجية  الّزمن الذي يعّرب عن«:بأنه عيو موضـيّعرف الزمن ال :عيو موضـالزمن ال -ب

التأثري يعمل على لنفس، يستقيها الراوي من واقعه و فهو الزمن البعيد عن تأثريات ا ،4»تأثري فيهاالالعمل على و 

  .التغري فيهاو 

فكل حدث ، 5»...اإلطار الذي وقعت فيه األحداث التاريـخية «مثلـخي يـإن الزمن التاري:الزمن التاريـخي -ج

هو (..) اتصال التاريخ باألحداث«روائي البد أن يكون له إطار زمين واقعي مستمد من الواقع التاريـخي ألن 

 إىل األعمال و النصوص األدبية ذات الطابع نتقال هذا التاريخاية نكهتها و تشويقها، غري أن احكـالذي يعطي ال

فالنص الناجح هو الذي يوظف (...) املوضوعة التاريـخية على السياق التخيلي ةنمهي - إطالقا–التخيلي ال يعين 

ماليته ـموضوعيته، وال تعطل جحدث طعمه و ـها خلفية األحداث تعطي الـوضوعة التاريـخية على أساس أنهذه امل

حمل قيمة أيديولوجية موجهة فإن العمل ـاألحداث، ال يملة من ـألنه إذا كان التاريخ بصفة عامة هو ج(..) الفنية

                                                           
 1994املركزية بن عكنون اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، السياحة  ،دراسات في القصة الجزائرية الحديثة :السردمنطق  ،ورايوبعبد الـحميد -1

  .131ص 
  .67، ص الثية نـجيب محفوظثمقارنة في دراسة  :بناء الرواية ،سيزا قاسم-2
  .132، ص دراسات في القصة الجزائرية الحديثة: منطق السرد ،ورايوبعبد الـحميد -3
  .ص ن املرجع نفسه،-4
  .134، ص نفسه رجعامل-5
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  1»الـمجتمع ككلية للمؤلف و أبعاد أيديولوجلية لتلك األحداث تغذيها دوافع و التخيلي هو عملية قراءة تأوي

األحداث اليت بـحيث يعمد إىل انتقاء : حىت يوهم القارئ بواقعية ما يقول فالروائي يستعني ببعض الوقائع التاريـخية

األحداث تتالءم مع فكره هو وجمتمعه مث يعيد إخراجها حبلة جديدة باالعتماد على أيديولوجيته لتتحول  هذه 

الذي يستقي منه الراوي مادته  دقغاملمعني ـعه هو الخيلي جديد، فالتاريخ بوقائـالتاريـخية الواقعية إىل العمل ت

  .يـخرجها من جديدمتخيل و ـيف عالـم اليعيد حياكتها بعد أن يلقيها حكائية و ـال

ينسب وقوع أحداثه «مطلق ذلك النوع الذيـيف الزمن ال "ورايوبعبد الـحميد "الباحث يرى :الزمن المطلق -ح

  .2»...حاضر و املستقبل يف نفس الوقتـماضي و الـحمل معاين الـبشكل غري مـحّدد، ي

هو الزمن الذي تـجري فيه األحداث أو باألحرى نتوهم أّن األحداث تـجري فيه، والروائي  :الزمن الحاضر -د

يسردها على ها هو و انقضت، ومن ثـم يستجلبو  هو من يفعل ذلك ألن األحداث اليت يرويها وقعت يف زمن ماضٍ 

قطة اليت تنطلق منها الن «يف الـحاضر السردي" عبد الرحيم الكردي"الباحث�ذا يرى اآلن و  أساس أنـها تقع

الرؤية الشاملة لكل األزمة اليت يـحتويها عامل الرواية، ومن جانب آخر تبدو داخل السرد نفسه مـحاور ارتكاز 

يف زمانية متعددة، بعضها مواٍز من حـيث الزمان، وبعضها مـتداخل، أي أن بعض منها  يـحكى على أنه حدث 

  .     3»قد حدث قبله أو بعدهبعضها كان الوقت الذي يـحدث فيه اآلخر و 

  .هو زمن وقوع األحداث يف املاضي :الزمن الماضي - ه

التهديد، حيث يتم قعات والتنبؤات، وصيغ التحذير و زمن التو «يقصد بالزمن املستقبل :الزمن المستقبل -د

على الرغم من أّن  اق دائما على أنه حاضرمنه فالسرد يس، و 4»احلديث عّما سيقع أو يـمكن أن يقع قبل حدوثه

حكيها فهو يـجمع بني ـها تـحدث اآلن، ولكنه عندما يـانقضت، ومن ثـم فإن السارد يقول أنأحداثه وقعت و 

على  حاضر موجودـعىن أن الزمن الحاضر ومستقبل مب وأماضي وحاضر  زمنيني مـختلفني على أقل احتمال،

  .كأنه عنصر قارالدوام و 

  

  

                                                           
  .107، ص تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربيةإبراهيم عباس،  -1
  .134، صدراسات في القصة الجزائرية الحديثة: منطق السرد ،ورايوبعبد الـحميد  -2
 ،2006، 1ط القاهرة،ه وادي، مكتبة اآلداب ط :ت ،جاذله نـمو ظالرجل الذي فقد  :معاصرةالسرد في الرواية ال ،عبد الـرحيم الكردي -3

  .157ص
  .134، ص اسات في القصة الجزائرية الحديثةدر  :منطق السرد ،ورايوبعبد الـحميد  -4
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 أهمية الزمن الروائي: 

ها مكانية أو زمانية، ولقد اعترب األدب على اختالف أجناسه أحد ـمختلفة صنفت ما بني كونـالفنون الإن 

ه تحد التأطري العام، بل استحال إىل أحد مكوناته الفنية اليت أكسب م يقف فيها الزمن عندـلالزمانية، و  الفنون

  :تكمن أهـميته فيما يليالتصاقا بالزمن و ألنواع األدبية مالية خصوصا الفنون السردية فهي أكثر اـج

والتتابع  ةببيكالسدد دوافع أخرى مـحركة  االستمرار، كما حيصر التشويق واإليقاع و عليه ترتتب عناحوري و ـالزمن م

يـحدد ة عنصر الزمن فهو الذي يشكلها و ما أّن شكل الرواية مرتبط أيـما ارتباط بـمعاجلـبواختيار األحداث، و 

ل الرواية  لوالزمن ليس له وجود مستقل فتستطيع بذلك استخراجه كما نفعل مع الشخصية، فهو يتخطبيعتها، 

بـحيث يؤثر يف العناصر األخرى  مهًما فيها يائبناهذا ما يـجعله عنصرا هيكل الذي تشيد فوقه و ـإذا أنه الكلها 

  مستقبل أو يعود ـريان بسهولة إىل اليـمكن الراوي من الط تكمن أهـمية الزمن أيضا يف كونهو  ،1ينعكس عليهاو 

ع ليحلق يف عالـم الوهم فيعيد أمامه حدود الواق حلم و الواقع، فتزولـحائط بني الـإىل الطفولة، فالزمن يهدم ال

  .2الواقع كما يشاء ليقتـخ

لواقع وتصميم ليق اة ألنه يـمكن السارد من إعادة تـخلزمن الروائي أهـمية كبري انطالقا من كل هذا أن ل يتضح

  .أحداثهاها و ـتشكيل هيكل الرواية و مادتالشخصيات، وبناء و 

 عالقة الزمان بالمكان: 

متداخلة، إذا تستحيل دراسته أو تناوله يف عمل سردي دون أّال ينشأ عالقة وثيقة و عالقة الزمان باملكان  إن 

يف الدراسة  اخلولعّل هذا التد التطرق للزمن،مستحيل تناوله دون ـمن ال مكانـوذلك ال مكان،ـعن ذلك مفهوم ال

حديث عن أحدهـما يستدعي احلديث عن ـإمكانية الفصل بينهما عدا الناحية اإلجرائية، فال استحالةج عن نات

ا يا كان يف القصة الكالسيكية منطم املكان أيضا، فإذاآلخر، فكما تغري مفهوم الزمن يف الرواية احلديثة تغري مفهو 

على أمكنة من نسخ  دث دون أن يتجاوزه أو يتمرد عليه، فإنه يف القصة اجلديدة أضحى حيزا مفتوحا يساير احل

ومنه فما ينطبق على الزمان ميس نظريه املكان أل�ما ثنائيتان متداخلتان ال ميكن الفصل بينهما يف ، 3اخليال

  .األعمال السردية

 

                                                           
  .38ص  ،دراسة مقارنة في الثالثية نـجيب محفوظ: بناء الرواية ،سيزا قاسم -1
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  نظام السرد: المبحث األول

  الزمن عند الشكالنيين والبنيويين -1

ة الذي مل حيفل النقاد الكالسكيون كثريا بعنصر الزمن يف دراسا�م، وذلك بسبب الطابع التقليدي للرواي  

كانوا األوائل الذين أدرجوا «، فقد "الشكالنيين الروس"إىل  به ، ويعود فضل االهتمامال يويل أمهية كبرية له

مبحث الزمن يف نظرية األدب، ومارسوا بعضا من حتديداته على األعمال السردية املختلفة، وقد مت هلم ذلك حني 

جتمع بني تلك األحداث وتربط جعلوا نقطة ارتكازهم ليس طبيعة األحداث يف ذا�ا، وإمنا العالقات اليت 

حسن "، يقول "المتن الحكائي"و "المبنى الحكائي"هم الذين ميزوا بني  "فالشكالنيون الروس"، 1»هاأجزاء

ة فتأيت فإما أن خيضع السرد ملبدأ السببي :إن عرض األحداث يف العمل األديب ميكنه أن يقوم بطريقتني«: "بحراوي

منطق  الوقائع مسلسلة وفق منطق خاص، وإما أن يتخلى عن االعتبارات الزمنية حبيث تتابع األحداث دون

ما  املنت واملبىن، فاألول ال بد له من زمن ومنطق ينظم األحداث اليت يتضمنها، أمتييزهم بنيداخلي، ومن هنا جاء 

قدر اهتمامه بكيفية عرض األحداث وتقدميها للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت (...)  الثاين فال يأبه لتلك القرائن

  "توماشفسكي"ت القرن املاضي جاء مع وهذا التقسيم الشكلي البارز الذي ظهر يف عشرينا 2»به يف العمل

عن بناء القصة والرواية  "شكلوفسكي"وهذا ما نعاينه جبالء من خالل أحباث  «":سعيد يقطين"يقول 

هي تلك املادة اخلام أو جمموع األحداث  "المتن الحكائي"و ،3»يف دراسته عن نظرية األغراض "توماشفسكي"و

فيتألف من األحداث نفسها، إال أنه يتبع نظاما معينا لظهورها يف  "المبنى الحكائي"املتصلة فيما بينها، أما 

حيفلون باملبىن على حساب املنت خاصة يف حبثهم عن األنساق  "الشكالنيون الروس"العمل خيالف املنت، و

  .والوظائف واحلوافز

ليسوا الوحيدين الذين كشفوا عن عالقة الزمن بتقنيات أو بنية السرد، بل   "الشكالنيين الروس" إن  

 ديوين مويرإ"و" Perssi Lopec بيرسي لوبوك"يتزعمها كل من  "كة أنجلوساكسونيةحر "كانت هناك 

Edouine Moeere" أن أصعب شيء جيب تأمينه  "لوبوك "اللذان أكدا على أمهية الزمن يف السرد، ويرى

ه وحتديد وتريته، إذ يتعني علينا إدراك عجلة الزمن، أما رض الزمن يف صيغة تسمح بتعيني مدايف الرواية هو ع

                                                           

  .107، ص1ط ،1990لبنان، -املركز الثقايف العريب، بريوت الشخصيات،الفضاء، الزمن،  :بنية الشكل الروائيحسن حبراوي،  -1

  .108املرجع نفسه، ص -2

  .29، ص1997، 3املغرب، ط-، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاءالتبئير- السرد- الزمن:تحليل الخطاب الروائي سعيد يقطني،  -3
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مثال الزمن  "الشخصيةرواية  "فريى أن تلك العجلة متغرية وغري ثابتة يف عالقتها باملوضوع الروائي، ففي  "موير"

الرواية "قط يف ازدياد أعمار الشخصيات دون االهتمام برغبا�م وخططهم، أما يف عدمي األمهية ألننا نتبعه ف

أما  ،فالزمن فيها خارجي حمافظ على انتظام حركته وال يقاس باألحداث اإلنسانية مهما تكن أمهيتها "التسجيلية

موضوعات الرواية  وهكذا بتعدد، فهو زمن داخلي حركته هي حركة الشخصيات واألحداث "الرواية الدرامية"يف 

  .1تتعدد مظاهر اشتغال الزمن

يف األدب قد بدأت يف العشرينات من القرن املاضي مع الشكليني، إال  "عنصر الزمن"ومع أن دراسة   

يف الدراسات النقدية حبيث ظهرت  "المنهج البنيوي"إال بعد جميء الستينات، أي مع ظهور �ا أنه مل حيفل 

  :حماوالت جديدة لتحليل الزمن يف الرواية، ومن أهم الدراسات يف هذا السياق

منهج "استلهم م 1966عام   " للسرد البنيويتحليله  "يف : Roland barthes روالن بارت 1-1

أن الزمنية ليس سوى  يف الزمن حيث رأى الداعي إىل جتذير احلكاية" Vladimir Propp بروبفالديمير 

/ ، وأن الزمن السردي هو زمن داليلأو نظام ث ال يوجد الزمن، إال يف شكل نسققسم بنيوي يف اخلطاب، حي

  .2ي واقعي فحسبعوظيفي، بينما الزمن احلقيقي هو وهم مرج

م بني 1967" قضايا الرواية الجديدة"الذي ميز يف كتابه : Jean Ricardou جان ريكاردو 1-2

وهي  "زمن المغامرة" ؛وقسم الزمن يف اخلطاب الروائي إىل ثالثة أقسام هي " زمن القصة"و "السرد زمن"

 هو الوقت الذي يستغرق الروائي يف كتابة املنت احلكائي "زمن الكتابة"األحداث اليت وقعت يف سنتني مثال، و

  .راءة العمل وقد يكون ساعتنيوهو الوقت الذي يستغرقه القارئ يف ق "زمن القراءة"وقد يكون شهرين مثال، و

يف طرح فكر�ا حول الزمن  "ستنبنف"اليت انطلقت من تصور :  Julia Kristevaكريستيفاجوليا   1-3

طي ل هو زمن القصة وخيضع للتتابع اخلالروائي مميزة بني مظهرين مها زمنية امللفوظية السردية وزمنية امللفوظ، فاألو 

ثبات والتنسيق فهي اخلطاب الذي يسرد الزمن املاضي املتميز بال قبل أن يتم حتويله إىل خطاب، أما زمنية امللفوظ

 .3سل على عكس القصةمن طرف املر  والضبط 

      من أبرز رواد الرواية اجلديدة الفرنسية وكانت قضية الزمن:  Michel Boutoureميشال بوتور 1-4

                                                           

  .108، ص، الشخصياتالفضاء، الزمن :بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، : ينظر -1

  .102، صشعرية الخطاب السرديحممد عزام، :ينظر   -2

 .املرجع نفسه، ص ن: ينظر_3
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م، إذ أشار إىل صعوبة تقدمي 1964" بحوث في الرواية الجديدة"م ما عرض له يف كتابه وإشكاال�ا من أه

األحداث يف الرواية وفق ترتيب خطي مسرتسل وأن العادة هي اليت متنعنا أثناء القراءة من مالحظة الوقفات 

مرة، وزمن الكتابة وزمن فنراه يقسم الزمن الروائي إىل ثالثة أقسام هي زمن املغا«والقفزات اليت تعرتي السرد 

القراءة، ففي زمن املغامرة يقدم لنا الكاتب خالصة وجيزة ألحداث وقعت يف سنتني واستغرقت كتابتها ساعتني 

اختصار أهم األفكار ، هذا ب1»من الكتابة، أما زمن القراءة فهو مدة قراءة الرواية اليت قد تستغرق دقيقتنيز وهو 

  .يف كتابه فيما خيص قضية الزمن "رو ميشال بوت" اليت جاء �ا

من أبرز النقاد الذين اهتموا مبقولة الزمن يف األعمال : Tzvetan Todorov تيزفيطان تودوروف 1-5

" مقوالت السرد األدبي"ومقاالته اليت نشرت بعنوان " الشعرية"، "نظرية األدب" :الروائية خصوصا يف مؤلفاته

ل منهما يتمثل مييز بني مظهرين للسرد مها القصة واخلطاب، ويف ك«ذ م، مستفيدا من أحباث اللسانيني إ1966

ففي القصة تكون األزمنة متعددة وفق اخلطاب تفرتض سرد حادثة مث االنتقال إىل اليت الزمن أشكاال خاصة 

 "تودوروف"ني جاء �ما مها اخلطاب والقصة اللت "توماشفسكي" ، فاملبىن واملنت احلكائي الذي جاء �ما2»تليها

والقصة هلا زمان ذو اجتاهات وأبعاد متعددة، أما اخلطاب فله زمان واحد خطي يضطر الروائي إىل تعطيل خط 

  .تقاطع اخلطوط بطريقة فنية مجاليةليبدأ اآلخر، وهكذا ت

إذ  أيضا بني زمن الكتابة والقراءة، بالتمييز بني زمن اخلطاب والقصة، بل ميز "تودوروف"ومل يكتف   

ميكننا أن نقارن بني الزمن الذي من املفروض أن ميتد فيه الفعل الروائي املقدم وبني الزمن الذي حنتاجه  «:يقول

لقراءة اخلطاب الذي يستدعيه هذا الفعل والواقع أن هذا الزمن األخري ال يسمح لنا بقياسه بدقة وسنضطر دوما 

زمن القصة وزمن اخلطاب وزمن القراءة واليت هي أزمنة ، وباإلضافة إىل متييزه بني 3»إىل احلديث عن نسب تقريبية

زمن "«ة واليت هلا عالقة بالنص التخييلي وهي ىل التمييز بني األزمنة اخلارجيإ "تودوروف"داخلية، عمد 

وهو املسؤول عن : "زمن القارئ"التمثيلية اليت ينتمي إليها املؤلف، و أي املرحلة الثقافية واألنظمة: "الكاتب

 .4»ويظهر يف عالقة التخيل بالواقع: "الزمن التاريخي"التفسريات اجلديدة اليت تعطي ألعمال املاضي، وأخريا 

  وذلك انطالقا من حتديد العالقة   أن خيط لنفسه طريقة خاصة يف معاجلة الزمن السردي،" تودوروف"ولقد حاول 

                                                           

  .38، ص2010، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، قراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -1

  .274، صدراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد بن هدوقة: األيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي الن،يعمرو ع -2

  .49-48، صص2،1990طشكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب،: ، ترالشعريةتزيفطان تودوروف،  -3
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 طبيعتهما ثالثة حماور هي حمور النظام وفيه ال يتطابق الزمنان الختالفبني زمين القصة واخلطاب، ووزعه على 

قة وحمور املدة اليت تتسع أو تتقلص فتحدث مفارقات زمنية على مسار السرد، وأخريا حمور التواتر والذي يعين بطري

ة أساسية يف العالقة وهناك ميزة أخري  «:يقول تودوروف يف كتابه الشعرية د قصته،احلكي اليت خيتارها املؤلف لسر 

فرد حيث يستحضر القص املهنا ثالث إمكانات نظرية بني زمن اخلطاب، وزمن التخيل هي التواتر، وأمامنا 

 وأخريا حضر عدة خطابات حدثا واحدا بعينهخطاب واحد حدثا واحدا بعينه، مث القص املكرر حيث يست

  .1»مجعا من األحداث املتشا�ة اخلطاب املؤلف حيث يستحضر خطاب واحد

للزمن شكلت فهما متقدما، ساعد الباحثني  "تودوروف"ميكن القول انطالقا من كل هذا بأن دراسات   

  .شكله يف األعمال القصصية والروائيةتاملبتدئني وغريهم على توضيح الغموض الذي أحاط مبقولة الزمن وكيفية 

م هخطت مع نمن أهم البنيويني الذي "جيرار جينيت"يعد : Gerard Genetteجيرار جينيت 1-6

انطلق منها من أتوا  إىل األمام، حبيث عدت أحباثه نقطة االنطالق واالرتكاز اليت جبارةدراسة الزمن خطوات 

عطاه جينيت عناية كبرية وقدم له دراسة شاملة توضح آلياته وكيفية اشتغاله يف األعمال الروائية، بعده، حبيث أ

لدراسة الزمن السردي برؤية مستجدة ونوعية، إذ دعم " خطاب الحكاية"من كتابه  القسم الكبريولقد خص 

بحثا عن الزمن "ما توصل إليه على منوذج روائي كان رواية  دراساته النظرية بدراسة تطبيقية من خالل تطبيق

، رغبة منه يف تأسيس نظرية سردية جديدة، وقد ارتكزت دراسته التطبيقية على ثالثة "لمارسيل بروست" "الضائع

  : حماور أساسية هي

 ابع األحداث ففي املادة احلكائيةعرب مقارنة تت«وذلك : عالقة الترتيب الزمني أو النظام الزمني -أ

  ".زمن الخطاب"و" زمن القصة"، وينتج عن ذلك زمنان خمتلفان مها 2»وترتيب الزمن الكاذب هلا يف احلكي

  املقاطع احلكائية  بني هذه األحداث أو«ويقصد �ا تلك العالقة : عالقة المدة أو الديمومة المتغيرة -ب

  .، ويتنج عنها حركتان سرديتان خمتلفتان واحدة سريعة واألخرى بطيئة3»واملدة الزائفة، وعالقتها يف احلكي

 .4»عرب مقارنة ما يتكرر من أحداث يف القصة على مستوى اخلطاب«وتتم هذه العالقة : عالقة التواتر -ج

  .وهذه العالقة جند هلا أمساء خمتلفة نظرا الختالف الرتمجات إىل اللغة العربية منها مصطلح احملكي

                                                           

  .49ص ،الشعريةطان تودوروف، فيتز  -1

  .75، صلواسيني األعرج" البيت األندلسي"تقنيات السرد في رواية عيسى بلخباط، سليم بتقة،  -2

  .76املرجع نفسه، ص -3

  .املرجع نفسه، ص ن -4
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، واالسرتجاع )داخلي، خارجي(ومنه فإنه تنتج عن العالقة األوىل مفارقات زمنية هي االستباق بأنواعه   

اخلالصة، احلذف، والوقفة : ، أما العالقة الثانية فتنتج عنها أربع تقنيات هي)داخلي، خارجي، مزجي(بأنواعه 

  .املفرد التكراري، التكراري املتشابه: التالية يف حني ينتج عن العالقة الثالثة أنواع التواترالوصفية واملشهد، 

موض الذي يلف وخالصة القول أن كل هذه اجلهود والدراسات تصب يف مصب واحد هو إزالة الغ  

ا يالحظ على هذه الدراسات على اختالف أصحا�ا أ�ا ال ختتلف كثريا، وإن اختلفت مالزمن السردي و  مقولة

لق واحد وهو التفريق بني زمن اخلطاب، وزمن القصة، ولكن هذا ال يعين يف املسميات فكلها انطلقت من منط

  .التطابق املطرد، بل كان للكل باحث أثره اخلاص الذي أثرى به هذا ا�ال من الدراسات النقدية

إىل بعض أن نشري ن الدراسات الغربية أل�م من قعدوا لنظرية السرد، يتحتم علينا وبإعطائنا مناذج ع  

بية يف جمال العربية يف هذا ا�ال، إذ أضافوا ملسات وشروحات أثرت ووضحت ما أنتجته الثقافة الغر  الدراسات

 "بناء الرواية"يف كتا�ا " قاسمسيزا "و" بنية الشكل الروائي"يف كتابه " حسن بحراوي":السرديات لعل أمهها

عبد "، و"تحليل الخطاب الروائي"يف " سعيد يقطين"، و"بنية النص السردي"يف كتابه " حميد لحميداني"و

  .وغريهم (...)"في نظرية الرواية"يف كتابه " المالك مرتاض

  الترتيب الزمني لمسيرة المسرود -2

 احتكمه هذه املمارسةإن الراوي يف الرواية اجلديدة أضحى ميارس نوعا من التالعب الفين بالزمن، ولكن   

غلبهم بإجناز اليت قام �ا رواد هذه األخرية، إذ قام أ، خصوصا بعد مجلة الدراسات البنيوية اضوابط رغم فنيته

زمن "الزمن الروائي مها من ، الذي ميز بني نوعني "جيرار جينيت"مثلما فعل  دراسات نوعية مبدعة ودقيقة،

  ".زمن الخطاب"و "ةقصال

نظر البنائية، البد أن منيز بني نوعني من األزمنة جندها ولدراسة الزمن يف العمل الروائي انطالقا من وجهة   

  :داخل األعمال الروائية مها

  .زمن القصة - 1

  .زمن الخطاب - 2

وسوف نضيف هلذين الزمنني زمن آخر متصل باألعمال السردية يقل أمهية عنها يف الدراسات البنيوية أال 

  ."زمن القراءة"وهو 
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رض األحداث والوقائع كما حدثت على أ ن حقيقي، أي هو زمنإن زمن القصة هو زم: زمن القصة 2-1

الواقع، والذي يطابق الزمن الطبيعي، منه يستقي الراوي أحداثه، فاألعمال الروائية تستفيد من األحداث التارخيية 

        حبيث ينتقي منها األكثر أمهية مث يعمد إىل إلقائها يف عامل اخليال فيعاجلها معاجلة فنية، لتنصهر احلقائق 

مل روائي فين راقي مطبوع بالطابع اخلاص أو اللمسة اخلاصة مع التخيالت فتخرج هذه الصهارة يف شكل ع

 ا الراوي يف بناء ويصوغها يف شكلهاألحداث يف مظهرها الوقائعي قبل أن ينظم«"سعيد يقطين "لصاحبه، يقول 

 1»وهذا بصرف النظر عن وقوعها أو عدم وقوعها فاألحداث يف زمن القصة تكون منتظمة يف البداية إىل النهاية

هلا بداية و�اية جتري يف زمن  "سعيد يقطين"الباحث هو زمن املادة احلكائية إذ كل مادة حسب  "ن القصفزم"

  .معني وحمدد سواء أكان هذا الزمن مسجال أو غري مسجل يف التاريخ والطبيعة

هي املدلول أو املضمون السردي، ويقصد �ا العامل اخليايل «:القصة بقوله "عبد الرحمن الكردي"ويعرف  

  الذي يبتغي القاص نقله إىل القارئ، عن طريق اللغة، وميكن نقله بوسائل أخرى مثل السينما أو الصور املتحركة 

فإن املادة وعليه ، 2»أو اللوحات أو غري ذلك، لكن العنصر اجلوهري فيها هو التتابع الزمين املطرد �رى األحداث

وهذه املادة ، )...(اخلام أو احلكائية الواقعية ميكن عرضها بطرق خمتلفة سواء عن طريق السينما أو اللوحات أو

 يعمد إىل مزجها باملتخيل وذلك باالنزياح عن الواقعية حىت ال يكون العمل الروائي جمرد تأريخ وتدوين لألحداث

أ، : ط اآليتخط، وزمن األحداث هو زمن متسلسل ومرتب يتبع املفحسب، بل عمال له قيمته الفنية واجلمالية

  .ب، ج، د، دون أن حييد عنه

ويأيت زمن اخلطاب يف مقابل زمن القصة حسب التقسيمات اليت جاء �ا البنيويون  :زمن الخطاب 2-2

يكون ترتيبه مثاليا إن زمن اخلطاب يأيت يف مقابل زمن القصة، وهو الزمن الذي ال ميكن أن «: "ربيعة بدري"تقول

متسلسال، إذ يصبح للروائي أحقية التالعب بالزمن مباشرة عند ولوجه العامل املتخيل ليخلق عامله اخلاص املختلف 

  .3»عن الواقع بطابعه الفين الذي يوحي باجلمالية الكامنة خلف النص املسرود من خالل التالعب باألزمنة

أثناء عرضه لألحداث الواقعية بعد إدخاهلا عامل املتخيل فإ�ا يعرضها بطريقة خمالفة ملا وردت  لساردفا  

عندما يقوم بتكسري الزمن الطبيعي، فإن ذلك ال يؤثر  «إذ يعمد إىل كسر قضية الزمن ألنهعليه يف العامل الطبيعي، 

                                                           

  .90-89، صصالتبئير- السرد- الزمن: تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطني،  -1

  .59، صالرجل الذي فقد ظله: الرواية المعاصرةالسرد في عبد الرحيم الكردي،  -2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب لحفناوي زاغر" خطوات في االتجاه اآلخر"البنية السردية في رواية ربيعة بدري، رحيمة شيرت،  -3

  .220، ص2015-2014السرديات العربية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، : واللغة العربية ختصص
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ر على سري األحداث من ناحية التقدمي على جوهر األحداث من ناحية فهم واستيعاب القارئ هلا، وإمنا يؤث

تتطلب من القارئ إمعان النظر يف النص حىت تتضح (...) الروائي من جراء التالعب بالزمن والتأخري الذي حيدثه

دي إىل غموض تؤ على حمور الزمن ال الراوي  تالعبات والقفزات اليت يقوم �ا ، فال1»له الرؤية بفهم األحداث

بل إنه يؤثر فقط يف كيفية تقدمي األحداث ،فيعمد إىل تقدمي واحدة وتأخري األخرى نظرا  املعاين أو ضبابيتها،

من جديد  ولكن بإمكان القارئ إعادة ترتيب هذه األحداث على تلك  وذلك انطالقا من منظوره،ألمهية هذه 

اجلمالية والفنية املسترتة خلف هذه تنكشف وهكذا  فيها واستنتاج تراتبيتها بعملية ذهنية بسيطة ، ظرن النبعد إمعا

  ).االستباقات واالسرتجاعات(التالعبات املتمثلة يف املفارقات الزمنية 

 "سعيد يقطين"السرديات الغربية ومنهم  وهذا النوع من الزمن عرفه نقاد عرب كثر اعتمادا على ما جاءت به   

منظور خطايب متميز يفرضه النوع، وزمن اخلطاب  الته وفقجتليات تزمني زمن القصة ومتفص «:الذي يعرفه بقوله

  .، وعليه فكل راوي يعيد تفصيل زمن القصة حسب منظوره وأمهية األحداث اليت يريد إبرازها2»النحوي

هو املستوى القويل امللفوظ أو املكتوب، الذي يستخدم «يف اخلطاب  "رديعبد الرحيم الك"ويقول   

ب زمانه اخلاص الذي خيتلف عن زمان القصة، وله مكانه وحجمه الستحضار القصة أو تشييدها، وللخطا

      واجتاهه الذي خيتلف عن مكا�ا وحجمها واجتاهها، فإذا كان ترتيب أجزاء القصة حيكمه وقوع األحداث 

  .3»يف الزمان، فإن ترتيب الوحدات القولية حيكمه الواقع والتعبري الداليل

     وخالصة القول أن زمن القصة هو زمن طبيعي متسلسل يتبع ترتيب بداية، وسط، �اية، أو ترتيب   

ال يعتمد ترتيبا واضحا يف حني زمن اخلطاب هو زمن تتخلله التالعبات والقفزات الزمنية و  أ، ب، ج، د،

ألمام وأحيانا ينكص إىل اذ يستطيع أن يبدأ من أي حلظة من حياة الشخصية فيخطو خطوات جبارة وحمدودا، إ

أو من  أ من النهاية إىل البداية إىل الوسطبية ختتلف من روائي آلخر كأن يبدقبيه إىل أزمنة ماضية وفق تراتعلى ع

وزمن القص هو زمن متعدد يف حني أن زمن  ب، أ، د، ج،، أو يعتمد الرتتيب الوسط إىل البداية مث النهاية

  .اخلطاب هو زمن خطي

عن ويف معرض احلديث عن زمين القص واخلطاب، توجب علينا احلديث زمن آخر هو زمن النص، وهو الزمن 

  أي أن  4»الذي يتجسد من خالل الكتابة اليت يقوم �ا الكاتب يف حلظة زمنيةختتلف عن زمن القص واخلطاب«

                                                           

  .، ص نلحفناوي زاغر" خطوات في االتجاه اآلخر"البنية السردية في رواية ربيعة بدري، رحيمة شيرت،  -1

  .89، صالتبئير- السرد- الزمن:تحليل الخطاب الروائي سعيد يقطني،  -2

  .60، الرجل الذي فقد ظله:السرد في الرواية المعاصرة عبد الرحيم الكردي،  -3

  .19، صمرزاق بقطاش" البزاة"، "طيور الظهيرة"بنية اإليقاع الروائي في رواية سليمة جنيدي، بلقاسم مالكية،  -4
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  .تلقيزمن الروائي وزمن ال: ني مها زمنزمن النص يتعلق بالفرتة اليت جتري فيها أحداث الرواية، وهو جيمع بني

أن يتطابق ترتيب األحداث يف عمل سردي معني  "البنيوية"وعليه فإنه ليس من الضروري من وجهة نظر   

       ليس «: "حميد لحميداني"، يقول تلف يف كيفية ظهورها أو وقوعهافهي خت مع تراتبية وقوعها يف الطبيعة

ما، أو يف قصة، مع الرتتيب الطبيعي  روايةأن يتطابق تتابع األحداث يف - من وجهة نظر البنائية–من الضروري 

 أن للروايات اليت حترتم هذا الرتتيب،يف زمن واحد البد فحىت بالنسبة  -كما يفرتض أ�ا جرت بالفعل  - ألحداثها

  .1»ترتب يف البناء الروائي تتابعيا

راوي ال يستطيع أن يروي يف مسرودته عدة أحداث يف آن واحد كما تقع يف العامل الطبيعي، بل عليه لفا

السردية بطريقة فنية مجالية، و�ذا أن يتبع خطا سرديا واحدا يعطله أحيانا ليبدأ آخر، وهكذا تتقاطع اخلطوط 

إال يف بعض احلكايات العجيبة، على شرط فإن التطابق بني زمن السرد، وزمن القصة املسرودة ال جند له مثاال «

 زمن السرد: وايةأن تكون أحداثها متتابعة، وليست متداخلة وهكذا فبإمكاننا دائما، أن منيز بني زمنني يف كل ر 

  .2»وزمن القصة

و�ذا يؤدي عدم التطابق بني الزمنني إىل حدوث مفارقات سردية إذ يقول بعض نقاد الرواية البنائية   

، وهذه املفارقات قد 3»يتطابق نظام السرد مع نظام القصة فإننا نقول إن الراوي يولد مفارقات سردية عندما ال«

عن ترتيبها تكون اسرتجاعات ألحداث ماضية سبق وأن وقعت وانقضت، وقد تكون أحداثا سابقة يف زمن السرد 

ن وقوعها، وأن كل مفارقة سردية الطبيعي يف زمن القصة، وهكذا يتعرف القارئ على وقائع أحداث قبل أو أوا

متتلك خاصية االمتداد، وخاصية االتساع، واملدى هو املسافة الزمنية الفارقة بني نقطة توقف السرد وبداية 

ما بني الطول ) استباق واسرتجاع(األحداث املسرتجعة أو املستبقة، أما االتساع فُيقصد به مدة هذه املفارقة 

  ميكنها أن تعود إىل املاضي أو إىل املستقبل وتكون قريبة أو بعيدة عن حلظة احلاضر  «والقصر، أي أن كل مفارقة 

هذه املسافة الزمنية، وميكن للمفارقة أن تغطي هي نفسها مدة معينة يف القصة " مدى املفارقة"، إننا نسمي (...)

، ونتوصل إىل تعيني ذلك بعقد مقارنة بني املدة اليت 4»"اتساع املفارقة"تطول أو تقصر، وهذه املدة هي ما نسميه 

  . يشغلها وقوع احلدث يف القصة وعدد األسطر والصفحات اليت يشغلها سرده

                                                           

، 3املغرب،ط -املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، محيد حلميداين،  -1

  .73، ص2002

  .، ص نسهاملرجع نف -2

  .املرجع نفسه، ص ن -3

  .75املرجع نفسه، ص -4
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            وهو يقرأ العمل القصصي  ئالقراءة بأنه الزمن الذي يستغرقه القار يعرف زمن : زمن القراءة 2-3

ي القارئ يقرأ اإلبداع ن الطول والراحة والسكينة، إذ نلفبشيء موتتصف هذه املرحلة على كل حال «أو الروائي

ويف كل األحوال يكون القارئ أكثر راحة من املبدع أو السارد الذي  (...) نتهى الراحة أو يف شيء من املتعةمب

رحيية، ألن اص بالعمل السردي حماط �الة من األخل، فزمن القراءة ا1»كثريا ما ينصهر يف بوتقة معاناة نفسية حادة

 نفسية حادة فال يشعر بالراحةعلى عكس السارد الذي يدخل يف أزمة يعيش حالة من االستقرار النفسي  القارئ

ختلق معادهلا املوضوعي، وزمن القراءة ليس   نه غالبا ما يكون متوترا وحتت إحلاح  احلالة أو الفكرة اليت تريد أنأل

فزمن الكتابة «: ا كان الكاتب يف حد ذاته قاصا، يقول حممد عزامكزمن الكتابة لن يصبح عنصرا أدبيا إال إذ

يصبح عنصرا أدبيا مبجرد دخوله القصة، أو حني يتحدث الراوي، أما زمن القراءة فليس كذلك إال حني يكون 

  .2»الكاتب قاصا

املرتبة، وهذا الزمن ن القراءة هي اليت تعيد ترتيب زمن األحداث غري من القراءة مل حيظ باالهتمام مع أوز   

  .لن يكون أدبيا إال إذا كان كاتب املسرودة هو راويها الشفوي

     يعاد بناؤها ويف اخلتام ميكن القول أن زمن القراءة هو الزمن الذي تقرأ فيه األعمال السردية حبيث   

السردي متفاوتة  عاد ترتيب أحداثها وشخصيا�ا، وتكون درجة االستجابة هلذا النصمن طرف قرائها، كما ي

  كل واحد يستقبل النص ويقرأه انطالقا مكان إىل مكان، ومن قارئ آلخر، فوخمتلفة من زمان إىل زمان، ومن 

  .من أفق انتظاره

ورغم تركيز االهتمام يف البحث على زمن القص وزمن اخلطاب اللذين من املستحيل أن يتطابقا يف طريقة   

ومن هذه ا النقاد البنيويون كل حسب رؤاه إال أن هناك أزمنة أخرى أتى �كذلك زمن القراءة، و عرض األحداث، 

األزمنة ما يتصل بالنص مباشرة وتسمى باألزمنة الداخلية كزمن النص وزمن الكتابة، باإلضافة إىل زمن القراءة 

وزمن الكاتب  الذي طرقناه، وكذلك أزمنة ال تتصل بالنص مباشرة واختذت تسمية األزمنة اخلارجية كزمن السرد

  .وزمن القارئ

  

                                                           

  .182ص في نظرية الرواية،عبد املالك مرتاض،  -1

  .103،  صشعرية الخطاب السرديحممد عزام،  -2
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  المفارقات الزمنية -3

 ت زمنية على مستوى املنت املسرودإن عدم التطابق بني زمين القصة واخلطاب يؤدي إىل ظهور مفارقا  

      وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل ضرورات الكتابة الروائية وطابعها اخلطي، الذي يفرض على الروائي التعامل 

 مع التزامن بني عدة أحداث يف القصة، وقد يعود إىل رغبة يف تأجيل احلدث الرئيسي مثال، وبالتايل خيلق نوعا 

  الرواية بشكل تدرجييوإطالعه على عامل وذلك عن طريق األخذ بيده«ملعرفة النهاية لدى القارئ من التشويق 

بناء على إحساس ووعي خاص بالزمن يتحكم (...) قعبعدها الداليل عرب جتسيد الوا وهي أيضا آلية متنح الرواية

 ريورة منحى الزمن يف أي عمل سرديأي أن أيديولوجية السارد هي اليت تتحكم يف رسم س ،1»فيه وعي السارد

ومنه فإن عالقات الرتتيب بني األحداث والوقائع يف القصة وطريقة حكايتها يف اخلطاب تفرز نوعني من العالقات 

مقارنة نظام ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية «االسرتجاع واالستباق، أو ما يسمى بالرتتيب الزمين ونعين به : مها

ذلك ألن نظام القصة هذا و ملقاطع الزمنية نفسها يف القصة، يف اخلطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو ا

  .2»يشري إليه احلكاية صراحة، أو ميكن االستدالل عليه من هذه القرينة املباشرة أو تلك

اليت قد تكون نوعا من التوافق الزمين ) 0ح(وللتعرف على هذه املفارقات البد من وجود درجة الصفر   

يف رصد املفارقات الزمنية من افرتاض وجود زمن يف درجة الصفر " جينيت"ينطلق و «التام بني القصة واحلكاية 

  .3»يتأسس عليه تطابق أو اختالف زمن القص مع زمن احلكاية

 ن أن املفارقات الزمنية ليست وليدة الوقت الراهن، بل هي تقنية قدمية مثلما يقولو ولقد رأى البنيوي  

   كما يرى أن املفارقة ليست وليدة اليوم، بل هي «:تقول عنه "العزينفلة حسن أحمد "، فهذه "جيرار جينيت"

 ة اليت تكمن بدايتها يف وسط احلكيديب، وميكن مالحظة ذلك يف اإللياذمن املميزات التقليدية يف السرد األ

          4»اقعيةإىل مرحلة زمنية سابقة، وهذا أيضا ما تتسم به روايات القرن التاسع عشر الو ) تفسريية(تتلوها عودات

وليدة اليوم، بل هلا جذور ضاربة    عليه فإن هذه املفارقات السردية أو الزمنية اليت تعرفها الرواية اجلديدة ليستو 

يف أعماق التاريخ جند هلا مثيال يف إلياذة هومريوس والروايات املكتوبة خالل القرن التاسع عشر، وكما سبقت 

أنه تالعب تأثري كبري على مجالية العمل الفين، غري أن هذا ال يعين أبدا «اإلشارة فإن هذه التالعبات هلا 

                                                           

  .80ص، لواسيني األعرج" البيت األندلسي"تقنيات السرد في رواية عيسى بلخباط، سليم بتقة،  -1

، 1997، 2حممد معتصم وعبد اجلليل األزدي وعمر علي، ا�لس األعلى للثقافة، ط: ، تربحث في المنهجخطاب الحكاية جريار جينيت،  -2

 .47ص

  .47، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -3

 .املرجع نفسه، ص ن -4
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ته أكثر حيوية وجودة يف نظر القارئ، وليحقق يعمد إليه لتبدو أحداث قص) الكاتب( اعتباطي، إذ إن الراوي

، وهذا ما مييز الكتابات التأرخيية عن األعمال 1»غايات فنية أخرى كالتشويق وإبعاد امللل واإليهام باحلقيقة

  .السردية

، مع ذكر التعريفات مع األنواع "االسترجاع"و "االستباق"وسيتم التعرض فيما يلي إىل تقنييت   

  : والوظائف

  : Analepseاالسترجاع 3-1

هذا نظرا لكثرة و ورد برتمجات كثرية يف الدرس العريب، فتنوعت التسميات "مصطلح االسترجاع"إن   

      الدراسات املهتمة بالسرد وتقنياته، ولكن رغم هذا االختالف االمسي إال أن هناك تقاربا إن مل نقل تطابقا 

هلا تسميات أخرى منها " االرتداد"تقنية «: �ذا الشأن إن "العزينفلة أحمد "يف املفاهيم والدالالت، تقول 

كل ذكر الحق حلدث "لكنها تدل على معىن واحد هو " البعدية"، "اإلحياء"، "االسترجاع"، "االستذكار"

اجلديدة، إال أنه خاصية  ، وصحيح أن هذه التقنية من مسات الرواية2"سابق للنقطة اليت حنن فيها من القصة

فهو خاصية حكائية نشأت مع احلكي الكالسيكي، وتطورت بتطوره مث «ت منذ بداية السرد وترعرعنشأت 

، ويعين اسرتجاع حدث سابق عن احلدث الذي وصل إليه السرد حيث 3»إىل األعمال الروائية احلديثة انتقلت

  .ماضيةيقوم الروائي بإيقاف سريورة السرد ومنحىن تطور األحداث ليعود إىل استحضار أحداث 

سيق هذا املصطلح «، وقد "Flash back" "الفالش باك"ويطلق على هذه احلركة امسا سينمائيا هو   

من معجم املخرجني السينيمائيني، حيث بعد إمتام تصوير املشاهد يقع تركيب املصورات، فيمارس علها التقدمي 

، و�ذا تكون هذه التقنية 4»القصة حمرتماوالتأخري دون أن يكون بعض ذلك نشازا طاملا يظل اإلطار الفين لعرض 

منة ليت يتم بواسطتها التفاعل بني األز إذ تعترب من الطرق الفنية ا«مستجلبة من عامل السينما لتستخدم يف الرواية 

عد قيام أي ب، 5»وعلى هذا النحو تنصهر املسافة الزمنية يف إيقاع زمين واحد" ماضي، حاضر، مستقبل"الثالث 

 جاع أحداث ماضية عن طريق الذاكرة أحداث الرواية سائرا بوترية السرد حنو األمام، يقوم باسرت  الراوي بسرد

                                                           

  .48، صنقدية قراءة: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي، -1

  .49املرجع نفسه، ص-2

 .106، صشعرية الخطاب السرديحممد عزام، -3

 .82،  صلواسيني األعرج" البيت األندلسي"تقنيات السرد في رواية عيسى بلخباط، سليم بتقة، -4

 .20ص، مرزاق بقطاش" البزاة"، "طيور الظهيرة"بنية اإليقاع الروائي في رواية بلقاسم مالكية،  سليمة جنيدي،-5
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فيزاوج بني احلاضر واملاضي حىت إذا اكتملت هذه األحداث يعود إىل حيث توقف الستكمال عملية احلكي دافعا 

جيب  -لكي تروى–فالقصة «واحد خبط السرد إىل املضي قدما، و�ذا يكون السارد صهر أزمنة خمتلفة يف موقف 

إن  (...) ن حتكي قصة مل تكتمل أحداثها بعدأن تكون قد متت يف زمن ما، غري الزمن احلاضر، ألنه من املعتذر أ

، إذن فالسارد ال يسرد قصته إال بعد وقوعها 1»كل عودة للماضي تشكل استذكارا يقوم به ملاضيه اخلاص

         ية، كما يدرك األحداث بالتفصيل، ولكن طريقة عرضه هلا ال ختلو وانقضائها، فهو يعرف البداية والنها

من التالعبات، إذ يوهم القارئ بأسلوبه أن هذه الوقائع املنقضية حتدث اآلن، ويعود بذاكرته إىل املاضي 

: "جيرار جينيت"الستجالب بعض األحداث اليت قد تسهم يف وضوح الرؤية، و�ذا يكون كل اسرتجاع حسب 

، مبعىن أن مفارقة االسرتجاع متثل حكاية 2»حكاية ثانية زمنيا، تابعة لألوىل يف ذلك النوع من الرتكيب السردي«

أخرى خمالفة زمنيا، أل�ا ال خترج من إطار املاضي يف الوقت الذي يكون فيه املسرود يروي األحداث على أنه 

  .حتدث يف احلاضر

ها يف املنت الروائي ال يكفي التوقف بالبحث عند ألفاظ من قبيل وملعرفة هذه املفارقة، ووضع اليد علي  

، ألن هناك أساليب أخرى يتم باالعتماد عليها التمييز بني حاضر احلكي )تذكر، رجعت به الذاكرة، اسرتجع(

 يف احلاضر/اليوم، يف املاضي/أمس(مثل(...) الذي يتكون من لفظتني أو مجلتني كالتضاد املدلويل« وماضيه

ه القارئ على أنه مثة حتوال يف اليت تنب) الرؤية(رتداد يف موضوع، أما األسلوب اآلخر لال)حاليا/االن، سابقا/قبل

3»)تراءى له، راح يتأمل(مسار اخلط الزمين لألحداث، من قبيل 
وهذا االسرتداد أو االسرتجاع الذي يتخذ  ،

  "عبد الرحيم الكردي"د يكون على لسان غريه، يقول أساليب كثرية وخمتلفة ال يكون على لسان الراوي فقط، فق

ويعود الكاتب خالله إىل أحداث سابقة على مستوى القص  «":النكوص"يف حديثه عن االسرتجاع حتت اسم 

، وقد يعود إىل أحداث داخل الرواية أو خارجها، وسواء أكان "جينيت"اآليت أو مستوى القص األول كما يسميه 

تقنية االسرتجاع و ، 4"كان على هيئة ذكريات، أم على لسان إحدى الشخصيات، أم  الراويذلك على لسان 

تندرج ضمن أنواع وهذا تبعا ملدى ماضوية أو أقدمية احلدث احملكي املستجلب من أعماق الذاكرة، وطبيعة 

حاضر (ق احلكيالطفبالقياس إىل قرب أو بعد احلدث املستعاد عن نقطة ان العالقة اليت تربطه حباضر احلكي

  :ميكن التمييز بني أنواع االسرتجاع اآلتية، و )احلكي

                                                           

  .106،صشعرية الخطاب السرديحممد عزام،  -1

 .60، صخطاب الحكاية بحث في المنهججريار جينيت،  -2

 .50-49صص ،قراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -3

  .61، صالرجل الذي فقد ظله: السرد في الرواية المعاصرةعبد الرحيم الكردي،  -4
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 الحق لبداية الرواية أو احلكاية وهو ذلك االسرتجاع الذي يعود إىل ماض: االسترجاع الداخلي 3-1-1

هو االرتداد الذي تكون فسحته الزمنية واقفة ضمن نطاق احلكي، أي أنه «: بقوهلا "نفلة أحمد العزي"وتعرفه 

، مبعىن أن االسرتجاع الداخلي ال يتحدد إال 1»ب الزمن احلاضر الذي تسري فيه أحداث القصةليقع يف ص

، فهو اسرتجاع يبدأ من داخل احلكاية وينتهي داخلها )0ح: حاضر احلكي(بالوقوف على نقطة البدء يف احلكاية 

زمنية �دف إىل إعادة ترتيب أحداث يفرتض و�ذه الرؤية ميكننا النظر إىل االسرتجاع الداخلي بوصفه آلية «

، و�ذا 2»ترابطها زمنيا داخل نطاق احلكاية الزمين يف صورة ختدم اسرتاتيجية السارد ووجهة النظر اليت ينطلق منها

  .يكون االسرتجاع الداخلي جمرد إعادة ترتيب لألحداث، مبعىن أن له وظائفه اليت هي خمالفة لالسرتجاع اخلارجي

  :روري اإلشارة إىل أن االسرتجاع الداخلي يأيت على أشكال هيومن الض  

 بااليت تتناول خطا«: االسرتجاعات بقوله "جيرار جينيت"يعرف : االسترجاع الداخلي غيري القصة -1

خمتلفا عن مضمون احلكاية األوىل، إ�ا تتناول بكيفية كالسيكية جدا، إما  - يل مضمونا قصصيااوبالت–قصصيا 

 جيرار جينيتىل كما يسميها عىن أن احلكاية األو ، مب3»إدخاهلا حديثا ويريد السارد إضاءة سوابقهاشخصية يتم 

هي حكاية أصلية قائمة بذا�ا وأي حكاية تقع ضمنها وتكون مكملة هلا تعترب حكاية أخرى جديدة، يقول 

دي، واهليكل البنائي األساسي حبيث ميكن النظر إىل احلكاية األوىل بوصفها األساس السر «: "هيثم الحاج علي"

ويف  4»اعتبار أي خروج عنها ميثل حكاية جديدة أو خروجا عن املضمون األصلي هلذه احلكايةو للقصة القصرية، 

  : مقابل هذا النوع من االسرتجاع الداخلي يوجد نوع آخر هو

الراوي إىل بداية عود ي ،ا النوع من االسرتجاعات الداخليةهذ يف: االسترجاع الداخلي مثلي القصة -2

ذلك يدفعه إىل ملا كانت عليه يف السابق ،ورمبا  القصة أو نقطة واقعة بعد البداية ليعيد تقدميها بطريقة ورؤية خمالفة

    ث سابق مبنظور جديد سامهت تقدمي حداليت تساعده يف  هذه األخرية ما وصلت إليه وترية السرد من تطور

ميتاز مبحدودية املساحة اليت يتحرك ، إال أنه املستجدة الظاهرة على مستوى خط السرديف تشكيله تلك األحداث 

  ال  ، وأحيانا بصراحة، وبالطبع تعود احلكاية يف هذا النمط على أعقا�ا جهارا «:"هيثم الحاج علي"يقول ،فيها

                                                           

 .57، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي، -1

 .73، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي،  -2

 .61، صخطاب الحكاية بحث في المنهججريار جينيت، -3

  .74، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، -4
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    ميكن هلذه االسرتجاعات التذكريية أن تبلغ أبعادا نصية واسعة إال نادرا جدا، بل تكون تلميحات من احلكاية 

  .1»إىل ماضيها اخلاص

يعيد ترتيب أحداثها  «ضاءة بعض جوانب احلكاية حبيث أنهوتكمن وظيفة هذا النوع من االسرتجاع يف إ  

دور الذي لتوجد عليها بالفعل، وإمنا ما يتحكم يف الرتتيب هو ا لتظهر األحداث يف مرتبة زمنية غري تلك اليت

السارد من وجود هذا احلدث يف أعقاب حدث آخر بالذات حسب منطق خاص، واسرتاتيجية /يرجتيه املؤلف

   ، وعليه فإن السارد يف هذا النوع من االسرتجاع ال خيرج 2»جيب أن تكون واضحة على األقل عند متام املعىن

ر احلكاية األوىل بل يبقى داخل حيزها، فيستحضر يف مراحل سردية متقدمة أحداثا ووقائع سبق له وأن من إطا

وتسري وفق  تبقى مسرودته حمكومة خبيط منطقي حكاها، فيعرضا بطريقة مغايرة ليفسر حدثا مستجدا حىت

  .اسرتاتيجية واضحة حىت النهاية

تلف عن اول خط العمل نفسه الذي تتناوله احلكاية األوىل ختتتن«اليت بقوله هي تلك "جيرار جينيت"ويعرفها 

  .3»يكون خطر التداخل واضحا، بل حمتوما يف الظاهرذلك اختالفا شديدا، وهنا 

ثلي القصة، إذ يعترب األول حكاية ثانية خمالفة لألوىل، أما املومنه فإن االسرتجاع غريي القصة خيتلف   

  :املسرودة األوىل ويأيت بغرض إضاءة بعض جوانبها والذي بدوره ينقسم إىل قسمنيالثاين فهو ال خيرج عن نطاق 

هي مقاطع اسرتدادية تأيت لتسد فجوات سابقة يف احلكاية هذه الفجوات اليت قد : استرجاعات تكميلية -أ

   ال تقوم  تكون حذوفا مطلقة، أي نقائص يف االستمرار الزمين وهناك أخرى هلا طابع زمين أقل صرامة، واليت

على إلغاء مقطع تزمين بل إسقاط أحد العناصر املشكلة للوضع كان يقوم الراوي بسرد أحداث طفولته، وهو 

 حيجب املعطيات حجبا متقصدا أحد أفراد أسرته، فهنا احلكاية مل تقفز على فرتة زمنية بل مرت جبانب معطى 

فاالسرتجاعات التكميلية تأيت لتضيء فرتة كاملة أسقطها السارد من حياة الشخصية أو جزء  ،4من املعطيات

  .صغري من هذه الفرتة

وهي تلك االسرتجاعات اليت تأيت للتذكري بأحداث ماضية سبق ذكرها : استرجاعات تكرارية -ب

ن يقع مرة واحدة، ولكن إذا استعادة احلدث مرة واحدة بشرط أ واالسرتجاع يف حقيقته وأصوله يتم عن طريق

  اسرتجاعا متكررا، وهو يشتمل دائما على لفظة أو عبارة تشري إىل هذا التكرار مثل  همسيناتكررت استعادة احلدث 
                                                           

  .81، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، -1

 .املرجع نفسه، ص ن-2

 .62، صخطاب الحكاية بحث في المنهججريار جينيت، -3

 .65- 64املرجع نفسه، صص: ينظر-4
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  .1وهو ما ميثل حدا يفصل النوع عما سواه" كل يوم"و" استمرت"و" دائما"كلمة 

ن البنائيني والنقاد اختلفوا علينا اإلشارة إىل أأنواعه يتوجب بعد تفصيلنا القول يف االسرتجاع الداخلي و   

  انت تصب يف مصب واحد، وتغرف التقسيمات، ولكنها جهودهم كلها ك يف التسميات، بل وحىت يف بعض

، "االرتداد الداخلي"ب "االسترجاع الداخلي"تسمي  "نفلة حسن أحمد العزي" باحثةمن املعني نفسه فهذه ال

والنوعان األوالن مها ما يطابقان 2،"داخلي كلي"وأخريا  "داخلي تذكيري"، و"داخلي تكميلي"وتقسمه إىل 

  ."تكرارية"و "تكميلية"لالسرتجاعات املثلية القصة إىل  "جينيت"تقسيم 

هو ذلك النوع الذي خيرج به السارد عن إطار  "االسترجاع الخارجي"إن : االسترجاع الخارجي 3-1-2

هو ما كانت فسحته الزمنية واقعة خارج نطاق زمن احلكي، أي «: "أحمد العزينفلة حسن "بداية الرواية، تقول 

نفلة "يت جاءت �ا وهذه الرؤية ال، 3»مبعىن أنه ال يدخل ضمن حدود نقطة البداية اليت ينطلق منها حاضر القصة

عن األوىل  تقول بأن السارد يعود إىل ما قبل بداية حاضر احلكي ليستذكر قصة أخرى مستقلةواليت " العزي

ومن «بغرض إكماهلا هي نفسها الفكرة اليت جاء �ا جريار جينيت، إذ يقول يف معرض احلديث عن هذا املوضوع 

مث ميكننا أن ننعت باخلارجي ذلك االسرتجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة احلكاية األوىل، واالسرتجاعات 

األوىل ألن وظيفتها الوحيدة هي إكمال احلكاية األوىل اخلارجية ال توشك يف أي حلظة أن تتداخل مع احلكاية 

  .4»عن طريق تنوير القارئ خبصوص هذه السابقة أو تلك

ئ مبعلومات القار  تنوير ذهن واملتمثلة يف لالسرتجاع اخلارجي" جيرار جينيت"وهذه الوظيفة اليت جاء �ا 

وإذا كان جينيت حيدد وظيفة  «أمرا تعسفيا، إذ يقول �ذا الصدد  "هيثم الحاج علي"يرى فيها  جديدة

االسرتجاعات اخلارجية الوحيدة بأ�ا إكماال للحكاية األوىل عن طريق تنوير القارئ خبصوص هذه السابقة أو 

تلك، وهو األمر الذي سيسهم يف فرض منطق زمين خمالف للمنطق الزمين التصاعدي، غري أن هذا التحديد 

  .5»يبدو أمرا تعسفيا) (...

  : إىل أقسام هي" نفلة أحمد العزي"ولقد قسمته   

                                                           

  91،92، صصالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، : ينظر-1

  .51،59، صصقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي، : ينظر -2

 .52املرجع نفسه، ص-3

 .61-60، صصخطاب الحكاية بحث في المنهججريار جينيت، -4

 .62،64، صص الزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، -5
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من حياة  االرتداد الذي يعود فيه الراوي إىل فرتة معينة يعرف هذا النوع بأنه: االرتداد الخارجي الجزئي -1

خصائص ألجل أن يتعرف القارئ على بعض ة القصصية أو الروائية ليضيء جزءا ماضيا من حيا�ا الشخصي

  .جتار�ا احلياتية

ليعطينا املعلومات عن ماضي مرات عديدة وهنا يعود الراوي إىل اخللف  :االرتداد الخارجي التكميلي -2

، وكل مقطع من املقاطع االرتدادية يف هذا النوع يعد متمما للمقطع الذي قبله، حبيث يصبح معينة  شخصية 

بعض، مما يساعدنا يف �اية األمر على تكوين صورة واضحة شكل املقاطع كشكل احللقات املتصلة ببعضها 

  .1الشخصيةو�ائية عن  متكاملة

  :نوعا آخر هو" نفلة العزي"وباإلضافة إىل هذين النوعني تورد   

  .2»الذي يتصف بالشمول أي أنه خبالف اجلزئي«ويقصد به ذلك النوع : االرتداد الخارجي الكلي -3

أن إىل " تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني"يف كتا�ا " العزينفلة أحمد " باحثةوتشري ال  

 ارتدادات" :أو االرتدادت على حد تعبريها، قد قسمها الباحثون إىل قسمني خمتلفني "االسترجاعات الخارجية"

ط بالشخصية حمور احلكي وتكون أفكارها متعلقة باملاضي، وتأيت على شكل ذكريات، وهي تلك اليت ترتب" ذاتية

وترتبط باحلاكي الذي يرى بأن من الضروري أن يعود بالقارئ إىل الوراء ليمده مبعلومات  "موضوعية"وأخرى 

  3.إضافية عن ماضي شخصية أو تاريخ مكان بغرض استجالء الغموض الذي يعرتي فهمه

  : هذين النوعني بقوهلاالباحثة وعرفت   

الذي يقع خارج اإلطار الزمين للقصة ويكون متعلقا «وهو ذلك االرتداد : االرتداد الخارجي الذاتي -أ

  .4»مباضي الشخصية املركزية فيها

 ضا عن نطاق الزمن السردي لكنه يتعلق هذه املرةارتداد خارج أي «هو: داد الخارجي الموضوعيتاالر  -ب

   .5»بتاريخ مكان ما أو مباضي شخصية ثانوية يف القصة

  :بصفة عامة وظائف بنيوية ومجالية وداللية كثرية ميكن إجيازها فيما يلي "االسترجاع الخارجي"وحيقق   

                                                           

 .53-52، صصقراءة نقدية :تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي، : ينظر  -1

 .51املرجع نفسه، ص-2

 .52املرجع نفسه، ص-3

 .55املرجع نفسه، ص-4

 .56املرجع نفسه، ص -5
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فأثناء سري وترية السرد قد تظهر شخصية : التعريف بماضي الشخصيات عند ظهورها ألول مرة -1

يتعلق  فيعود إىل املاضي الستعادة بعض ماح تارخيها، أو على األقل بعض سوابقها جديدة حتتم على السارد إيضا 

وحتقق هذه االستذكارات عددا من املقاصد احلكائية مثل ملء « "محمد عزام"�ا من خصائص وأحداث، يقول 

          جديدة دخلت عامل القصة  الفجوات اليت خيلفها السرد وراءه بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصية

ولقد أورد . 1»أو بإطالعنا على حاضر شخصية اختفت عن مسرح األحداث، مث عادت للظهور من جديد

بأن هذه «يقر  "جيرار جينيت"أن " الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي"يف كتابه " هيثم الحاج علي"

  .2»الوظيفة خاصة باالسرتجاع اخلارجي

والبد من اإلشارة إىل أن عدم التطابق أو التنافر املوجود بني زمن السرد وزمن القص خيلف فجوات البد   

من ملئها سواء عن طريق التعريف بشخصية جديدة أو إضاءة بعض جوانبها وهذا األمر من أهم وظائف 

، فينتج عن ذلك سد الفراغ الذي 3»سبق للسرد أن تركها جانبا«االسرتجاع، أو عن طريق اإلشارة إىل أحداث 

وبذلك يكون لوظائف هذه التقنية دور كبري يف إزالة االلتباس وتدارك صعوبة االنسجام بني «حدث يف القصة 

املقاطع السردية يف النص بسبب عدم وجود التوافق بني ترتيب األحداث يف احلكاية وترتيبها على مستوى البناء 

  .الرؤية لدى السامع أو القارئوهذا يساهم يف وضوح .4»السردي

أي أن االسرتجاع يعود بالفائدة وال يكون إال ملصلحة : تحويل مجرى الحدث منذ نقطة االسترجاع -2

 تطوره املستقبلي، ومنه فاالرتداد يسهم يف تغيري ىتالسرد نفسه، إذ يستغل كوسيلة لشرح احلاضر وكيفية بدايته وح

وذلك ألن األحداث تربطها عالقة منطقية واحدة أال  5.السرد وتطورهاجمرى احلدث ويسهم يف تصاعد وترية 

وهي عالقة السببية، هذه األخرية اليت تسهم أو تساعد السارد يف حبك األحداث فتزداد حلمة وانسجاما، و�ذا 

سري تتطور وترية السرد وتتضح رؤية القارئ أكثر، ألن اسرتجاع بعض األحداث املاضية قد يساهم يف شرح وتف

يف اللحظة احلاضرة، وبدورها تسهم يف فهم ما  حتدث على مستوى املنت املسرود بعض األحداث والوقائع اليت

  .سيحدث يف املستقبل

                                                           

 .122-121، صصشعرية الخطاب السرديحممد عزام،  -1

 .71، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي،  -2

 .122، صشعرية الخطاب السرديحممد عزام،  -3

 .50ص،قراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -4

 .66، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، :ينظر -5
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 هيثم الحاج علي"يقول : حشد التفاصيل المتعددة في لحظة قصصية وإنارة مناطقها المظلمة -3

وال إىل جمرد كسر عمودية الرتتيب التصاعدي  - فقط–إىل إعادة ترتيب الوقائع اخلارجي  جاع رت االس ال يرمي«"

للزمن، بل إن من أهم وظائفه استدعاء املاضي إىل احلاضر، وحشد تفاصيل متعددة يف حلظة قصصية ضيقة املدى 

األوىل هي إعادة ترتيب األحداث   "االسترجاع الخارجي"، مبعىن أنه إذا كانت وظيفة 1»بصورة إشارية اختزالية

ال يتوقف عند هذا فقط، كما أنه ال يكتفي بكسر خطية  "االرتداد الخارجي"كما سبق لنا وأن أسلفنا، فإن 

وتراتبية السرد، بل هو يتيح إمكانية سرد الكثري من تفاصيل املاضي بشكل منسجم مع التفاصيل املرتبطة حباضر 

  .ارولكن كل ذلك يكون باختص احلكي

  : رجاع يمثل حكاية أولى موازيةتاالس -4

  .2»...جاع اخلارجي حكاية أوىل جديدة وموازية للحكاية األوىل األصليةرت يكون االس«مبعىن أن 

  :االسترجاع المزجي 3-1-3

، "االسترجاع الداخلي والخارجي"يُفهم من امسه أنه اسرتجاع يتم فيه املزج بني نوعني خمتلفني ومها 

ونصادف أحيانا اسرتجاعات خمتلطة تكون نقطة مداها سابقة لبداية احلكاية األوىل،  « :"جينيت جيرار"يقول 

وهي الفئة اليت يلجأ إليها إال قليال، وعالوة على ذلك تتحدد خباصية من (...) ونقطة سعتها الحقة هلا 

إىل منطلق احلكاية األوىل مادامت هذه الفئة تقوم على اسرتجاع خارجية متتد حىت تنضم  خاصيات السعة

، مبعىن أن هذا النوع من االسرتجاع قليال ما يستعني به، ونعين به استعادة أحداث ماضية تعود إىل ما 3»وتتعداه

  .ومتتد إىل ما بعدها بذلك بني ما هو داخلي وما هو خارجي) 0ح: حاضر احلكي(قبل بداية احلكاية األوىل 

     " مدى االستذكار"ومظاهر االسرتجاع أو السرد االستذكاري كما حيلو للبعض تسميتها تتجلى يف   

  : ويقصد �ما" سعة االستذكار"اليت يطاهلا االسرتجاع، كما تتجلى أيضا يف  "المسافة الزمنية"أو 

اضي يرتاوح بني الطول إن مدى املفارقة الذي تستغرقه املفارقة أثناء العودة إىل امل: مدى االستذكار -1

 إليه ريماٍض بعيد كثريًا أو قليال عن حلظة السرد احلاضرة، ويظهر هذا التفاوت من خالل مايش«والقصر، أي 

                                                           

 .،ص نالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي،  -1

 .69املرجع نفسه، ص -2

  .60،70،صصالمنهجخطاب الحكاية بحث في جريار جينيت،  -3
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، وينقسم االستذكار حبسب مدى 1»د فاصال بني حاضر السرد وماضيهراوي يف النص من دالئل وعالمات تعال

  : قربه أو بعده عن حاضر احلكي إىل قسمني مها

املسافة الفاصلة بني املاضي وآنية املسار السردي طويلة « وفيها تكون: االرتدادات ذات المدى البعيد -أ

  .2»نسبيا وتأيت ارتدادات هذا احملور إما بطريقة حمددة واضحة أو بطريقة غري حمددة

قريب من  اخلط الزمين هلذه االرتدادات«أن  "نفلة العزي"ترى : االرتدادات ذات المدى القريب -ب

حاضر القص، أي أن املسافة الفاصلة بينهما قليلة نسبيا، وهي تأيت أيضا على وجهني إما بشكل حمدد وإما 

، وعليه وانطالقا من القراءة األوىل للمسرودة نستطيع أن نستشف إن كان هذا السرد طويل أو 3»بشكل غري حمدد

وبالفعل فهذا التفاوت يبدو «" حسن بحراوي"صدد يقول قصري املدى، وإن كان حمدداً أو غري حمدٍد، ويف هذا ال

زمن القصة من خالل ديد مدة االستذكار بالقياس إىل واضحا للعيان من خالل القراءة األوىل حيث نستطيع حت

  .4»اإلشارة إىل الفرتة الزمنية اليت ميكن أن تكون واضحة ومعلومة �ذا القدر أو ذاك

وتقاس هذه السعة بواسطة عدد األسطر والصفحات وحىت الفقرات اليت يغطيها : سعة االستذكار -2

فإذا كان مدى االستذكار يقاس بالسنوات والشهور واأليام، فإن سعته سوف تقاس «االسرتجاع يف زمن السرد 

كاين الذي بالسطور والفقرات والصفحات اليت يغطيها االستذكار من زمن السرد، أي مبعىن أن السعة هي احليز امل

، ومنه فإذا كان يقصد مبدى االستذكار املسافة الزمانية، فإن سعته 5»حتتله تقنية االسرتداد على خطية الكتابة

توحي بأحداث ) االستذكار(كل كلمة من هذا «أّن  "محمد عزام"يقصد �ا احليز املكاين ال غري، ويرى 

  .6»كثرية، وتفجر سيال ال يتوقف من التداعياتوأشخاص  

  يف األخري ميكن القول بأن االسرتجاع الذي تعددت مسمياته لدى النقاد والبنائيني العرب يعد من أهم   

  ة يف التاريخ وهذا نظرا ألنه من أكثر التقنيات تواترا ية اجلديدة، رغم أن له جذورا ضارباملفارقات اليت متيز الروا

  .ظيمة مهما تعددت أنواعه، ومداه وسعتهواستعماال، ألنه يلعب أدوارا بنائية ومجالية وداللية ع
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  :prolepseاالستباق 3-2

تسميات خمتلفة نظرا لتعدد الرتمجات إىل اللغة العربية فتقول  "االسترجاع" وهكصن "االستباق"لقد أخذ   

هو الشكل الثاين من  "التوقع"أو  "االستشراف"أو " القبلية"أو " االستباق"«�ذا الشأن " نفلة أحمد العزي"

حيدث أيضا خلال يف السريورة الطبيعية  "االستباق"، مبعىن أن 1»املفارقة الزمنية اليت تبتعد بالسرد عن جمراه الطبيعي

القفز إىل األمام، أو اإلخبار القبلي، وهو كل مقطع حكائي يروي أحداثا سابقة عن أوا�ا، أو ميكن «للسرد فهو 

ويقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام األحداث يف الرواية عن طريق تقدمي متواليات (...) توقع حدوثها 

  .2»حكائية حمل أخرى سابقة عليها يف احلدوث

فاالستباق يقتضي ختطي فرتات زمنية يف خط السرد حنو األمام �دف استشراف املستقبل، ومن هذا   

 فيه الكاتب أو الراوي أو إحدى الشخصيات عن وخيرب«:بقوله "بد الرحيم الكرديع"املنظور أيضا يعرفه 

، مبعىن أن 3»نتائج مل تقع بعد، أو لن تقع يف املستقبل، وهو نبوءة أو استشراف للمستقبل وأأحداث 

ال يكون على لسان الراوي فقط، فقد يكون على لسان أحد الشخصيات الروائية، وما يتم استشرافه  "االستباق"

والتنبؤ به قد تكون له صريورة يف املستقبل، وقد ال تكون، إذ ليس من الضروري أن حيدث كل ما يتم توقعه 

ولعل أبرز خاصية للسرد االستشرايف هي كون املعلومات «: هذه الفكرة بقوله" حسن بحراوي"يؤكد و واستباقه ، 

اليت يقدمها ال تتصف باليقينية، فما مل يتم قيام احلدث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله، وهذا ما جيعل من 

، كالتكهن بزواج أو مرض أو موت أحد الشخصيات 4»شكال من أشكال االنتظار" فينريخ"االستشراف حسب 

  .الشخصيات مثال

يرى أن احلكي  "جيرار جينيت"ن نشري إىل أن من اجلدير بنا أ "االستباق"يثنا عن حد ويف معرض  

أحسن مالئمة لالستشراف من " بضمري املتكلم"احلكاية «: بضمري املتكلم هو األنسب لالستشراف، إذ يقول

       يحات أي حكاية أخرى، وذلك بسبب طابعها االستعادي املصرح به بالذات، والذي يرخص للسارد يف تلم

، فالراوي يكون 5»إىل املستقبل، وال سيما إىل وضعه الراهن، ألن هذه التلميحات تشكل جزًءا من دوره نوعا ما

      عارفا بكل أحداث احلكاية من البداية إىل النهاية قبل بدء عملية السرد، وهذا ما جيعله قادرا على اإلشارة 

                                                           

 .68، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -1
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املستقبلية على مستوى العمل السردي، ولكنها ال تشغل حيزا كبريا منه إذ ال إىل الكثري من األحداث والوقائع 

      نسبة ضئيلة  - بشكل عام–وتشتغل تقنية االستباق « ":نفلة العزي" باحثةتتجاوز الفقرة أو الفقرتني، تقول ال

         ثر من فقرة من مساحة النص القصصي وغالبا ما تتم اإلشارة إليها بشكل عابر وسريع قد ال يتجاوز أك

إيراد ما «أسباب قلة تواتر هذه التقنية على مستوى األعمال السردية إىل أن "  باحثةال "، وترجع1»أو فقرتني

سيقع قبل وقوعه ال ينسجم مع عنصري التشويق واملفاجأة الفنيني، األمر الذي جيعل الكاتب أو الراوي ال يكثر 

  .2»إبقاء املتلقي منجذبا ألحداث قصته حىت النهايةمن مثل هذا العرض حرصا منه على 

هلا جذورا هناك من النقاد من يقول أن  وصحيح أن تقنية االستباق مسة تطبع الرواية اجلديدة، إال أن  

ويف هذا "األوديسا"و "كاإللياذة"فقد عرفتها بعض السرود القدمية وخاصة العريقة منها  التاريخأعماق  ضاربة يف

ة وخاصة املالحم الكربى ان االستباق يف النصوص السردية القدميوك«: "العزيأحمد  نفلة " باحثةالتقول الصدد 

يتم بطريقة واحدة تتمثل يف تقدمي نوع من امللخص االستباقي الذي يولد ما يسميه "األوديسا"و "كاإللياذة"

  .3»طريقة سردية، أما يف القصص احلديثة فإنه يتم بأكثر من )حبكة القدر(بـ ) تودوروف(

عامل تكون فيها الاالسرتجاع، بل لديه وقفات سردية ييهتم باملاضي فقط عرب تقنية ال كما يبدو   وعليه فالسرد 

إليها خط السرد و يستبق أحداثا مل يصل ميكن للراوي أن يتكهن أ عن طريق حتليل معطيات احلاضرفمع املستقبل 

يبدو بديهيا أن السرد ال يسعه إال أن يكون «: "جيرار جينيت"يقول ف، وهذا ما عرفته النصوص القدمية، بعد 

ملا يرويه، لكن هذه البداهة كذ�ا منذ قرون عديدة وجود احلكاية التكهنية " االسرتجاع"أي معتمدا على "الحقا 

 من شكل تنبؤي ورؤيوي ووحيي وتنجمي ومستطلع بالكف، اليت يتالشى أصلها يف جماهل  مبختلف أشكاهلا 

  .4»الزمن

  : على نوعني مماثلني لنوعي االسرتجاع مها "الستباقا"ويأيت   

  ، فهذا5»عبارة عن تنبؤات ال خيرج مداها عن احلكي األول«يفهم من امسه : االستباق الداخلي 3-2-1

  .النوع من االستباق قد يكون تنبؤات أو تكهنات وحىت ختمينات ال خيرج عن اإلطار الزمين للقصة
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عكس السوابق الداخلية خيرج مداها عن احلكي « "سليمة جنيدي"ترى فيه : االستباق الخارجي 3-2-2

االسترجاعات "ا تفعل مثلتطرح مشكال م "االستباقات الداخلية"أن " جيرار جينيت"ويرى ، 1»األول

طرح تو «: ، أال وهو التداخل بني احلكاية األوىل واحلكاية اليت يأيت �ا املقطع االستباقي، إذ يقول"الخارجية

مشكل ... االستباقات الداخلية نوعا من املشاكل نفسه الذي تطرحه االسرتجاعات اليت من النمط نفسه أال وهو

، وهذه االسرتجاعات تنقسم بدورها إىل مثلية 2اقياملزاوجة بني احلكاية األوىل واحلكاية اليت يتوالها املقطع االستب

يف كتابه " ر جينيتجريا"أكانت داخلية أو خارجية، وخبصوص هذا الشأن يورد القصة وغريية القصة سواء 

نا أيضا استباقات غريية القصة اليت ال يتهددها هذا اخلطر، سواء أكان ومن مث سنهمل ه«: قولهخطاب احلكاية 

أو خارجيا، وسنميز أيضا ضمن استباقات مثلية القصة بني تلك اليت تسد مقدما ثغرة    االستشراف داخليا 

مقطعا سرديا آتيا، مهما بلغت قلة هذه  - مقدما–وتلك اليت تضاعف ) وهي االستباقات التكميلية(الحقة 

ملثلي القصة يأيت تباق ا، ومنه نستشف من خالل هذا القول أن االس3»وهذه هي االستباقات التكرارية(املضاعفة 

على نوعني حبيث يكون تكميليا إذا كان متمما أو مكمال لفجوة زمنية قد حتدث على مستوى خط هو اآلخر 

  .السرد فيما بعد، يف حني يكون الثاين تكراريا إذ يقوم بتكرار مقاطع سردية الحقة قبل أوان حدوثها

داخل النص  ا من منطلق الوظيفة اليت يؤديها ضوخبصوص تقسيمات االستباق، مت تقسيمه أي مضىبناء على ما

 .كإعالناالستباق كتمهيد أو   :إىل نوعني آخرين مهمني مها

شراف جمرد استباق زمين تيف حاالت كثرية يكون االس« ":جيرار جينيت"يقول : االستباق كتمهيد -1

متوقع أو حمتمل احلدوث يف العامل احملكي، وهذه هي الوظيفة األصلية واألساسية  الغرض منه التطلع إىل ما هو

لالستشرافات بأنواعها املختلفة، وقد يتخذ هذا االستباق صيغة تطلعات جمردة تقوم �ا الشخصية ملستقبلها 

، مبعىن أن وظيفته هي 4»اخلاص فتكون املناسبة ساحنة إلطالق العنان للخيال ومعانقة ا�هول واستشراف آفاقه

  .ذهن القارئ ملا سيقع من أحداث�يئة 

عندما خيرب صراحة عن سلسلة األحداث اليت «وظيفة اإلعالن  "االستشراف"يؤدي : االستباق كإعالن -2

ألنه إذا أخرب عن ذلك بطريقة ضمنية يتحول تّوا إىل استشراف متهيدي (...) سيشهدها السرد يف وقت الحق 
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فرقا جليا ، أي أن هناك 1»ها ونقطة انتظار جمردة من كل التزام جتاه القارئإشارة ال معىن هلا يف حينىل جمرد أي إ

، فاألول يعتمد التلميح وال يتجاوزه، والثاين يتبىن فلسفة "كإعالن"وبينه  "االستباق كتمهيد"وواضحا بني 

  .التصريح

اقدين تسميته فإن وظيفته األساسية كما حيلو لبعض الن  "لالستشراف"ورغم هذه الوظائف املهمة 

، وبالتايل فهو يدفع القارئ للمشاركة يف بناء 2»تتلخص يف إعداد القارئ و�يئته لتقبل ما سيجري من أحداث«

  .كتمال األحداث، ومنه تقبلها يف حال وقوع تكهناتهعمال فكره ووضع احتماالت لكيفية ا النص عن طريق إ

كتقنية أو آلية سردية يكتسي من األمهية ما مل حيصل   "االسترجاع" أن  وخنلص للقول يف األخري إىل

بوصفه تقنية سردية أيضا، وبالتايل فهو األكثر تواترا يف األعمال السردية وتكون سعته على  "االستباق"عليها 

  .الذي ال يشغل سوى فقرات صغرية ويكون جمرد إطالالت خاطفة باالستباقمستوى السرد أكرب مقارنة 
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  .إيقاع حركة السرد: المبحث الثاني

سبق وأن أشرنا إىل أن عدم التطابق احلاصل بني زمن السرد وزمن القص راجع يف احلقيقة إىل استحالة   

  سرد مجيع األحداث كما وقعت على مستوى خط السرد الوحيد، وهلذا فإن الراوي يلجأ إىل استخدام جمموعة 

 "كاالستباق"من اآلليات والتقنيات تساعده يف عرض األحداث بطريقة فنية مجالية ومنطقية يف الوقت نفسه، 

اليت يستغرقها القاص أو  بالمدة الزمنية، أما اآلن فسنتحدث عن وسائل تقنية أخرى مرتبطة "االسترجاع"و

، ونتعرف على ذلك من إبطائهوأحيانا أخرى إىل  تسريع السردالراوي أثناء عملية القص، إذ يلجأ أحيانا إىل 

عدد السطر أو الصفحات التي يشغلها وقوع احلدث واليت  (La Durée) المدةخالل عقد مقارنة بسيطة بني 

، فقد يسرد الراوي ما وقع خالل دقائق يف صفحات كثرية، وقد يروي ما وقع خالل سنوات عديدة يشغلها سرده

جيرار "، ومها ما درسهما"تقنيتي التسريع واإلبطاء"يف بضعة أسطر أو حىت يف بضعة كلمات، فيخلق لنا 

األحداث بامتداد احليز  عالقة امتداد الفرتة اليت تشغلها«ويُقصد �ا  "الديمومة"يف كتابه حتت اسم  "جينيت

  .1»النصي، وهي عالقة تتحدد مبراعاة زمن قراءة النص بالقياس لزمن األحداث

يتم قياس النص انطالقا من فكرة املقارنة بني املدة اليت يستغرقها  أن ويرى النقاد أنه من الصعوبة مبا كان  

 لحميدانيحميد "القراء، إذ يرى الناقد ظار السرد وعدد الصفحات اليت شغلها، والسبب هو اختالف آفاق انت

ليس هناك قانون واضح ميكن من دراسة هذا املشكل، إذ يتولد اقتناع ما لدى القارئ، بأن هذا احلدث «أنه "

استغرق مدة زمنية تناسب مع طوله الطبيعي أو ال تتناسب، وذلك بغض النظر عن عدد الصفحات اليت مت عرضه 

  .2»عربة بزمن القراءة يف حتديد االستغراق الزمينفيها من طرف الكاتب، أي ال 

، إال أنه ميكننا تلمس موضع إبطاء السرد أو تسريعه "لحميدانيحميد "م هذا الرأي من طرف الناقد ورغ  

  : من خالل آلياته هي

          الخالصة - أ

  تسريع زمن السرد                                

  الحذف - ب

                                                           

  .157، صدراسات في القصة الجزائرية الحديثة: منطق السرد، عبد احلميد بورايو -1

  .76، صبنية النص السردي من منظور النقد األدبيمحيد حلميداين،  -2
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  االستراحةالتوقف أو  - ت

  إبطاء زمن السرد                                

  المشهد - ث

 "اإلبطاءات"انطالقا من دراساته أنه ال وجود لرواية خالية من " جينيت"ومن جهته يؤكد   

ة دون تسريعات أو إبطاءات ال ميكن أن توجد إال على ة املتفاوتاحلكاية ذات السرع«إذ يقول  "التسريعات"و

، ورمبا هذا يعود إىل كثرة األحداث واخلطابات وحىت الشخصيات خصوصا يف الرواية 1»التجربة املختربيةسبيل 

  .اجلديدة

من التقنيات اليت تدخل يف صميم البناء الفين «أن تعجيل السرد  "نفلة العزي"ترى : السردحركة تسريع  -1

    .2»احلذف وا�مل: القصصية، وتقوم هذه العملية على حركتني متميزتني مها

  : بشيء من التفصيل "الخالصة"أي  "المجمل"و "للحذف"وفيما يلي سنعرض   

 "المجمل"، أو "اإليجاز"، أو "بالتلخيص"ويسميها بعضهم : sommaire )المجمل(الخالصة  1-1

إن هذه الكلمة آتية من املصطلح االجنليزي «: "نفلة العزي"باحثةتقول ال  نظرا الختالف الرتمجة

)Summary (التلخيص أو الخالصة"، "اإليجاز"، "المجمل"هي  الذي تتأرجح ترمجته بني عدة تسميات "

، ويعد هذا األخري من 3»وا�مل هو التقنية الزمنية اليت تعمل إىل جانب تقنية احلذف على تسريع احلكي(...) 

حىت �اية القرن التاسع –من الواضح إن ا�مل ظل « ":جيرار جينيت"أكثر التقنيات تواترا يف السرود، إذ يقول 

وسيلة االنتقال األكثر شيوعا بني مشهد وآخر، اخللفية اليت عليها يتمايزان، وبالتايل النسيج الذي ميثل  - عشر

فالتلخيص من آليات  ،4»اللحمة املثلى للحكاية الروائية اليت يتحدد إيقاعها األساس بتناوب ا�مل واملشهد

من حيث أنه سرد لفرتة  زمنية طويلة يقابله مساحة نصية قصرية إىل حد  "السرد الذي حيقق كثافة يف النص تسريع 

يتم طرحه على فرتة زمنية طويلة ومبا حيقق كثافة منخفضة يف النص   املعلومات السردية كبري مبا يعين وجود كم من

مبعىن أن التلخيص يعين حشد الكثري من األحداث املهمة يف عدد  5"مر الذي يوحي بسرعة عالية للنصألوهو ا

يف املرور «عن هذه اآللية بأ�ا تقوم بدور مهم يتمثل  "محمد عزام"الناقد  يقول و سطر والصفحات قليل من األ

                                                           

  .135، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي،  -1

 .81، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -2
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بعض على فرتات زمنية يرى املؤلف أ�ا غري جديرة باهتمام القارئ، فهي نوع من التسريع الذي يلحق القصة يف 

، فمن غري التعرض 1»أجزائها، حبيث تتحول من جراء تلخيصها إىل نوع من النظرات العابرة للماضي واملستقبل

كلمات دون أن يقفز عليها، وهذا ما مييزه عن صر أحداث جرت سنوات طويلة يف بضع  للتفاصيل يتم ح

أن احلذف جيعل زمن السرد أقصر هي قريبة من احلذف غري «: أيضا "محمد عزام"احلذف، ويف هذا الصدد يقول

الوقائع، يف حني أن اخلالصة جتعل زمن السرد أقصر من زمن الوقائع، فالراوي يقص يف بضعة أسطر ما من زمن 

وليوضح الفرق . 2»بينما يلغي احلذف سنوات أو أشهر من عمر األحداث مدته أشهر أو سنوات دون أن يفصل

يف حني ال تلغي "مرت عشر سنوات"«: ل اآليت كأن يقول الراوي ملخصابني احلذف واخلالصة يضرب الناقد املثا

اخلالصة وال حتذف، وإمنا جتمل وتوجز فتجمع يف سطر ما مدته عشر سنوات تزوج البطل وأجنب ودخل أبناؤه 

  .3»املدارس

   ية من أكثر اآلليات استعماال قد أورد رأيا قائال بأن هذه اآلل "جيرار جينيت"سبقت اإلشارة إىل أن   

يف السرود القدمية، وذلك حىت �اية القرن التاسع عشر، ولكن يبدو فيما بعد أن حظ هذه التقنية بدأ بالرتاجع 

وحتتل اخلالصة مكانة حمدودة يف السرد «:  "حسن بحراوي" وذلك نظرا لطابعها االختزايل، ويف هذا الصدد يقول

االختزايل املاثل يف أصل تكوينها والذي يفرض عليها املرور سريعا على األحداث وعرضها الروائي بسبب طابعها 

  .4»مركزة بكامل اإلجياز والتكثيف

ولكن افرتاضا ميكن تلخيص ) تصري ماضية(ومن الواضح أنه ال ميكن تلخيص األحداث إال بعد وقوعها   

هو أول من تفطن إىل العالقة الوظيفية بني " بيرسي لوبوك"حدث حصل يف حاضر أو يف مستقبل القصة، ويعد 

الذي يرى بأن أهم وظائف اخلالصة هو االستعراض " فيليس بنتلي"اخلالصة واستذكار املاضي، وتبعه يف ذلك 

بسد الثغرات اليت خيلفها  السريع لفرتة من املاضي، وهذه العودة للماضي غالبا ما تكثر يف بداية الروايات فتقوم

  5.رواية استعمال اخلالصة اإلرجاعية يف أي مكان تشاء من النصالر على وطبعا ليس هناك ما حيظسرد وراءه، ال

  :وظائف التلخيص فيما يلي" سيزا قاسم"وتلخص الناقدة   

  .املرور السريع على فرتات زمنية طويلة -1«

                                                           

 .108، صشعرية الخطاب السرديحممد عزام، _ 1

  109املرجع نفسه، ص -2

 .ناملرجع نفسه، ص .-3
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  .تقدمي عام للمشاهد والربط بينها - 2

  .تقدمي عام لشخصية جديدة - 3

  .الثانوية اليت يتسع النص ملعاجلتها ومعاجلة تفصيلية عرض الشخصيات - 4

  .عة إىل الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداثاإلشارة السري - 5

  .1»تقدمي االسرتجاع - 6

 تقنية"يساعد على توظيف دورا يف بناء الزمن الروائي إذ  "للخالصة"بناء على ماسبق يتضح أن   

من خالل تقدمي شخصية جديدة أو ثانوية دخلت على خط السرد، فيقدم عنها ملخصا سادا بذلك  "االسترجاع

الثغرات اليت خيلفها السرد وراءه عن طريق عرض مشاهد موجزة وشاملة عن شخصية أو مكان أو حدث فتتسارع 

  .بذلك وترية السرد

لقد قام النقاد بتقسيم اخلالصة إىل عدة أنواع كل حسب رؤيته وسنعرض فيما يلي بعضا : أنواع الخالصة *

  : منها، حبيث قسمت من حيث زمن امللخص إىل

ميكن لقارئ فن القصة أن «إذ  ):المجمل أي الخالصة(المجمل على مستوى زمن الماضي  -1

دا كبريا على ما جرى وقوعه يف فرتة زمنية يرى بوضوح أن أكثر ا�مالت اليت تتضمنها النصوص، تعتمد اعتما

  .2»سابقة ويلجأ الكاتب إىل فعل ذلك لتبقى الذاكرة حية تستعيد األهم من ماضي األحداث والشخصيات

ويلجأ فيه الراوي إىل استخدام أسلوب العرض املكثف واملركز ملا : المجمل على مستوى زمن الحاضر -2

زمن احلاضر وال خيرج عنه، فيسرع حركة السرد بالرتكيز على ما هو حيصل ضمن حدود زمن القصة، مبعىن ال

راوي عن طريق تلخيص  لضروري من املعلومات، وإمهال ما يصدر عن الشخصيات من كالم، وقد يتدخل ا

  .3 كالمها بإجياز مراعيا الداللة

ما اختزال ب«يقوم الراوي  "الخالصة"ويف هذا النوع من: المجمل على مستوى زمن المستقبل -3

تحقق أو ال حداث قيد االحتمال، أي مبا  ته األسيجري من أحداث يف فرتة زمنية الحقة ولكن تبقى هذ

  ، فإن الزمن املاضي هو املتحكم يف كل شيء ويف كل األزمنة"الخالصات"، ورغم هذا التنوع يف أزمنة 4»تتحقق
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  .استشرافاتو استرجاعاتألن األحداث ماهي إال وقائع ماضوية يتم استعراضها على أ�ا جتري اآلن وتتخللها 

  : أما عن النوع الثاين من التقسيمات الذي سنعرضه، فهو ذلك النوع املتعلق حبجم التلخيص وكيفيته  

  :التلخيص اإلشاري -1

ة طويلة نسبيا من الزمن عن طريق رت طريق اإلشارة إىل ف ذلك النوع الذي يتم عن«: "التلخيص اإلشاري"يعين 

 1»الصريح عند معاجلته للرواية عبارة موجزة جدا أو مجلة واحدة، وهو النوع الذي أدخله جينيت يف باب احلذف

  .إلشارة إىل فرتة طويلة من الزمن بعبارة شديدة اإلجيازا:أي 

  : التلخيص الطويل -2

لة اليت تزيد عن عدد اجلمل، ويتم فيها اإلشارة إىل جمموعة من األحداث املتعاقبة لك الفرتات الطويتويقصد به 

سرعة عن ولكن بصورة تقل فيها  تسريع السردسببيا يف حيز زمين طويل، وهذا النوع يعد من درجات 

ومن  "الحذف"، وبالتايل تكمن أمهيته فيما يعطيه للنص من سرعة كبرية أقل من "اإلشاري التلخيص"

وليس ،2.سرعة توحي بال أمهية األحداث املعاجلة وضرورة ذكرها يف الوقت نفسهوهي  ، "اإلشاري التلخيص"

يعتمدان يف وجودمها على ختطي فقرات يراها السارد «فإذا كان هذان األخريان بينها  هذا هو الفرق الوحيد بني 

و ما أمسيناه هنا بالتلخيص الطويل، يعاجل خالية من األحداث املهمة على مستوى هدفه السردي، فإن التلخيص أ

  .3»فرتات حمورية غري أ�ا ال حتوي سوى قدر ضئيل من األحداث املهمة بالنسبة للهدف ذاته

  : التلخيص التكراري -3

اية يشري إىل تكرار احلدث نفسه عدة هولكنه يف الن ،طويالأو  إشاريايكون  الذي قد التلخيصويقصد به ذلك 

تلك هذا النوع مسة تكثيفية ، ومي"التواتر"يف حديثه عن  "جينيت"مرات يف مدى زمن كبري، وما هو ما أشار إليه 

حيث خيتصر عددا كبريا من األحداث املتشا�ة واملتكررة الوقوع يف مدى زمين واسع يف لفظ واحد فتكون  عالية

  .4شاريبذلك سرعته قريبة من احلذف والتلخيص اإل

كال شإذا كانت هذه األنواع متثل أصناف التلخيص حبسب احلجم، فإن هناك أنواعا أخرى له حبسب األ  

: ، إذ يقول"بنية الشكل الروائي"يف كتابه " حسن بحراوي"اليت يتخذها يف العمل السردي كما جاء �ا الناقد 
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     بني ثالثة أنواع من اخلالصات، ميثل كل واحد منها مسة مميزة  "لنتلنتف"ويف هذا الصدد ميكن أن منيز مع «

  :، وهذه األنواع هي1»يف حد ذاته

تقتصر اخلالصة على تقدمي موجز سريع لألحداث والكلمات حبيث ال تعرض  «وفيه  :التقديم الملخص -1

اليت تكون قد انتهت إليها تطورات األحداث يف الرواية، وبفضل هذا التقدمي املوجز متدنا ...أمامنا سوى احلصيلة

  .2»اخلالصة باملعلومات الضرورية عن األحداث والشخصيات مستعملة أسلوبا شديد الكثافة والرتكيز

  :أما النوعني املتبقيني فهما  

ويتشكل هذا النوع عن طريق قيام الراوي بتناول أجزاء القصة ومن مثة : خالصة األحداث غير اللفظية -2

صياغتها من وجهة نظره اخلاصة، وأمثلة هذا النوع كثرية ميكن متييزها من خالل اتساعها النسيب وخلوها من كالم 

  . اللفظية يف القصةحداث غريالشخصيات وهي تلخص األ

إذ تتلفظ الشخصية  وتتميز استعمال كلمات الشخصيات نفسها : خالصة خطاب الشخصيات -3

      فيها احملافظة  يتموتقطيعها بإجياز واقتضاب، وقد حىت مجل فيعمد الراوي إىل تلخيصها كلمات معينة أو 

  .3على ضمري املتكلم فيأيت أسلوب اخلالصة مباشرا

على اختالف أنواعها وتقسيما�ا وقلة تواترها يف السرود، هي من  "آلية التلخيص"وخالصة القول أن   

يف الظهور كما متأل الفراغات  "تقنية االسترجاع"، إذ تساعد تسريع وتيرة السردأهم اآلليات اليت تعمل على 

هذه التقنية توجد أخرى تلعب نفس اليت خيلفها السرد وراءه، وبذلك يبدو العمل أكثر منطقية، وإىل جانب 

  : الدور، أال وهي آلية احلذف اليت سنفصل فيها القول فيما يلي

  :Ellipesالحذف 1-2

    من املصطلحات املتداولة يف الدراسات البالغية والنحوية، حبيث يعمد املتكلم  "الحذف"إن مصطلح   

إىل إسقاط أحد مكونات اجلملة، وجند املصطلح نفسه يف حقل الدراسات السردية، فهو أحد اآلليات اليت 

 باحثة، وقد عرف هذا األخري تعددا يف الرتمجات أيضا، وتؤكد ال"تسريع حركة السرد"يعتمدها السارد من أجل 

ها وسيلة لتسريع حركة سري األحداث بوصف" احلذف"يستخدم الراوي تقنية «: هذا الطرح بقوهلا "نفلة العزي"

" الثغرة"، "القطع"، "القفز"ومن هذه األلفاظ (...) وقد تعددت األلفاظ اليت أطلقت على هذه التقنية (...) 
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قيام الراوي بإسقاط فرتات زمنية معينة من زمن األحداث على مستوى النص  "بالحذف"ويُقصد  1»"اإلضمار"

دون أن يذكر ما جرى فيها من وقائع وأحداث، وقد يشري الراوي إىل الفرتة املسقطة، وقد ال يفعل فينتبه القارئ 

ات من احلذف هو أعلى درجات تسريع النص السردي من حيث هو إغفال لفرت «إىل ذلك بنفسه وبالتايل فإن 

، مبعىن أن الزمن 2»زمن األحداث، األمر الذي يؤدي إىل متثيل فرتات زمنية طويلة يف مقابل مساحة نصية ضيقة

على مستوى األحداث طويل فقد يكون سنوات أو أشهر، ولكنه على مستوى القول صفر، وهذا ما يؤكده 

الراوي إىل جتاوز بعض املراحل من القصة دون اإلشارة إليها  هو أن يلجأ«":للحذف"يف تعريفه "محمد عزام"

ن يفصل أحداثها، فالزمن على مستوى شهور قد مرت من عمر شخصياته دون أمكتفيا بإخبارها أن سنوات و 

  .3»ولكنه على مستوى القول صفر) سنوات أو شهور(الوقائع طويل 

إمكانية "ل الزمين، كما أنه مينح الزمن السردي كسر التسلس«تتمثل يف  "الحذف"والوظيفة اليت يؤديها   

حداث ثانوية وطارئة كان سردها قد يشكل نشازا جينب السرد تبديد طاقاته يف سرد أو " استيعاب الزمن احلكائي

فالثغرات  ،4»يف إقامة البعد الداليل للنص الروائي "الحذف"على النص، ويؤدي إىل تضخم مساحته، كما يسهم 

لسرد وراءه يعمل احلذف على تعويضها عن طريق التكثيف وتقريب األحداث من بعضها البعض اليت خيلفها ا

  .فيجنب السارد الثرثرة املفجة اليت يسببها عرض التفاصيل الثانوية غري املهمة اليت قد تسبب ملال لدى القارئ

الشاشة، يشري إىل املدة  إذ كثريا ما يظهر شريط على«يعترب من التقنيات الشائعة يف السينما  "الحذف"و  

  .5»احملذوفة من الفيلم من قبيل مرت ثالث سنوات، بعد سنوات

مث  "الحذف الضمني"و "الحذف المعلن:"هي"الحذف"بني ثالثة أنواع من  "جيرار جينيت"ومييز  

املتبقيني ، فإذا كان النوع األول نظرا لطبيعته ال يشكل أي صعوبة يف حتديده، فإن النوعني "الحذف االفتراضي"

�ما غري حمددين مبدة زمنية، وما على الباحث سوى االعتماد على فطنته الستنتاج املدة تكتنفهما الصعوبة أل

  .احملذوفة بعد تتبع مسار السرد

  إعالن الفرتة الزمنية احملذوفة على حنو صريح، سواء جاء ذلك يف«ويقصد به : الحذف المعلن -2-1-  1

                                                           

 .81، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -1

 .176، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، -2

  .110، صشعرية الخطاب السرديحممد عزام،  -3

 .102ص، لواسيني األعرج" البيت األندلسي"تقنيات السرد في رواية عيسى بلخباط، سليم بتقة،  -4

 .103املرجع نفسه، ص -5
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يف االستعماالت العادية، أو تأجلت اإلشارة إىل تلك املدة إىل حني استئناف السرد ة احلذف كما هو شائع بداي

  .1»ملساره

 جينيت"قد يكون حمددا وقد يكون غري حمدد، وهذا ما أكده  "المعلن"أو  "الصريحالحذف "وهذا   

الزمن الذي حتذفه أو ينم هو احلذف الذي تنم عنه إشارة يف السرد، إشارة حمددة أو غري حمددة إىل ردح «: بقوله"

 "جريار جينيت"، وبناء على تعريف 2»عنه حذف مطلق مع إشارة إىل الزمن املنقضي عند استئناف احلكاية

  : إىل قسمني مها" الحذف"" نفلة العزي" باحثةتقسم ال

على أن يتم تعيني مسافة املدة احملذوفة بإشارة دقيقة ميكن عدها دليال واضحا «وفيه : الحذف المحدد -1

بعد يومني، بعد عشرة أيام، بعد ثالث سنوات، فهذا : ، كأن يقول الراوي مثال3»النص يتضمن حذفا زمنيا

  .احلذف حمدد ومضبوط

ما متت اإلشارة إليه يف النص، ولكن من غري أن حيدد الراوي مقدار فرتته «وهو : الحذف غير المحدد -2

بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر أو سنوات، فهذا : اوي مثال، كأن يقول الر 4»الزمنية على حنو بارز ودقيق

  .احلذف مصرح به ولكنه غري حمدد ومضبوط

ال يصرح يف النص  الذي هو«بأنه  "الحذف الضمني" "جينيت"يعرف : الحذف الضمني 1-2-2

 "ةالستمرارية السرديلبوجوده بالذات وإمنا ميكن للقارئ أن يستدل عليه من ثغرة يف التسلسل الزمين أو احنالل 

، مبعىن أن الراوي يقوم حبذف 5»ذلك يكون هذا احلذف حذفا ملدة زمنية من القصة، يقابله حذف من النصوب

مدة زمنية أو السكوت عن جمموعة من األحداث دون اإلشارة إىل ذلك ألنه ركز على األحداث املهمة اليت 

ية هلا، والقارئ هو من ينتبه إىل وجود هذه الثغرات تساعده يف حبك أحداث قصته، وأمهل تلك اليت ال أمه

  .والفجوات اليت حيدثها احلذف ويساعده يف ذلك تتبع مسار السرد وفطنته

وهذا النوع من احلذف هو من التقاليد السردية املعمول �ا يف الكتابة الروائية حبيث ال يظهر يف النص   

      أو مضمونية أصبح حذفا معلنا، إذ يسكت الراوي مثال  بالرغم من حدوثه، ألنه إن صرح به بواسطة زمنية

فيؤدي ) ...( عن فرتة ما من حياة شخصية ووضعها حتت الظل ريثما يتم تقدمي شخصية مهمة أو حدث طارئ

                                                           

 .159ص، الفضاء، الزمن، الشخصية:بنية الشكل الروائي حسن حبراوي،  -1

  .176، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي، 2 -

 .83، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي،  -3

 .83املرجع نفسه، ص -4

 .177، صالزمن النوعي وإشكالية النوع السرديهيثم احلاج علي،  -5
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حدوث فجوات زمنية كبرية ومموهة بطريقة فنية كما يلزم حىت ال ينتبه القارئ إىل وجودها إال بعد متحيص إىل هذا 

  1.ومراجعة

  :أما النوع األخري فهو  

، ويشرتك معه يف عدم "منيالحذف الض"بعد  يت  يف الدرجة األخريةويأ: الحذف االفتراضي 1-2-3

افرتاض حصوله استنادا إىل ما قد نالحظه من  "جينيت"بالفرتة احملذوفة، وكما يفهم من امسه يقرتح التصريح 

 ضاتبياال"ولعل حالته النموذجية هي تلك  عرفته،للقصة ألنه ما من طريقة مؤكدة مل انقطاع يف االستمرار الزمين

يف فصل آخر، فتكون مبثابة  اليت تعقب انتهاء الفصول فيتوقف السرد مؤقتا، إىل حني استئناف السرد "المطبعية

  .2إىل األمام بدون رجوع القفز

ميكن القول أن النوع األول هو األكثر تواترا يف السرود  "الحذف"وانطالقا من هذا العرض ألنواع   

إن القطع عادة ما يكون يف «: "حميد لحميداني"التقليدية أما النوع الثاين فنجده يف السرود اجلديدة، يقول 

 الراويلضمين الذي ال يصرح به ت التقليدية مصرحا به وبارزا، غري أن الروائيني اجلدد استخدموا القطع ااالرواي

اية املعاصرة نفسها ولذلك فهو حيقق يف الرو (...) منا يدركه القارئ فقط مبقارنة األحداث بقرائن احلكي نفسه وإ

قدمية على اختالف أنواعه من مسات األعمال الروائية ال "الحذف"، وعليه فإن 3»يف عرض الوقائعمظهر السرعة 

ستغناء عن األحداث الثانوية والسكوت عنها، وذلك لفسح واحلديثة يعمل على تسريع وترية السرد عن طريق اال

ا�ال لشخصيات مهمة بالظهور أو أحداث مستعجلة بالوقوع فتجنب القارئ الوقوع يف مطبة امللل وتساعد 

  .السارد على بناء قصته بناء فنيا دقيقا مركزا وكثيفا

  : السرد حركة إبطاء -2

 الوقفة"أو  "التوقف": قد يعمد السارد أو الراوي إىل تعطيل حركة السرد وذلك باالعتماد على آليتني اثنتني مها

  :وسيتم التفصيل فيهما فيما يلي "المشهد"و "الوصفية

  : Pauseالتوقف أو الوقفة الوصفية 2-1

، إذ "الحذف"فهي تعمل على العكس النقيض من  "تعطيل حركة السرد"آلية من آليات  "الوقفة الوصفية"متثل 

وفيها تتجلى ) مكانا أو شخصا(يعمد الراوي إىل توقيف أو تعطيل سريورة الزمن بغرض وصف شيء معني 

                                                           

 .162ص، )الفضاء، الزمن، الشخصية:بنية الشكل الروائي حسن حبراوي، : ينظر -1

  .164صاملرجع نفسه، : ينظر -2
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 "الوقفة الوصفية"، ومبا أن 1»دليال على سعة خيال الكاتب واتساع إمكانياته اإلبداعية«أسلوبيته فتعد بذلك 

رة األحداث، فإن هذا يؤدي إىل اتساع مساحة النص يف زمن السرد، وقد ال يعترب على تعطيل زمن سريو تعمل 

التوقف هنا ليس من فعل  نواجدين فيه، ألتلتأمل يف احمليط املالوصف توقفا زمنيا، إذ يلجأ األبطال أنفسهم إىل ا

احملايد إىل إشراكهم يف عملية الراوي وحده، بل من فعل طبيعة القصة نفسها وحاالت أبطاهلا الذين يعمد الراوي 

  ..2الوصف

الذي "جيرار جينيت"فالوصف الذي يقوم به الراوي آلية يعول عليها الكثري من دارسي السرد أمثال   

ال وجود لفعل منزه كلية عن الصدى الوصفي لذا نستطيع القول بأن الوصف أكثر لزوما للنص السردي «يقرر أنه 

         ، فالسرد والوصف مها 3»ن أن حنكي من أن حنكي دون أن نصفذلك ألنه أسهل علينا أن نصف دو 

ن من يتعاوران على حبك أحداث وعقدة الرواية، ومنه ال ميكننا االستغناء عن هذا أو ذاك خصوصا الوصف، أل

  .سرديصف على أن ي ي يسهل عليه أنالراو 

د نوعني من الوقفات الوصفية ليستا إىل وجو " بنية الشكل الروائي"يف كتابه " حسن بحراوي"وقد أشار   

حول فن  "التأمالت الكالسيكية"بل تعود إىل التقليد القدمي الذي نشأ يف حضن " جيرار جينيت"من متييز 

  :الوصف ومها

  .الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من القصة قد تكون توقفا أمام شيء أو وقفة تأملية للبطل - 1

  .زمن القصة، يستعيد فيها السرد أنفاسهالوقفة الوصفية الخارجة عن  - 2

  مثال عن وظيفتني خمتلفتني للوصف واليت روج هلا التقليد األديب الكالسيكي  "جينيت"و�ذا يتحدث   

  :إىل �اية القرن التاسع عشر ومها" هوميروس"من 

هلا دور (اليت كانت تصنف الوصف ضمن زخرف اخلطاب  املوروثة عن البالغة التقليديةة التزييني ةفالوظي - أ

  .)مجايل خالص

    أي يف خدمة القصة وعنصرا أساسيا (حيث يكون املقطع الوصفي سببا ونتيجة  الوظيفة التفسيرية الرمزية - ب

  ).يف العرض

                                                           

 .99، صقراءة نقدية: السرد وآليات تشكيله الفنيتقنيات نفلة حسن أمحد العزي،  -1
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فإ�ا تشكل يف مجيع احلاالت  "بنيوية"وحىت "رمزية"أو "تزيينية"بني  "الوقفة"ف ومهما اختلفت وظائ  

، فالوصف تعطيل للسرد وإبطاء لوتريته ينتظر أن يفرغ الوصف من مهمته ليواصل خط السرد 1توقفا للسرد

  .مسريته

وما جياورها من البنيات  "الوقفة الوصفية"أيضا على وجود التباس بني " حسن بحراوي"ويشري الناقد   

، فبالرغم من كو�ما عمليتان متشا�تان مكونتان من الكلمات ويؤديان "السرد الروائي"احلكائية وعلى رأسها 

ميثل  "والوصف"، "التتابع الزمين لألحداث"يشكل  "فالسرد"وظيفة واحدة إال أ�ما خيتلفان من حيث اهلدف، 

بدأ خيف مع  ه، وهذا هو جوهر الفرق الذي يباعد بينهما، ولكن"شياء املتجاورة واملتقاطعة يف املكاناأل"

ت تنظر إىل الوصف كخدمي للسرد وتابع له، أي كعنصر ذيلي يأيت يف املرتبة الثانية لالدراسات احلديثة اليت مازا

تتابعة جينبه الرتابة ونواقص الوترية املينظم السرد و  - باملعىن املألوف يف املوسيقى–وتعترب الوقفة الوصفية جمرد إيقاع 

  .2للحكي

" حسن بحراوي" باحث، فإن الري تابعا لسابقهبني السرد والوصف واعتبار هذا األخورغم هذا التعارض   

وتفاعله املستمر مع بنيات  استقالليته يعمل إىل جانب السرد حمافظا على ن للوصف امتيازه كعنصر تشييدييرى أ

حاالت يرتتب عنها ثالث يتم تبعا ل" هامون"ويورد ذات الناقد أن الوصف يف الرواية حسب , األخرىية احلكا

  :أساسية خمتلفة الشتغال املقطع الوصفي فقد يبىن الوصف ثالث طرائق

  .بالنظر إىل الشيء املوصوف، وهذا النوع األكثر تداوال يف بناء املقطع الوصفي لدى الكتاب - أ

  .احلديث عنه - ب

  .العمل عليه - ب

تساعد على توسيع جمال الرؤية بإشراك والنوع األول هو النوع الذي يعتمد أساسا على احلواس، أل�ا   

السمع واللمس واحلركة بل والشم، وقبل كل شيء الرؤية البصرية هي العنصر احلاسم يف عملية الوصف، ويشرتط 

  : يف املوضوع املوصوف

ن هلذا ينبغي للراوي أأن يكون يف مكان مناسب للرؤية حىت يستطاع متييزه من بني بقية األشياء ا�اورة له،  - أ

  وإمنا هناك شروط  ، ومناسبة املكان ليس الشرط الوحيد يف املوضوع املوصوف،3و ضعيف البصريكون أعمى أ
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  : املوصوف ومنها د السارد يف اإلحاطة جبوانب الشيءتساعأخرى من شأ�ا أن 

الضوء الطبيعي  د الروائيون إىل اإلشارة إىلد على وضوح الرؤية، وغالبا ما يعمتوفر عنصر اإلنارة الذي يساع - ب

  .1أو الصناعي الذي ينري موصوفا�م، وذلك حىت قبل الشروع يف عملية الوصف مبعناه اخلاص

كانت هذه شروط املوضوع املوصوف، وسنتطرق فيما يلي إىل شروط أخرى تتعلق بالراوي الواصف حىت   

  :تتضح الرؤية، وبالتايل استجالء الشيء بدقة

مرتفع يسمح له بالرؤية االشتمالية ويعطيه إمكانية الوصف ذي االتساع  مكانوجود القائم بالوصف يف  - ج

  الشروع ن دائما حافزا على إيقاف السرد و النوافذ اليت تكو ناطق  املرتفعة  الشرفات العالية الكبري، ومن هذه امل

  .2بينهما استلزاميةد تكون العالقة فذكر النافذة يأيت متزامنا مع وصف املنظر الذي تشرف عليه وتكايف الوصف،

فإن الواصف ليس من الضروري أن يكون يف مقام ثابت ويقدم لنا نظرة : وفيما خيص هذا الشرط األخري  

ثابتة، فقد يتم الوصف من خالل نوافذ السيارات واحلافالت املتنقلة، وينتج عن ذلك تنوع كبري يف املشاهدات 

  .3من منظر آلخربفضل احلركة اليت تتاح للعني الواصفة يف التنقل 

باعتبار الكيفية أو الطريقة وسنورد فيما يلي  "للوقفة الوصفية"فيما سبق متت اإلشارة إىل تقسيمات   

  :وهي أنواعها باعتبار املوضوع املوصوف

على إبراز الشخصية مبالحمها اخلارجية «ال يتوقف  أن هذا الوصف "حسن بحراوي"يرى : وصف الشخصية_ أ

لنا طباعها اخللقية والنفسية أيضا، ومثة مقاطع أخرى تربز فيها الشخصية القصصية مبظهرها فحسب، وإمنا يصور 

وهذا ،قد يكون وصفا داخليا، كما قد يكون خارجيا  "وصف الشخصية القصصية"، أي أن 4»اخلارجي فقط

  .انطالقا من كيفية رؤية السارد

قيم فيه، فهو يعكس سلوك الفرد واملكان الذي تيمية بني الشخصية فهنالك عالقة مح: وصف المكان -ب

ومشاعره وأحاسيسه، ووصف املكان ال يقتصر على ذكر أبعاده اجلغرافية بل ميتد ليشمل مكوناته وأثاثه، ألن 

، مبعىن أن وصف 5 وصف املكان وما حيتويه من الضرورات الفنية اليت يقتضيها إيهام القارئ بواقعية ما يقرأ
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خارجيا يتطلب وصف املكان الذي تتواجد فيه ألن ذلك من شأنه أن يساعد القارئ يف فهم الشخصية داخليا و 

  .صفا�ا وسلوكا�ا ويساعده يف القول مبنطقية أفعاهلا وواقعية أحداث الرواية عموما

، إذ أن الرومانسيني عادة حب الطبيعة واهليام �ا هو مسة من مسات املذهب الرومانسي: وصف الطبيعة -ج

  .1إليها ختلصا من ضجيج املدن وقيودها، فولد فيهم ذلك رغبة يف استلهامها واستوحاء أسرارها يلجأونما 

اليت حظيت بشبه اتفاق  "آلية المشهد"إن اآللية الثانية لتعطيل زمن السرد هي : Scène المشهد 2-2

امسي بني املرتمجني العرب، ويبدو أن هذه اآللية هي من تأثريات املسرح على الرواية، وفيها يرتاجع الراوي إىل الوراء 

هو «معرفا إياه  "محمد عزام"ليفسح ا�ال للشخصيات القصصية للتحاور فيما بينها، ويف هذا الصدد يقول 

ث يغيب الراوي، ويتقدم الكالم كحوار مباشر بني الشخصيات كما ميكن أن حمور األحداث وخيص احلوار حي

تكون للمشهد قيمة افتتاحية عندما يشري إىل دخول شخصية إىل مكان جديد، أو أن يأيت يف �اية فصل ليوقف 

  .2»جمرى السرد فتكون له قيمة اختتامية

هو حالة «": تودوروف"ويف هذا الشأن يقول ويف هذه اآللية يكون هناك تطابق بني زمن السرد والرواية،   

التوافق التام بني الزمنني عندما يتداخل األسلوب املباشر وإقحام الواقع التخييلي يف صلب اخلطاب خالقا بذلك 

  .3»مشهدا

كآلية سردية يتساوى فيها زمن القص وزمن السرد، له   "المشهد"وبناًء على القولني السابقني يالحظ أن   

  :وظائف مهمة ميكن إجيازها فيما يلي

  .كسر رتابة احلكي باستعمال ضمري الغائب الذي ظل يهيمن على أساليب الكتابة الروائية  - أ

له دور حاسم يف تطور األحداث والكشف عن الطبائع النفسية واالجتماعية للشخصيات وبالتايل بث  - ب

  .التلقائية يف السرد وتقوية أثر الواقع يف القصة

  .4الوظيفتان التقليديتان املتمثلتان يف افتتاح واختتام السرد - ج

وبالتايل فاملشهد انطالقا من وظيفته األخرية يعمل مبثابة استهالل للنص احلكائي فيسهل علينا فهم   

كن له أن يعمل على توقيف جمرى السرد فتكون التطورات احلاصلة يف األحداث، ويف مصائر الشخصيات، كما مي

                                                           

 .106، صقراءة نقدية: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني نفلة حسن أمحد العزي، :ينظر -1

  .49، صشعرية الخطاب السرديحممد عزام،  -2

 .167-166، صصالشعريةتيزفطان تودوروف،  -3

 .167-166، صصالفضاء، الزمن، الشخصية: الروائيبنية الشكل حسن حبراوي، : ينظر -4



 الفصل األول                                                                البنية الزمنية في الرواية

 

61 
 

له قيمة اختتامية عن طريق تسجيل املواقف النهائية للشخصيات مثال، أو اإلعالن عن حصول اتفاق أو افرتاق 

  بني واعتمادا على ما سلف ذكره ميكن التمييز ،1وحي لنا بذلك عن قرب �اية القصةراف القصة، فيــــــــــــــــــــــبني أط

  :نوعني من املشاهد مها

  :المشهد الحواري 2-2-1

، فالراوي ال يتكلم بالنيابة عن شخصياته، بل يفسح ويعد املرآة اليت تعكس لنا صورة الشخصية �يأ�ا الطبيعية 

من حوارات درامية، أما احلوارات اليت تنبثق عن  بأفكارها عن طريق ما يدور بينها ا�ال هلا لتتحدث بصو�ا وتديل

بشقيه من شأنه أن  من املشهد  النوع  وهذا، 2طريق املونولوج الداخلي، فهي من املشاهد احلوارية الداخلية

  ختمينات من باطنها يفما تكتمه يقة تفكري الشخصية وانفعاال�ا و طر  يكشف عن

  .من هذه احلوارات انطالقا وحىت مستواها العلمي والثقايف ،واحلياة بصفة عامة واعتقادات ونظرة لألمور

  :المشهد التصويري 2-2-2

قد يكون هناك مشاهد دون حوار، أي أ�ا قد تأيت بطريقة تصويرية وشاملة حملتوى املوقف « "نفلة العزي"تقول  

  .3»املعروض، وكأ�ا تنقل للقارئ لوحة فنية

نستنتج أن منها ما ) الخالصة، الحذف، المشهد، الوقفة الوصفية(انطالقا من هذا العرض لتقنيات   

يسرع وترية السرد، ومنها ما يعمل على تعطيلها وكلها تلعب وظيفة بنائية باإلضافة  إىل وظائف أخرى ختص 

الواحدة منها دون صنو�ا، كما نستنتج أن هناك املناقضة لبعضها وأن هناك الوسطية، فاملنتاقضة لبعضها هي 

، أما الثانية فالعكس، يف حني أن بزمن القصةمنعدما مقارنة  سردزمن الفاألوىل يكون فيها  "الوقفةو الحذف"

يف حني يكون  ،ويكون زمن السرد مساويا لزمن القص يف األوىل "المشهد والخالصة"اآلليتان الوسطيتان فهما 

بعضها ربع املشكلة للحركة السردية رغم اختالف يف الثاين أصغر بكثري، ولكنها تبقى يف النهاية من التقنيات األ

  .عن بعض
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  .الزمني)Fréquenceالتواتر(محكي ال: المبحث الثالث

من أهم املظاهر الزمنية، يقوم يف األساس على العالقة القائمة بني احلدث يف القصة وعدد  "التواتر"يعترب   

   يقصد به العالقة اليت تربط وقوع األحداث ...«معرفا به  "عبد الرحيم الكردي"مرات تكراره يف اخلطاب، يقول 

، أي أن احلدث قد يذكر يف النص 1»يف العامل املتخيل وطريقة التعبري عنها يف النص من حيث اإلفراد أو التكرار

فيخرب مرة واحدة عن حدثني أو أكثر من أحداث العامل الروائي «مرة واحدة أو عدة مرات، وقد حيدث العكس 

  .2»حداث اليت تساق يف النص على أ�ا عادات، أو تقاليد، إ�ا من األمور الطبيعية أو العلميةوذلك مثل األ

وهذه الظاهرة مل يدرسها نقاد الرواية ومنظورها إال قليال واختلفوا فيها، إن كانت مقولة زمنية أو أسلوبية   

هل هو مقولة زمنية أو : فيهاختلف «مؤلفه قول  "القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان"إذ ورد يف 

 "جينيت"أسلوبية؟ بوصفه عالقة تكرار بني احلكاية والقصة، وهذا التكرار ذو طابع زمين وعددي، وقد عّده 

، كما يرى 3السردية، كما ال مينع أن يكون مظهرا أسلوبيا يكشف عن دالالت خمصومةمظهرا من مظاهر الزمنية 

  .4وجه التطابقأي حدث ال يتكرر على ...«أن  "جينيت"

  :وتبعا لدراسة العالقة بني طبيعة احلدث ومرات تكراره، ميكن التمييز بني األنواع التالية من التكرار  

  .تروي مرة واحدة، ما وقع مرة واحدة «_1  

  .تروي مرات عديدة، ما وقع مرات عديدة - 2

  .تروي مرات عديدة، ما وقع مرة واحدة - 3

  ).كأن تقول كنت أنام مبكرا كل يوم من أيام األسبوع(، 5»مرات عديدةتروي مرة واحدة، ما وقع  - 4

  : وسنفصل القول يف هذه األنواع من خالل العناصر التالية  

                                                           

  .76، ص)الرجل الذي فقد ظله(المعاصرةالسرد في الرواية عبد الرحيم الكردي،  -1

 .ص ناملرجع نفسه، -2

منذر عياشي، املركز العريب الثقايف، الدار البيضاء، املغرب، : ، ترالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانأوزوالد ديكر وجان ماري سشايفرر،  -3
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أي عرض مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، وهي السمة : Récit Singulatif المحكي االنفرادي -1

احلدث املسرود، أما تكرار مرات عديدة ما وقع األكثر شيوعا يف احملكيات حيث يتوافق امللفوظ السردي مع 

  .مرات عديدة فهو يشبه االنفرادي مادام التكرار خيص إعادة اخلطاب ملا حدث

أي عرض مرات عديدة ما حدث مرة واحدة، وهذا النوع : Récit Répétitif المحكي التكراري -2

ورودها قائم بصورة فنية كأن يستبدل موقع قت هذه األساليب، ولكن مييبدو متنافرا مع طبيعة األدب الذي 

  .وجهة النظر فرتد على لسان الراوي مث الشخصية فتنتفي عنه مسة التكرار

عرض مرة واحدة ما حدث مرات عديدة، والسارد ليس جمربا :  Récit Itératifالمحكي الترددي -3

اختزال ما بدا مكررا بصيغ خمتلفة كأن  دائما على االلتزام بعدد مرات ورود احلدث يف القصة، فهو ميتلك إمكان

  .1 )كل يوم(يقول 

 الزمن"لدراسة  من النقاد والدارسني هوغري " جينيت"وعموما كانت هذه أهم التقنيات اليت جاء �ا   

 "االستباق"و"كاالسترجاع "وما يعرتيه من مفارقات زمنية " النظام الزمني"وتدور حول ثالثة حماور هي  "الروائي

وما ينضوي حتته من  "الديمومة"وحمور " زمن الخطاب"و" زمن القص"املتولدة عن الالتطابق املوجود بني 

التواتر "مث حمور  "الوقفة الوصفية"و" المشهد"و" احلذف"و "كالخالصة"للسرد  "تبطيئية" أو "آليات تسريعية"

هذه التقنيات اليت امتازت بالدقة و ، إىل العربية اختلف النقاد العرب يف ترمجة أمسائهاولقد  بأنواعه "الزمني

سامهت بدرجة كبرية يف القبض على الزمن السردي داخل املتون  والوضوح اعتربت نظرة تقدمية يف جمال السرديات

  .التواترو  ، ونظرا هلذا سوف نعتمد عليها يف جانبنا التطبيقي بالرتكيز على املفارقات واملدةالروائية
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  في رواية طيور في الظهيرة نظام السرد: المبحث األول

 توليد املفارقات بني زمن القصة وزمن اخلطاب يف األعمال الروائية هوما يؤدي إىل إن استحالة التطابق  

   ، حيث يلجأ إليها السارد لسد الثغرات اليت خيلفها السرد وراءه، ولذلك سنقوم )اق واالسرتجاعاالستب(الزمنية

لنتمكن من استخراج  "طيور في الظهيرة"وزمن اخلطاب يف رواية  هذا املبحث بالوقوف على زمن القصةيف 

  .املفارقات الزمنية اليت ولدها بناؤها السردي

    :الترتيب الزمني لألحداث -1

تعد أوىل أعماله الروائية حسب ما أشار إىل *"بقطاش مرزاق"لصاحبها "طيور في الظهيرة"إن رواية 

مها قسّ ،صفحة ) 120(يف مقدمة الرواية نفسها، وهي تتألف من الناحية البنائية من" وطارالطاهر  "الروائيذلك 

تدور يف فرتتني زمنيتني  ،صاحبها إىل سبعة مقاطع متتالية حتمل أحداثا ميكن القول عنها أ�ا خاضعة لنسق التتابع

 األوىل من خالل إعالنه عن بداية املوسم الدراسي تراوحتا ما بني فصلي اخلريف وبداية الشتاء، فقد أشار إىل

خالل ذكر  ،وأشار إىل الثاين منورسم مالمح الطبيعة اخلريفية يف أكثر من موضع يف الرواية  ،وذكره لشهر أكتوبر

ل مظاهر الطبيعة أيضا، أما عن املكان فكما يشري ذات الروائي واإلملاح إىل حلول الشتاء من خال" نوفمرب"شهر 

صغريا يقع ما بني  قاا أو زقاومه ومشاكله، وإمنا كان حيّ مفإنه مل يكن الريف � - طاهر وطارال- قِدم هلذا العملامل

الثوري والتحري ما يفوق أعمارهم الوطين و  أطفاال صغارا حيملون من الوعي أبطاله كانوا ر والغابة، يف حني أنّ البح

، هذه واليت جيد فيها من احلرية ما ال جيده يف مكان آخر،الذي يبدو متعلقا حبّيه وبالغابة ا�اورة له  "مراد"ومنهم 

بسبب مضايقات جريا�م من املستوطنني  احلرية اليت سرعان ما تبدأ باالحنسار مبجرد دخوله احلي وكل ذلك

إنه يهرع إليه كلما  ب مراد هذا املكان من احلي لكم حيإنه األصيل " :الروايةيف السارد يقول  ،والعساكر الفرنسيني

ور قلقة العتيقة اليت جيلس حتتها مألى بطيانزلق قرص الشمس وراء اجلبل بعد يوم صاف مجيل، شجرة الزيتون 

  .1"تبحث عن مكان للنوم، هذه الشجرة تنبت على قارعة الطريق الرتايب الذي يربط احلي بالغابة

  : هذه الرواية البد من تتبع خط سري األحداث فيها، وقد جاء بالشكل اآليتوللوقوف على نظام السرد يف

  .جوالته وتعلقه باملكان الذي خيتم به للبحر من طرف مراد وأصدقائه، يوميةالزيارة ال :الحدث األول

                                                           
باجلزائر العاصمة، بدأ مشواره الصحفي سنة  م1945مرزاق بقطاش، كاتب وروائي وصحفي جزائري يكتب باللغتني العربية والفرنسية، من مواليد  *

  . طيور يف الظهرية، البزاة، دم الغزال، جراد البحر: ، من أعماله يف ا�ال الروائي م1962
  .15، ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،رواية:طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
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  .بداية املوسم الدراسي اجلديد، وشعور مراد بالنفور منه :الحدث الثاني

 .ختوف سكان احلي من املرور بالغابة ملا فيها من خماطر :الحدث الثالث

  .غتصاب الفتاة الغجرية من قبل أربعة شبان من احلي وسط الغابة املشرفة على احليحادث ا :الحدث الرابع

  .وسكان احلي ملصري الفتية األربعة وسط الغابة" مراد وأصدقائه"انتظار األطفال  :الحدث الخامس

     تاحتداماجميء دورية عسكرية إىل الغابة مع الفتيان املذنبني وبقاء مصريهم جمهوال بعد  :الحدث السادس

  .ع سكان احليم

  غريب باحلي يعمل على إصالح شأ�م كبارا وصغارا، مما كان له األثر اإلجيايب ظهور شخص: الحدث السابع

  .يف سلوكا�م

مما  لصراع بني جريا�م األوروبينيومشاهد�ا ل، "فتيحة"د حببيبته بداية املوسم الدراسي والتقاء مرا :الحدث الثامن

  .على قلبه سعادة غامرة أضفى

نتيجة رفضهم لدراسة اللغة الفرنسية استجابة  "المعلمة اليهودية"تعرض مراد للضرب من طرف  :الحدث التاسع

  .القرتاح ا�اهدين

  .احلي واملناطق ا�اورة له ألخذ األطفال إىل الدراسة جميء الشاحنات العسكرية الفرنسية إىل: الحدث العاشر

  .ورفقائه إىل الغابة حيث التقوا جماهدا حقيقيا" مراد"والدة األم ألخ جديد، وخروج  :الحدث الحادي عشر

  . وذلك بعد مرور سنة كاملة على بدايتها) ألول نوفمبر(االحتفال بالذكرى الثانية :الحدث الثاني عشر

  .اليت وقعت بني العساكر الفرنسيني وا�اهدين باحلي حتداماتاال :عشر الحدث الثالث

الشيء الذي أدخل  ،عودة مراد إىل البيت خائفا حيث وجد أباه البحَّار قد عاد من عمله :الحدث الرابع عشر

  .يف قلبه سرورا عظيما خصوصا بعد اكتشافه لوطنية أبيه
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السرد الذي عرف مفارقات زمنية  وأحداثها، وهو خيتلف عن زمنهذا هو الرتتيب الطبيعي لزمن القصة 

وهذه  ،يتم فيها ختطي احلاضر إىل املاضي أو حنو املستقبل فيحدث بذلك تداخل بني األزمنة الثالثة املختلفة

استحالة عرضها مجيعا يف آن واحد   ؤثر ذلك يف طريقة صياغة األحداث وترتيبها، إذ أنّ عمل سردي في طبيعة أيّ 

 كما حتدث يف الزمن الطبيعي يؤدي إىل تعطيل خط السرد يف احلاضر واستحضار خط جديد قد يكون ماضيا 

مما يكسب النص مسحة فنية ،قاطع اخلطوط السردية وبالتايل األزمنة املختلفة يف األعمال الروائية تأو مستقبال، فت

، إذ ال "الظهريةطيور يف " رواية أو قارئا، وهذا ما حدث بالفعل يف يف املتلقي سامعا كانمجالية تؤثر تأثريا مباشرا 

ميكننا تتبع خط زمين واحد دون االنتقال بني األزمنة الثالثة حاضرا ومستقبال وماضيا ولكن بدرجة متفاوتة تعود 

التعرف على هذه األزمنة وبالتايل املفارقات  الغلبة فيها إىل احلاضر مث املاضي ليأيت املستقبل يف ذيل الرتتيب، ويتم

أي ) يف الظهرية هو بداية شهر سبتمرب حاضر احلكي يف رواية طيور(الزمنية عن طريق تعيني القارئ حلاضر احلكي 

  ضف أالنقطة اليت انطلق منها السرد فكل ما هو سابق هلا اعترب استذكارا وكل ما هو الحق هلا اعترب استباقا، 

  .بني ثنايا العمل إشارات أو قرائن لفظية تساعد على حتديد معامل الزمن يبثّ  ساردأن الإىل ذلك 

و�ذا حيدث اختالف بني ترتيب األحداث على مستوى زمن القص، وترتيبها على مستوى زمن   

رتتيب يف الرواية هو ال فزمن القصاخلطاب، والقارئ أو املستمع هو الذي يعيد ترتيبها بعملية ذهنية بسيطة، 

فيقصد  زمن الخطابالطبيعي املنطقي ألحداثها كما وردت من احلدث األول إىل غاية احلدث الرابع عشر، أما 

د عرض السارد  قبه الرتتيب الزمين هلا، كما قدمه الزمن السردي، أي مبا يتخلله من مفارقات زمنية، و�ذا يكون 

طاب، أي من خالل التداخل بينهما، فحدث بذلك مزج أحداث روايته بطريقة جتمع ما بني زمن القص وزمن اخل

  .حمكمارواية بناء ومنه بناء أحداث ال) حاضر، ماضي، مستقبل(بني األزمنة الثالثة

فالزمن يف هذا العمل الروائي جاء يف البداية متجها إىل األمام انطالقا من الزمن احلاضر الذي نستدل   

ضف أعلى وقوع األحداث يف الزمن الراهن ولعل أمهها األفعال املضارعة، عليه من خالل القرائن اللغوية اليت تدل 

     إىل ذلك اإلطار الزمين الذي تدور فيه، فقد جاء على شكل فصول متعاقبة صيف، خريف، شتاء، بالرغم 

من وجود أيام وحىت أسابيع مسكوت عنها فالصيف أشار إليه من خالل احلديث عن انتهاء العطلة الصيفية وما 

احة وصيد األمساك، واخلريف أشار إليه ببداية املوسم الدراسي وذكر شهر فيها من الّسب ورفاقه "مراد "تعلمه 

، تاريخ اندالع الثورة التحريرية "نوفمرب"نية ألول ، أما الشتاء فقد حتدث عنه مبناسبة حلول الذكرى الثا"أكتوبر"

ية املندفعة إىل األمام بوترية متصاعدة واليت ختتلف سرعتها من مقطع آلخر جند ظفرة، ولكن بني ثنايا هذه الرتاتبامل
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رد حركات ارجتاعية إىل املاضي وأخرى حنو املستقبل يف كل مقطع تقريبا، مث يعود السارد مرة أخرى إىل الس

 استقرت األحداث يف الزمن احلاضر دواليك حىت �اية الرواية حيث، وهكذا الطبيعي لألحداث يف الزمن اآلين

 رغبة من الراوي يف تصوير طبائع الشخصيات املادية والنفسية  ةهذا األخري الذي نال القسط األكرب يف املسرود

قد وقعت وانقضت يف الزمن املاضي إال أ�م يومهون  يف الزمن احلايل، وهذه عادة الرواة طبعا، فإن كانت األحداث

  ." الظهريةطيور يف"املتلقي بأ�ا تقع يف الزمن الراهن وهذا ما ينطبق على رواية 

  :المفارقات الزمنية -2

و�ذا  عها إىل أجزاء، مع تلخيص مضمون كل جزءنقوم بتقطيه الرواية سراسة املفارقات الزمنية يف هذولد  

    :إىل ما يلي من املقاطعميكن تقسيمها 

  :المقطع األول -أ

إذ قدم لنا لوحة فنية مجيلة عن املكان الذي ستجري فيه معظم  ،عمله هذا بالوصف السارد استهل   

على أساس أ�ا معطى حقيقي، وحىت ميهد أيضا لشخصية  :أي  وذلك حىت يومهنا بواقعيتها أحداث الرواية

اعتمد على السرد الوصفي موردا أحداث قصته يف نسق تصاعدي  اوي، فالر )مزاجه، طبعه، فقره" (مراد"القصة

     حيث أشار إىل تردد مراد رفقة أصدقائه إىل البحر الذي تعلق به وأحبه، وصور املكان اجلميل الذي يلجأ إليه

 ت مراد بطل القصة بالنفور، مث انتقلاليت أشعر  كل يوم، كما أملح إىل �اية املوسم الصيفي وبداية الدراسة  يف �اية

إىل احلديث عن مشاكسات البطل ورفقاءه طوال العطلة الصيفية وختوف األطفال من ردة فعل اآلباء إن هم 

د�م من أعماهلم خصوصا عند مرورهم كما صور ختوف سكان احلي أثناء عو ،اكتشفوا أمر ترددهم على البحر 

بالغابة اخلطرية اليت عرفت أحداثا يندى هلا اجلبني كاغتصاب الفتاة الغجرية من طرف أربعة شبان من احلي، ليلجأ 

ي ملصري الفتاة وسط الغابة، وقدوم ة انتظار وترقب األطفال وسكان احليف آخر املقطع إىل تصوير حالالسارد 

العازم على الفوز �ا، ليبقى انتظار املصري متواصال بعد إحضار " علي"وختوفه من غرميه  "مراد"حبيبة "فتيحة "

  ...مرة أخرى وأخذهممن طرف الشرطة الفرنسية الستجوا�م   الشبان 

 "الواقع التاريخي والكوني"إطار زماين واقعي مستمد من يف الغالب  يكون له  ومبا أن كل حدث روائي  

وظف من طرف الروائيني يف نصوصهم الروائية، وطبعا مع بعض امل اإلنساينوالذين يشكالن معا الزمن الطبيعي أو 

    يتجلى بوضوح  مل تنطلق إال من هذا املعطى، فالزمن التارخيي" طيور في الظهيرة"التخييل فإن أحداث رواية 

مستخلصة من معرتك احلياة أثناء االستعمار  - سبق ذكرها–من خالل تأريخ السارد �موعة من األحداث 

، أما "الزمن الثوري"يف هذا املقطع ويف الرواية ككل هو  و�ذا يتضح أن طبيعة الزمن املعاجل،الفرنسي للجزائر
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    الزمن الكوين أو الفلكي والذي يتعرف عليه من خالل تعاقب األيام واألشهر والفصول والسنوات فيمكن الوقوف 

الذي أشار إليه الكاتب بإعالنه عن انتهاء موسم االصطياف وبداية املوسم  "الخريف "املقطع على فصليف هذا 

أليام ما بني ا حثيثليسرتسل بعدها يف تدرج ، " مربسبت"الدراسي والذي عادة ما تكون انطالقته يف شهر 

إياها حنو املستقبل منطلقا افعا قل األحداث بشكل مسرتسل ومرتب سائرا �ا أو دلين،واألسابيع وحىت األشهر 

الرواية هو النسق  و�ذا يكون النسق الزمين يف هذه "شهر سبتمرب"ريف الذي هو فصل اخل من حاضر احلكي

الصاعد وفيه تتابع األحداث كلما تتابعت الكلمات واجلمل على األوراق ، فهذا السارد يعلن عن �اية فصل 

وها هو مراد يشعر وكأن رائحة ،لقد أوشكت العطلة الصيفية على �ايتها : "وبداية موسم الدراسة بقوله الصيف

كانت "على الوترية نفسها " زمن احلاضرال"، ليبقى الروائي يواصل سرد أحداث الرواية يف 1"احلرب بدأت تزخم أنفه

وارتسمت  يدة ترفع يف اجلانب العلوي من احلي،ه من احلاضرين صفارات عدساعة التاسعة عندما مسع مراد كغري ال

ا تبقى ، وهكذ2"الدهشة على الوجوه كأ�م كانوا كلهم ينتظرون أن تأيت سيارات الشرطة من الطريق السفلية

ت من مسار أحداث الرواية يف تتابع واسرتسال مستمر وجهتها املستقبل إىل غاية ظهور أحداث جديدة غريّ 

أو استشرافية داخلية وخارجية ميكن حصرها  يعين أن السارد مل تكن له حركات اسرتجاعيةالرواية، ولكن هذا ال 

  :فيما يلي

  االسترجاع :  

     ها�م خفية األطفال وختوفهم من آبائهم جراء ذيصف فيها معاناة الذي  الداخلي االسترجاعجند منه 

األطفال قد عانوا من �ديدات آبائهم بالضرب ا كان بعض ذلقد كانت جتربة البحر رائعة حقا، وإ: "إىل البحر

إذ  "جوزي"جتهم وجه صديقهتفسري سبب  وذاك الذي حاول من خالله، 3"واحلبس بسبب ذها�م إىل البحر

 خطيبته إىل الدار" أندريه"اصطحب لد عندما ابن والو األحد املاضي الحظ التوتر بني االففي يوم :"يقول الراوي

د منه جي استرجاع خارجيوهو  ،4"إن هو تزوج خطيبته املالطية" أندريه"بأن يطرد " وزيج"لقد أقسم يومها والد 

قبل أسبوع "وشعور اخلجل الذي اعرتاه حينها " فتيحة"وحبيبته " مراد"الذي حدث بني  تعادة اللقاءأيضا اس

يف وجهه دفعة واحدة زرع تن صادفها يف أحد أزقة احلي، فبادرته بالتحية ولكنه مل يرد عليها، بل أحس وكأن الدماء

                                                           
  .15، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .26املصدر نفسه، ص -2
  .16صاملصدر نفسه،  -3
  .20املصدر نفسه، ص -4
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أيضا املالحظ وُرودها  الخارجية االسترجاعات، ومن 1"وبصوته حيبس يف حلقه فال يقوى على إصدار أية كلمة

        يف القبض الذي أعان الشرطة الفرنسية  "روني المالطي"عند حديثه عن  اويما أورده الر  املنت احلكائييف 

       لقد ازداد حقده :"يقول إذعلى مغتصيب الفتاة الغجرية مفسرا من خالله سبب تزايد حقده على العرب 

      من عمله، واصطدم يف العتمة خبيط من السلك كان مشدودا  أن عاد ذات مساء ان احلي منذعلى سك

فتيان احلي حىت يردوا له املثل  ذلك اليوم وهو حياول أن يستفزّ  ومنذ...اجنرحت يومها ذقنه الطريقعلى عرض 

الذي  الخارجي االسترجاع ، كما جند على سبيل املثال ال احلصر ذلك 2..."باملثل ليلتجأ بعدها إىل الشرطة

لقد رأى "الذي افرتض بأن الشبان األربعة الذين اغتصبوا الفتاة سيزجون به  "بربروس"استعاد به صورة سجن 

   السجناء ذات يوم عند بابه السفلية الواسعة وهم يبنون سورا لسد إحدى الثغرات، والغريب أ�م كانوا يبنون 

وراء السور  ووقع يف روعه أ�م يسدون على أنفسهم كل منفذ، وأ�م سيموتون جوعا اخلارج إىلالداخل من 

أحد مغتصيب الفتاة الذي  "بعبد اهللا"اسرتجاعا يتعلق السارد ويف ذات السياق أورد  ،3"عندما يفرغون من بنائه

إذ يذكر كيف كان عبد اهللا يصلي بصوت "لت له نفسه وفعل فعلته الشنيعة عرف بإميانه وخجله فكيف سوّ 

ومن الوقفات ،4"اليت يرتكبها أثناء التالوةجهري، ويطلب منه أن يقف وراءه لكي يصحح له األخطاء 

وحبه ،الذي يتميز بالذكاء والفطنة " مراد"اليت أوردها السارد تلك اليت تتعلق بسرية الطفل  الخارجية االسترجاعية

مراد كغريه من أطفال :"إذ يقول،الكرمي ونفوره من العدو الفرنسي لألناشيد الوطنية وحفظه لبعض أحزاب القرآن

فهو عندما بدأ يفهم بعض احلقائق يف احلياة ،احلي يشعر بنفور شديد من الفرنسيني دون أن يدري سببا لذلك 

أدرك أن هناك فرق بني العرب والفرنسيني لقد قيل له دائما أ�م مستعمرون احتلوا البالد بالقوة، إنه الذي حيفظ 

 . 5"هلوطنية، بدأ احلفظ وهو ال يتجاوز ثالث سنوات من العمر على حد ما قالته أمّ عددا كبريا من األناشيد ا

  .وهذه االسرتجاعات خارجية أل�ا تعود إىل ما قبل بداية حاضر احلكي

 االستباق:  

أما عن االستشرافات الواردة يف نص املقطع فقد كانت على قلتها متنوعة ما بني داخلية وخارجية وليس 

ال يصدق، كما حدث يف رواية  يكون االستباق أو االستشراف صحيحا فقد يصدق يف الواقع وقدبالضرورة أن 

                                                           
  .23، ص طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .24ص املصدر نفسه ، -2
  .29املصدر نفسه، ص -3
  . 30املصدر نفسه، ص -4
  .21، صاملصدر نفسه -5
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فمعظم االستشرافات مل تتجسد وجند منها على سبيل املثال تلك اليت تتحدث عن احلالة  "الظهيرة في طيور"

وهو يتخيل ذلك اجلو بل إنه يشعر ببعض االختناق "وهو يتخيل نفسه داخل الصف املدرسي،  "لمراد"رية و الشع

ه لكاية،و ألنه مل خيرج عن إطار احل االستباق داخلي ، فهذا1"العفن عندما يدخل الفصل الدراسي كل صباح

 2"لهابأكمأشهر تسعة قبل  رالبحإىل  يذهبلدراسي اجلديد قادم، وهذا يعين أنه لن املوسم ا: "مثيل آخر يف قوله

لن يتواتر على البحر طيلة دراسته، وجند ختمينا آخر  "مراد"فهذا االستباق جاء على شكل ختمني مفاده أن 

وهذا "، إذ يقول الراوي "فتيحة"هو من سيفوز حببيبته " علي"خالل معطيات واقعه أن غرميه  يتكهن البطل من 

.           3"إىل األبد، ويبقى هو نوعا من الظل يتبعهما ويرصد حركا�ما "بفتيحة"سيفوز " علي"منافسه يعين أّن 

     عند لقاء الفتية بالغابة " جوزي"آخر جاء يف شكل حدس ما تعلق بتفسري سبب جتهم وجه  استشرافويف 

الصباح إنه  ولكن ما بال جوزي هذا: "اءربعة حملاسبتهم على فعلتهم الشنعيف انتظار جميء الشرطة مع الشبان األ

 ليس مرحا كعادته، يقفز السؤال إىل ذهن مراد فلم يستطع له جوابا، ورغم ذلك فقد حدس أن شيئا ما قد حدث

 اتاالستشرافمنو ،4"والدهو" جوزي"أخ " أندريه"بني بأن السبب يكمن يف الصراع الذي نشب  ورجح

وأّكد له بأنه مسع شقيقه يقول بأن احلرب سوف تنتهي يف شهر ماي : "الواردة يف املقطع أيضا قوله الخارجية

وهذا استشراف بنهاية احلرب يف شهر ماي اآليت يف حوار دار  ،5"ستمر إىل ما بعد ذلكتقبل، وال ميكن أن امل

  ".مراد"و " أمقران"احملارب سابقا يف اهلند الصينية مث بني  "شقيقه"و" أمقران"بني 

  :المقطع الثاني -ب

ليدخل يف خضم  "مراد" انتقل إىل وصف حالة  هذا املقطع بالوصف املكاين، بلالسارد يستهل مل   

إذ يقول الراوي  ن احلاضر سائرا �ا حنو املستقبلوترية السرد إىل األمام منطلقا مدفع  األحداث مباشرة مواصال 

على الغجرية  آخر لقاء على الربوة أثناء حماكمة الفتيان املعتدين  ذمن "فتيحة"خبصوص عدم لقاء البطل حببيبته 

دون أن تقع أنظاره عليها ولو مرة واحدة، حىت بات يعتقد أ�ا  مرت أربعة أيامإنه يتحرق شوقا إىل رؤيتها، فلقد "

ومنه فالقصة يف  ، 6"يبحثون عن أخيها األكرب حممد ء العساكر إىل دار فتيحةغادرت احلي مع أهلها، منذ أن جا

                                                           
  .15، صطيور في الظهيرةمزراق بقطاش، -1

.16املصدر نفسه، ص - 2 
  .ص ننفسه،املصدر -3
  .20املصدر نفسه، ص -4
  .48املصدر نفسه، ص -5
  .33املصدر نفسه، ص-6



"طيور في الظهيرة"في رواية استراتيجية بناء الزمن الفصل الثاني                          

 

72 
 

لنادر يف القليل ا قطع واضح وملموس إالدون ت التصاعدي للزمنالنسق يف هذا املقطع أيضا بقيت حمافظة على 

  .ات واالستباقات القليلةحبيث تتواتر بعض االستشراف

ا اجلزء فإنه الزمن نفسه الوارد يف املقطع األول، إذ التزال إلطار وطبيعة الزمن املعاجل يف هذأما عن ا  

األحداث الواقعة تدور حول احملور الزمين نفسه الذي هو فصل اخلريف وبداية املوسم الدراسي أثناء الثورة حبي 

  ."باب الواد"

لسجن فاألحداث يف املقطع الثاين تواصلت مبجيء طفل من احلي العلوي خمربا اجلميع بصدور حكم ا  

 "روني"والد ومشاحنا�م مع والد عشر سنوات حبق الفتيان املعتدين، مث عمد الراوي إىل وصف مشاغبات األ

من تغيري والتزام اهلدوء والسرية من طرف سكان احلي بعد جميء الزائر الغريب الذي " مراد"ووصف ما الحظه 

إثر تردد الشاحنات العسكرية اليومي " مراد"هّذب من سلوكا�م على اختالف أعمارهم، وما يعتمل يف نفس 

- " حسين"ا�نونة هو ورفاقه، مث موقفه مما فعله " خيرة طواوه"وما سببه من مضايقة ل حنو أعايل املدينة والغابة،

        الذي أتى إليه رفقة فتاة متربجة وما أثاره من شغب ولغط، لينتقل الراوي يف �اية املقطع- وهو أحد أبناء احلي

  .وما دار بينهم من حوار" محمد"مث هذا األخري مع صديقه " مراد"و" أمقران"إىل وصف اللقاء الذي جرى بني 

فالراوي يف هذا املقطع أعلن عن أفكار جديدة، وحىت أحداث مستجدة متناغمة مع سريورة الزمن   

بة يف احلي اليت عملت على �ذيب ظهور تلك الشخصية الغري: الطبيعي دافعة بوترية السرد حنو األمام، لعل أمهها

     أو يتقدم  سكانه كبارا وصغارا، ولكن هذا مل مينع من ظهور بعض املقاطع اليت يعود فيها الراوي إىل اخللف

  :منها إىل األمام

 االسترجاع:  

قاده احلديث عن مصري الشبان، وتكاليف احملاماة إن هم طعنوا يف احلكم إىل تذكر قصة بيتهم  فقد  

يدفع كل ستة ...فوالده"دو�ا كل ستة أشهر جراء اخلداع الذي تعرضوا له من جارهم البائع واخلسائر اليت يتكبّ 

جدال منذ عشرين سنة على األقل فيما ه، ذلك أن الدار اليت يسكنو�ا حمل لأشهر مبلغا ماليا للمحامي الذي وكّ 

روت له والدته، فجارهم العجوز الذي باعها جلدته رفض التوقيع على العقد، ومل يعرتف بعملية البيع مع أنه قبض 

الشاحنات العسكرية اليت  نع "محمد"مع صديقه  "مراد"وجند موضعا آخر له، يف حديث ،1"املبلغ دفعة واحدة

تعرب احلي كل ليلة قاصدة طرف الغابة إذ عادت به الذاكرة أدراجها إىل الوراء خمربا إياه بأنه سبق له رؤية أخرى 
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لقد سبق له أن رأى شاحنات أمريكية، أو قيل له بأ�ا أمريكية، والحظ بأن هذه الشاحنات "أمريكية مماثلة هلا 

   ا مغامرات أخيه سارد" أمقران" أيضا ما ورد على لسان الخارجيةاالسترجاعات  ، ومن1"ضخمة وقوية وسريعة

يسرد " أمقران"انطلق :"وهو اسرتجاع خارجي ألنه خرج عن اإلطار الزمين للقصة، يقول الراوي يف اهلند الصينية

      وكيف استطاع النجاة من الوقوع بني أيدي األعداء، ألنه كان ينتقل من خمبأ  بطوالت أخيه يف اهلند الصينية

  .2"إىل آخر، وال يبقى يف املكان أكثر من ساعة

 االستباق: 

       فإننا جند على سبيل املثال ال احلصر ما ورد ، الداخلية االستباقات واالستشرافاتوفيما خيص   

رفقة عشيقته إىل احلي، وهذا ما " حسني"تكهن البطل بوقوع صراع ما إثر جميء  يف الصفحة الثالثة واألربعني، إذ

بشعور غريزي، أن شيئا خطريا يوشك أن حيدث، فقد رأى عزيز خيرج من الدكان " مراد"وأدرك "حدث بالفعل 

بادل بالدخول إىل الدكان، وإن هي إال ثوان ت" عزيز"أمر ...إال أن حسني...ويوخبه" حسني"ويعرتض سبيل 

  .3"خالهلا بعض اللكمات

أما عن أهم رؤية استشرافية وقعت يف هذا املقطع بالذات، فهي احلادثة املتمثلة يف جميء الزائر الغريب 

ني، وهو ما الذي مثل رد فعل طبيعي للظلم واالستبداد الذي تعرض له سكان احلي من طرف املستعمر واملستوطن

      ي عرفه احلي سيزول، وسيعرف أحداثا ثورية دامية، وهذا ما حدث بالفعل، إذ مت يدل على أن اهلدوء الذ

  .يف املقطع األخري حتقق هذه الرؤية االستشرافية بإطالق النار على العساكر الفرنسيني ومقتل البعض منهم

  :المقطع الثالث -ج

 ييف مقطعها الثالث الطابع السردي الوصفي، فقد افتتح هذا اجلزء بسرد وصف ال يزال يغلب على الرواية  

الراوي إىل الربط بني الطبيعة  من نومه، ففي غري موضع يعمد "رادم"اخلارجي واحلالة اليت أفاق عليها جو لل

الطبيعة إن الربط بني ": "عبد الفتاح عثمان" باحثواألحداث وحىت الشخصيات، ويف هذا الصدد يقول ال

  ، وال تزال وترية السرد 4"واألحداث يكاد أن يكون الزمة تتكرر يف املشاهد الوصفية اليت يرمسها مرزاق بقطاش

                                                           
  .39ص ،طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .48، صاملصدر نفسه -2
  .43، صاملصدر نفسه-3
  .84، ص1993، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )تحليلية فنية دراسة( الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع عبد الفتاح عثمان،  -4



"طيور في الظهيرة"في رواية استراتيجية بناء الزمن الفصل الثاني                          

 

74 
 

من احلاضر دوما، فها هو ذا  تسري يف خط مستقيم حنو األمام، فالراوي يواصل ها هنا سرد األحداث، منطلقا

كانت الصبيحة دافئة، وإن كانت  يوم االفتتاح الدراسيوأخريا جاء : "يعلن عن انطالق املوسم الدراسي بقوله

 االفتتاح الدراسي، الصبيحة دافئة( ، فالقرائن اللغوية الواردة يف هذا النص املقتبس 1"بعض الغيوم تتخلل السماء

) اح الدراسيتاالفت(ملقطع جتمع ما بني زمن تارخيي ى أن اإلطار الزمين ألحداث هذا اتدل عل) بعض الغيوم

فإنه يتمثل يف فرتة  ا النصيف هذ   طبيعة الزمن املعاجل أما،)فصل اخلريف من خالل املؤشرات الدالة عليه(كي وفل

  .أنه الزمن الثوري: الكفاح املسلح والوطنية، أي

ى بالضرورة املستقبل هو الذي أدّ  د واندفاعه الدائم إىل األمام أوا التصاعد املستمر لوترية السر ولعل هذ  

صراعات واحتدامات يف ما يلي من األحداث، فقد كان الراوي مواكبا لسريورة الزمن الطبيعي، ولكنه  إىل ظهور

  جتاوزها بإحداث قفزة زمنية مقدارها أسبوع أو أسبوعني ليعلن عن يوم االفتتاح الدراسي، ولكنه عاد مرة أخرى

املدرسة على مضض، وما واجهه أثناء ذهابه للذهاب إىل  "مراد"إىل السري الطبيعي للزمن حبيث صور لنا استعداد 

ورد " مارتنيز"مث بني هذا األخري وعدوه " بيرنور "ينه وبني غرميه والصراع الذي وقع ب" روني"إليها من لقاء مع والد 

 صور لنا الراوي من كل هذا، ومن لقاء عمه السكري دون أن ينقطع تفكريه يف ا�اهدين، مث "فتيحة"فعل حبيبته 

   على مقاطعة دراسة اللغة الفرنسية، مما تسبب له يف تلقي صفعة " مراد"عتزام التالميذ ومنهم املقطع ا يف آخر

  .من طرف معلمته اليهودية

  :ولقد اعرتت خط السرد هذا خلخالت ليس بالكثرية، جند منها  

 االسترجاع: 

متثل األول يف ذلك االسرتجاع املتعلق بالعسكري الفرنسي الذي  استرجاعين داخليينجند يف هذا املقطع 

يشبه  "روني"، إذ يرى البطل أن والد "أمقران"عندما كان رفقة صديقه  شيئا من اخلوف" مراد"أثار يف نفس 

، أما 2"إن نظرته تشبه نظرات ذلك العسكري صاحب النظارات البيضاء: "ذلك املتجند املقيت، يقول الراوي

  .3"مث تنتقل به تصوراته إىل البحر إىل غابة الصنوبر: " الثاين فنجده يف قوله

خالل " مراد"فتتمثل يف املوضع الذي حتدث فيه الراوي عما تعلمه  االسترجاعات الخارجيةوفيما خيص   

هذه "ف العطلة الصيفية املاضية، وهو اسرتجاع خارجي ألنه وقع قبل انطالق حاضر احلكي الذي هو فصل اخلري
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          ، ولعل 1"هي املدرسة احلقيقية، لقد تعلم يف موسم الصيف أشياء كثرية عن البحر واألمساك والعساكر

  اليت تعود إىل قيام " بيرنور "و" روني"وص العداوة بني والد املتواترة يف النص ما ذكره السارد خبص من االستعادات

بينه وبني والد روين عداوة، فمنذ أن صدم كانت " هذا األخري بصدم جدار بيت اآلخر دون تعويض اخلسائر 

بري مل يُرد أن يقدم تعويضات عن اخلسائر اليت داوة تزداد يوما بعد يوم ألن نور بشاحنته  جدار دار روين والع برينور 

إنه يكره :"آخريقول يف اسرتجاع  إذ،"لمراد""بيرنور "اوي سبب  كره ، يف ذات املوضع يوضح الر 2"تسبب فيها

راجة بصورة مستمرة، مما جعل ات يوم فعرب الزقاق على منت دراجة، وراح يضغط على ناقوس الدألنه جترأ ذ...مراد

  .3"يُفيق من قيلولته وجيري وراءه" برينور "

تغيري فتيحة ملقر ع آخر جند اسرتجاعا جديدا وذلك يف معرض حديث الراوي عن احتمال ويف موض  

ها حتت تأثري الكيف، فهو معروف بسوء السرية إىل درجة أنه ذية، واليت يتخفسكناها بسبب قرارات والدها اجلزا

اللعني، لقد بلغ به األمر أن باع آلة اخلياطة ألنه مل جيد يف جيبه ما يشرتي "يبيع أثاث املنزل يف سبيل املخدرات 

  .4"به شيئا من الكيف

" نوربير"و " مارتنيز"فيما خيص سبب العداوة بني " فتيحة"وكمثال أخري ما استعاده الراوي على لسان   

تعّريها وقالت هلا " نوربري"اعة وراحت زوجة جهاز إذ" مارتنيز"لقد اشرتت زوجة ف"إذ أرجعها إىل تشاجر زوجا�ما 

  .5"بأ�ا أوشكت هي أن تكسب جهاز تلفزيون

 االستباق: 

ضع األول وكان متثل املو : ا املقطع فنجدها يف مواضعذخيص االستشرافات واالستباقات الواردة يف هأما فيما 

قال " "نوربير"و " مارتنيز"باحلي وذلك إثر جميء الشرطي لفض النزاع بني  بوجود خائن "مراد"يف تكهن  داخليا

العساكر، وإال كيف يفسر قدوم هذا لنفسه بأن هناك وال شك أحد اخلونة يف احلي يتسقط األخبار لفائدة 

بتهدم مصنع " مراد"فنجده يف املقام الذي تكهن فيه  ،ايخارجوكان  ، أما املوضع الثاين6"العسكري اآلن بالذات

ر سوف يأيت وال شك زمن لن تباع فيه اخلمرة، فاخلمرة حرام، وسوف يهدم فيه ذلك املعمل الذي مي"اخلمر
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من نتاج تلك املعصرة الواقعة بالقرب ، واخلمرة اليت يشربو�ا اآلن هي من البحربالقرب منه كلما ذهب إىل 

  . ولقد كان هلذه االستشرافات دورا مهّما متثل يف تشويق القارئ ملا سيحدث يف املستقبل، 1"البحر

  :المقطع الرابع -د

الراوي يف هذا املقطع يسرتسل أيضا يف عرض حمطات جديدة لألحداث مما أدى إىل ارتفاع خط إن   

منطلقا من الزمن احلاضر الذي يصف فيه اجتماع ،الزمن الطبيعي حنو الصراع والتوتر، معتمدا السرد الوصفي أيضا 

لدراسة الذي أمرهم به يناقشون أمر اإلضراب عن ا "عبد اهللا"األطفال يف شكل حلقات أمام دكان العم 

لعساكر ينزلون من الشاحنات يف أعلى اجلبل املقابل، والذين أتوا ألخذ  "محمد"و "مراد"مث رؤية  ،ا�اهدون

الذي " مراد"األوالد إىل املدرسة، وقد زامن ذلك سقوط أمطار مفاجئة دفعت باجلميع إىل اهلروب للبيت ما عدا 

يف نفسه  شتعلتعائدا إىل البيت إذ صادف غرميه يعمل يف دكان خاله فا احتمى بداية بشجرة اخلروب، مث وىلّ 

وجد أمه تعاين آالم املخاض، فخرج حىت الذي ما إن وصل إىل البيت  "مراد"فر حببيبته، خوفا من أن يظالغرية 

ذين أتيا بيته ألخذه لبعد ذهاب العسكريني السنغاليني ال "محمد"على إثر ذلك طالبا املساعدة من أم صديقه 

وهذا يوم عصيب ابتدرته أمه اليت كانت مستلقية يف أحد "هذه األم اليت وضعت للبطل أخا جديداإىل املدرسة  

ومل يبق بينها وبني الوضع إال  فقد كانت حامال يف الشهر التاسع مل يفهم من قوهلا الشيء الكثريجوانب البيت، و 

  .3"ويسمع صوت وليد ينطلق يف أرجاء البيت: "قوله إىل أن يصل الراوي إىل ،2"وقت قصري

  :قليلة جدا تكاد تكون منعدمة منهاوكغريه من املقاطع فإن هذا اجلزء عرف كسرا يف خطّية الزمن ولكن بصفة 

 االسترجاع:  

   ن حيمي األطفال ورد يف الصفحة الواحدة والسبعني، حيث ساقه احلديث عمّ  خارجيا واحداجند منه   

ولكن أين املفر والعساكر "العساكر الذين يأخذو�م عنوة للدراسة إىل استذكار الُقّبة واخلرافات اليت تدار حولهمن 

، كان صعودا صعبا قد توزعوا يف البيوت املوجودة هناك، فلقد تسلق ذات يوم مع تالميذ املدرسة حىت بلغوا القبة

وسطا على القطع النقدية اليت كانت منتثرة فوقه  الضريح،  واحدا من رفاقه دخل إىل حيث إنه يذكر جيدا كيف أنّ 

كان ذلك اليوم مشهودا، فقد زعم بعض التالميذ بأن السارق سوف ينال عقابه وصدق مراد احلكاية، لكنه أيقن 
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، يتمتع بشراء الذي سطا على القطع النقدية آخر األمر بأن املسألة ليست سوى خرافة بعد أن رأى زميله

  .، وهو اسرتجاع خارجي ألن أحداثه وقعت قبل انطالق حاضر احلكي1"يذهب إىل السينمااحللويات و 

  :االستباق

   ويف موضع أخر يستشرف السارد زمنا بعيد املدى مقارنة بالزمن الطبيعي احلايل للحكاية، ومنه ما ورد   

 "عبد اهللا"أ العمل مع خاله دالذي ب "علي" املدعو "مراد"حني حتدث عن غرمي  يف الصفحة الرابعة والسبعني

بل : "يف املستقبل، إذ يقول "فتيحة"شعورا بالغرية حياديه شعور باخلوف من فقدان  "مراد"وهذا ما أثار يف نفس

ألن مقابالته مع فتيحة سوف تتكرر يوميا عندما تأيت لشراء حاجات البيت من احلانوت، وهذا يعين أ�ا سوف 

  .استباق خارجي ألنه خارج عن اإلطار الزمين للحكايةوهو ، 2"تضيع منه إىل األبد

  :المقطع الخامس -ه

  ذا�ا متجهة حنو املستقبل تنقل أحداثا جديدة متهيدا ملا سيحدث  تبقى وترية السرد تسري على اخلطية  

بالسرد ط الوصف وإن كان ممزوجا فيما يلي من املقاطع، ولقد غلب على هذا اجلزء من من وقائع عظيمة باحليّ 

، فإن الراوي استطاع من خالل وصفه أن يف أغلب األحيان ا كان السرد يتم يف الزمان والوصف يتم يف املكانفإذ

ر مبجيء فصل جديد هو فصل الشتاء، وهذا يعين ذ، الذي ين"أكتوبر"ينقلنا إىل زمن فلكي جديد هو �اية شهر 

طبيعي الكرونولوجي، إذ أحدث على خط السرد قفزات أن الراوي يف موضع من مواضع السرد مل يواكب الزمن ال

اجلو كان باردا على الرغم "ها بإطار زمين تارخيي فلكي إىل األمام ولكنه ظل حمافظا على تراتبية األحداث اليت حدّ 

وبدت ،من أن أكتوبر كان يف أواخره، يف باحة الدار كانت شجرة التني العجوز اليت ختلت عن نصف أوراقها 

جيدا، وحيبه كثرياال ألنه مجيل، بل ألنه " مراد"عليها نوع من البياض، هذا املشهد يعرفه ،العليا جرداء  أغصا�ا

لقد مرت أيام عديدة دون أن يرى خالهلا : "، ويف موضع آخر يقول3"يعلن عن اقرتاب فصل الشتاء العتيد

   5"ديدة، ومل جيرؤ أحد على املغامرة فيهاكانوا قد انقطعوا عن اللعب يف الغابة منذ أيام ع: "، و قوله4"فتيحة

  .يدل أيضا على وجود فرتة زمنية مسكوت عنها
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   "مراد"ا يسرتسل السارد يف نقل األحداث اليت دارت يف فرتة أقصاها يوم واحد، إذ يستفيق ذوبعد ه  

وتغري  "فتيحة"و "أحمد"من نومه متكاسال تراوده أفكار عديدة منها التغيريات اليت طرأت على احلي كغياب

وقضية ا�اهدين اليت ال تغادر ذهنه إىل أن انتهرته أمه بالنهوض، فخرج إىل الطريق املفضي  "روني"تصرفات والد 

تفاق على قواعدها، إىل احلني الذي يعا لعبة البواخر بعد االللغابة منتظرا صحبه الذين ما لبثوا أن حضروا ولعبوا مج

  .ما لبث أن هّدأهم مبا أقامه معهم من حوارمثّ خوفهم، أثار ) مجاهد(عسكريجاء فيه 

رغم وجود هذا السلك النَّاِظم لألحداث، فقد عرف هذا املقطع خطفات أو حركات ارجتاعية إىل الوراء   

  :منهاوأخرى استباقية إىل األمام 

 االسترجاع: 

بأنه مبين  "جوزي"غرق احلي عند سقوط املطر، فاسرتجع قول  قضية عن جند منه ما ورد عند حديث السارد

ذات يوم عن احلي، فلقد أوضح له  "جوزي"ومل يعاوده االطمئنان إال بعد أن تذكر ما قاله "على صخرة ال تتآكل 

ر ، ويف مقام آخ1"بأنه مبين فوق صخرة هائلة، وليس من سبيل إىل أن يتآكلها املاء أو السيول مهما كانت قو�ا

عن ناظريه إىل تذكر تلك احلادثة اليت وقعت له مرة مع أمها ملا أراد الرتصد  "فتيحة"ب غياب بساقه تفكريه يف س

  إنه يذكر ذلك اليوم الذي ألقت عليه القبض يف املنعطف الكبري وهو حياول أن يرتصد ابنتها، شّدت "البنتها 

اخلضراوين الواسعتني، دون أن تتلفظ بشيء، وحاول هو أن على يده اليسرى من الرسغ، وحّدقت فيه بعينيها 

يتخلص منها بعد أن ظن بأ�ا ساعة الفصل قد حانت، مث إ�ا تركت يده ومضت سبيلها وهو ال يكاد 

  .2"يصدق

  كارات الواردة يف النص أيضا ما ورد يف الصفحة الثامنة والثمانني عندما ساقهم احلديث ومن االستذ   

بالد القبائل ا  إىل تذّكر زيارته يف عطلة الربيع ل واخلرافات احملاطة به وضرورة عدم اإلميان �عن موت االسباين

مراد يتعجب اآلن من نفسه، فعندما ذهب إىل بالد القبائل خالل عطلة الربيع الفارطة، جعل يسخر من التابوت "

جدته انتهرته، بل إ�ا زادت وشتمت أمه غري أن ...الذي وضع يف قلب جامع القرية، وزعم جلدته أنه حمض خرافة

جند آخر  االسترجاعات الخارجية، وباإلضافة إىل هذه 3..."اليت ولدته، وأرسلته لقضاء العطلة يف بالد القبائل
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لقد ...أنا من مدينة دلَّس"ساقه احلديث عن ا�اهد ولقائه األطفال بالغابة إىل التعريف به يف شكل استذكار 

 1..."وكربت هناك، وعملت على منت زوارق الصيد الصغرية والسفن الكبرية، وحىت الزوارق الشراعيةولدت هناك، 

  .وحكمنا على هذه االسرتجاعات بأ�ا خارجية أل�ا واقعة خارج اإلطار الزمين للحكاية

 االستباق:  

       أن حيدث كنا ميملمتهيدية  داخلية استشرافاتأما عن القفزات اليت كانت إىل األمام يف شكل   

ومثله ،2"إن الشاحنات العسكرية لن متر من هنا إال بعد أيام":يف املقاطع املوالية جند على سبيل املثال قول الراوي

األطفال  ،أمر فتيحة والعساكر واملدرسة ونسي يف غمرته"خارجيا غري أنه كان  ما ورد يف الصفحة الثانية والتسعني 

يف الصفحة ، وأيضا ما جاء 3"م السوداء اليت عرفوها قد بدأت تذهب إىل غري رجعةكلهم هنا، وهذا يعين أن األيا

  .استباقا داخلياوكان ، 4"أميكن له أن حيظى مبقابلة ا�اهدين ذات يوم؟"التاسعة والتسعني 

 قارئ إىل تقبل ما سيأيت من أحداثه االستشرافات اليت جاءت يف شكل ختمينات هّيأت ذهن الفهذ  

     الدائم يف ا�اهدين وأشكاهلم وأفعاهلم مّهد لظهور ا�اهد يف آخر املقطع اخلامس ورؤيته هلم  "مراد"فتفكري 

فيه تلميح إىل وقوع حرب  ،ستذهب من غري رجعةالسوداء يف املقربة يف املقاطع األخرية، كما أن قوله بأن األيام 

    العبودية والطغيان، فيكون بذلك استشرافا خارجيا وختلص احلي بصفة عامة من ليل  بني ا�اهدين واملستعمر

  .على عكس االستشرافات السابقة

  :المقطع السادس والسابع

يواصل سرد أحداثه يف الزمن احلاضر بوترية ال تعرف االنقطاع، منطلقا من وصف الراوي هاهو ذا   

رمادي غامق، ومع ذلك فاملطر ال يريد السماء ذات لون "األمكنة دائما، حبيث كان يف املقطع السادس متشائما

 ، يف حني كان الوصف يف املقطع السابع يطبعه التفاؤل5"اهلطول، معظم األشجار تعرت عن أوراقها

سكون رائع )...(الندى كان ال يزال مرتقرقا على احلشائش الطفيلية اليت تنبت حول أشجار الصنوبر"جيابواإل
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        ء ذهنه ملا سيقع ك حىت يعكس للقارئ نفسية الشخصيات، ويهيّ ، وكل ذل1"يسود أسفل احلي ذلك الصباح

  .من أحداث

وكغريمها من املقاطع فإن أحداثهما يؤطرها زمنان تارخيي وفلكي، إذ مل خترج الوقائع عن إطار شهر نوفمرب 

إننا : "ليل على ذلك قول الراوي يف مواضع خمتلفة من اجلزئني، والدّ له وللتحديد أكثر الفاتح منه واليوم املوايل

يوم ! إذن: "، ويقول أيضا يف املقطع السابع2"ألول نوفمرب، أيها اإلخوان واألخواتالثانية  بالذكرىحنتفل اليوم 

الذي  أمحد هو الوحيد ! الثانية ألول نوفمرب، حبذا لو أدرك أطفال احلي كلهم هذه احلقيقة ىالذكر أمس صادف 

  .3"يكون مطلعا عليها، ولعله احتفظ �ا لنفسه

 1955ويف هذين اليومني وقعت أحداث كثرية آلت بالرواية إىل النهاية ففي صبيحة الفاتح من نوفمرب   

لعله جيد هلا تفسريا " جّدية تطبع وجوه سكان احلي دفعته إىل االقرتاب من دكان العم عبد اهللا "مراد "الحظ 

من أحد الدكاكني وهربوا إىل الغابة حيث " جوز هندي"بسرقة حبة " محمد"و" أرزقي" وصديقاهولكنه قام هو 

اقتسموها، وهناك الحظ مجاعة من الناس باملقربة أثارت فضوله، فانطلق قاصدا املكان حيث استمع إىل احلوار 

 هاربا بعد اإلنذار الذي بلغهم ّىل ، مث و )االحتفال بالذكرى الثانية ألول نوفمرب(الذي دار بني اجلماعة وا�اهد 

وتذكر األحداث املاضية واسرتسل يف التخيالت  إىل الربوة" مراد"فرنسيني، ويف اليوم املوايل عاد مبجيء العساكر ال

  مسعوا إطالق نار باحلي فولوا هاربني  ذلكعب بالغابة ، وبينما هم منهمكون بواألطفال للّ  "أحمد"إىل أن جاء 

  خر قتيل يف زقاق دارهم فدخل البيت بعد أن انتابته موجة اآلمبراد جيد عسكريني واحد جريح و  إىل بيو�م، إذ

من الربد واالرتعاش والقيء ، وأمه تدثره، وقد صادف هذا اليوم عودة أبيه من البحر، الشيء الذي أدخل السرور 

  :ا يف خطية الزمن جند منهكسر   ،وقد عرف هذان املقطعان قلبه وخصوصا اهتمام األب بالثورة وقضاياهايف 

 االسترجاع: 

كارات وندرة إن صح القول يف االستباقات، منها ما جاء بشأن  قد عرفا قلة يف االستذ نين املقطعيإن هذ

املكان كان هادئا ال ميزق سكونه سوى ضربات احلجر فوق حبة اجلوز " استرجاع داخليموضوع الغجرية وهو 

اهلندي، وتذكر مراد يف تلك اللحظة قصة فتيان احلي الذين ضاجعوا الغجرية، وقال يف نفسه لو أ�م كانوا طلقاء 
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   كرة مراد قادت الذا  ،خارجيا غري أنه كان  ، ويف موضع آخر1"يف هذه الساعة اللتحقوا با�اهدين يف اجلبال

وتذكر حديث معلم اللغة العربية يف املدرسة بشأن هذا " إىل تذكر ما قاله معلمه خبصوص الفاتح من نوفمرب 

فقد راح املعلم يشرح للتالميذ كيف أن الشروع يف بناء املدرسة حدث ذات يوم من أوائل نوفمرب، غري أنه ...اليوم

هذا االسرتجاع اخلارجي جند مثيال له ملا عرف الراوي مباضي والد ضافة إىل ، باإل2..."مل يذكر التاريخ بالضبط

لقد الحظ أن والده حياول حني عودته من البحر، أن يطلع على األخبار اليت تقدمها اإلذاعات العربية بل " مراد

ال إنه يف بعض األحيان يصحب معه عددا من الصحف لكي يقرأها مراد على مسامعه، وهو يعلم جيدا أن والده 

  .3..."حيسن القراءة وال الكتابة

 االستباق:  

متهيدية ما أورده السارد يف الصفحة مئة  داخلية استباقاتومن املقتطفات اليت ميكن القول عنها بأ�ا   

ضف إىل ذلك ،أاليت الحظها البطل على سكان احلي، فتلك السرية 4"إن هناك شيئا خطريا حيدث حوله"ومخسة 

وجوههم أشعرته بوجود أمر خطري هيأ لظهور ا�اهدين يف املقربة آخر املقطع، وإطالق النار على اجلدية اليت تطبع 

حيث خطَّ مراد يف كراسته ما  ،خارجياغري أنه كان  دورية العسكر أيضا، واألمر نفسه يف الصفحة األخرية

اف ، ففي هذه العبارة استشر 5"نامن جبالنا طلع صوت األحرار ينادينا، ينادينا لالستقالل، الستقالل وطن:"يلي

  .من األيامباستقالل اجلزائر يف املقبل 

اليت استعملها الراوي يف روايته تنطلق من الزمن احلاضر " المفارقات الزمنية" أنّ ،نستنتج من خالل هذا  

ألنه يدفع وهلذا الزمن أمهية كبرية  -سبتمرب عادة- بانطالق املوسم الدراسي يهوهو فصل اخلريف الذي أشَّر عل

بوترية السرد حنو األمام عن طريق الوصف والنقل املستمر ألفعال الشخصيات وأمزجتها وحىت نفسيا�ا يف الزمن 

، مبعىن أن طبيعة الزمن املعاجل يف منت الرواية هو الزمن االستعمارية باجلزائر احلايل، هذا الزمن الذي ميثل الفرتة

    طيور"هذه هي أحداث رواية : "معلقا ومنتقدا هذا املوضوع" عبد الفتاح عثمان":باحث الثوري، إذ يقول ال

        تتابعت يف مشاهد وصفية من خالل شخصية مراد، وهي أحداث بسيطة ومتواضعة، مل ترتفع " في الظهيرة
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ثورة يف جبال إىل مستوى تصوير الكفاح الثوري الذي خاضه شعب اجلزائر، خاصة وأ�ا كتبت أثناء اشتعال ال

األوراس، حيث كان يسقط عشرات الشهداء كل يوم بفعل الغارات اجلوية الوحشية على معاقل الثورة، ومدامهة 

أما مرزاق بقطاش وهو ابن املدينة فإنه " ":سليم بتقة"ويف مقام أخر يقول الباحث، 1"جنود االحتالل ملخابئهم

ولعل هذه ، 2"أثناء فرتة االستعمار من خالل حي من أحيائها مدينة اجلزائر) طيور يف الظهرية(يصور يف روايته

الطريقة يف عرض األحداث، أي بالرتكيز على الزمن الراهن هي اليت تفسر قلة االستذكارات وخاصة االستشرافات 

      ، إال ما جاء ضرورة لتفسري معطيات راهنة كسلوكات الشخصيات، وذلك )الكسر الزمين(الواردة يف النص

   خالل إعادة ذكرها أو تقدمي قراءة لقضايا وأحداث ميكن أن تقع يف املستقبل انطالقا من املعطيات املطروحة من 

على مستوى خط السرد يف الوقت الراهن، وهذا من شأنه أن يزيح الضبابية عن رؤية القارئ ومينحه اإلمكانية اليت 

داث، مع احملافظة على عنصر التشويق لديه، كما من خالهلا يستطيع استنتاج املآل الذي ستؤول إليه األح

تساعده هذه املفارقات الزمنية على تقبل األحداث الزمنية احلالية واملقبلة، أل�ا جتعل من احلبكة أو نسيج السرد 

  .حمكما إحكاما جيدا ومنطقيا انطالقا من مبدأ السببية

ومنه فقد كانت هناك قفزات قليلة على مستوى خط السرد حنو األمام وحنو اخللف بني احلني واآلخر   

لتواءات وتعرجات اسبق لنا استخراجها فيما مضى، ألن األعمال الروائية وخصوصا املعاصرة منها تعرف بالضرورة 

كما يقال له إىل املاضي وأحيانا أخرى )0ح(حاضر احلكي أو : من احلاضر أي نية تنتقل من خالهلا األحداثزم

  ). االسرتجاع واالستباق(إىل املستقبل 

مداها السنة الواحدة قبل بداية حلظة احلكي  يف هذه الرواية مل يتعد  وإن االرجتاعات اليت اعتمدها الراوي  

وقع قبل يوم أو حىت ما وقع قبل أشهر، ولقد كان يعتمد يف ذلك على استعمال الزمن  ما مرتاوحة بني تغطية) 0ح(

لنقل سرية بعض الشخصيات أو حوادث متعلقة �ا بطريقة خمتصرة، ورغم هذا الدور املهم ) أفعال ماضية(املاضي

ا عن زمن أمالسارد إلضاءة بعض جوانب الرواية، ستذكارات تبقى جمرد ومضات خاطفة يلجأ إليها لال

 في املستقبل وميكن أال تقعته، ألنه يشري بواسطته إىل أمور حيتمل أن تقعفقد كان مفتوحا على قلّ  االستشراف

" علي"ريح بإمكانية فوزأو التص الن عما ستؤول إليه البالد الحقاعناهيك عن أن تاريخ حدوثها غري حمدد كاإل

  .فتيحة"حببيبته" مراد"غرمي 

                                                           
  .73، صدراسة تحليلية فنية: العربية الجزائرية ورؤية الواقع الروايةعبد الفتاح عثمان،  -1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف األدب اجلزائري، كلية اآلداب والعلوم دراسة تحليلية مقارنة: الريف في الرواية الجزائرية، سليم بتقة -2

  .09، ص2010-2009االجتماعية، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
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  "طيور في الظهيرة"حركة السرد في رواية  إيقاع:المبحث الثاني

 ا أطنب الراوي يف احلديث عن شخصية أو حدثيرتاوح ما بني البطء والسرعة، فإذ إن السرد بطبيعته  

ا أوجز يف ذلك كانت الوترية بطيئة، وذلك باالعتماد على تقنيات خمتلفة هي مهم كانت وترية السرد سريعة، وإذ

  .احلواري والوقفة الوصفية اليت تسهم يف خلق إيقاع زمين معنياخلالصة، احلذف واملشهد 

       السارد إىل تسريع حركة السرد قد يلجأ  :السرد من خالل الخالصة والحذفحركة  تسريع-1

  .اخلالصة واحلذف: من خالل تقنيتني مها

  : خالصةال - 1-1

ية وهذه األحداث ترتاوح ما بني األمهالروائية والقصصية، الفنية لألعمال  من العناصرتعترب األحداث   

يوزع حدثا جرى يف ساعة على مئات يف هذا احلدث وجيمل يف ذاك، فقد والالأمهية، وهذا ما جيعل الراوي يفصل 

غري، فإن كان احلدث يكتسي أمهية  الصفحات، وقد خيتصر أحداثا جرت يف عشر سنوات يف بضع صفحات ال

      وذلك ألن هذه األخرية ،اخلالصة  أوجز واختصر من خالل تقنيةالعكس أسهب السارد وفصل، وإن كان 

من التقنيات املعتمدة يف تسريع السرد، واليت من شأ�ا أن تقدم لالسرتجاع وتشري إىل الثغرات الزمنية وما وقع فيها 

 لروايةايف  والساردمستوى خط األحداث، من أحداث، فتقدم مثال تعريفا عاما لشخصية جديدة ظهرت على 

مارَّا بذلك  يعود من خالله إىل فرتات زمنية متفاوتة من حيث القرب والبعد اعتمد هذه التقنية يف شكل اسرتجاع

عرب حمطات من حياة الشخصية اليت ظهرت حديثا يف خط السرد، وذلك حىت يتمكن من تغطية احلدث احلكائي 

  ".مراد"ن حياة البطلم) سبتمرب، أكتوبر، نوفمرب(الذي مل يتجاوز الثالثة أشهر

د انتهاء العطلة الصيفية بقليل، كما يفها هي ذي أحداث الرواية تبتدئ يف يوم من أيام اخلريف بع  

معلنا بذلك على مرور ثالثة أشهر من حياة البطل تعلم فيها أشياء كثرية ،ذلك الراوي يف مستهل روايته شارإىل أ

مثرية مع أطفال احلي، لقد تعلم الذهاب إىل البحر، وصار حيسن جتربة يف هذه السنة كانت له :"فيقول موجزا

وألول مرة يف حياته حتول لون بشرته إىل مسرة شديدة طوال موسم الصيف، فهو قد تعرف مع أطفال  السباحة

فهذا ، 1..."وهو الذي اقتصرت معارفه فيما مضى على الطيور)...(احلي على أنواع عديدة من السمك والسراطني

                                                           
  .15، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
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طف هو تلخيص ملا فعله مراد طوال عطلة الصيف رفقة صحبه، ويف مقتطفات مشا�ة تتوخى املقت

  واالختصاراإلجياز 

قامت �ا فعال اليت األبعض  ملخصا بذلك لبعض شخصيات الرواية) السرية الذاتية(شاريةيقدم الراوي حملات إ

  : منهاذلك على اعتبار أن اخلالصة تقنية تسقط على األحداث و هذه الشخصيات، 

وانتظر مراد  "مه الراوي يف صورة الطفل اخلبري املطلع على أمور كثرية إذ قدّ  :ملخص عن حياة الطفل جوزي -أ

من قراءة الصحف  باحلديث، فهو خبري يف مثل هذه املسائل، ال يكلّ " جوزي"كغريه من األطفال أن يبدأ 

 .1"ة، مث إن أباه كثريا ما حيدثه عن اجلرائم واحتياالت رجال الشرطة للقبض على ا�رمنيالفرنسي

مه الراوي يف صورة الطفل صاحب األربعة عشر سنة، عدمي النفع ال وقدّ : ملخص عن حياة الطفل أحمد -ب

نظراته حول أمحد فألفاه منكمشا حول مراد "ى التوبيخ من أبيه دائما الدراسة وال يف جمال العمل، فيتلقّ يف جمال 

 أبوه         لقد الحظ تغري طباعه خالل األيام األخرية خاصة بعد أن وخبه...على نفسه ال يريد أن يقول شيئا

 .2"فلقد أخرجوه من املدرسة يف املوسم املاضي...على تصرفاته وأمره بالبحث عن عمل

 وينتظر ما يقوله"لشاب الناقم على العرب والعميل للعدوالراوي يف صورة ا مهقدّ و": روني"ملخص عن حياة  -ج

إنه  تلقي القبض على الفتيان األربعة م هو اآلخر مساعدته للشرطة لكيد قدّ ، ذلك املالطي القذر، لق"روين"

  .3"يعمل على محاية الفرنسيني مع أنه ليس فرنسيا، فهو مالطي كمعظم العائالت األخرى اليت تسكن احلي 

إنه الوحيد الذي حيفظ "يف صورة الطفل الذكي النبيه منذ صغره مه وقدّ  ":مراد"حياة الطفل  ملخص عن -د

يومها  لقد أعجب املدرس...سنوات من العمرعددا كبريا من األناشيد الوطنية، بدأ احلفظ وهو ال يتجاوز ثالث 

ا، وحفظ حزبني من القرآن، أما بنباهته، فهو ما كاد أن يبلغ السادسة حىت كان قد تعلم احلروف األجبدية كله

  .4"األناشيد فقد كانت ترسخ يف ذاكرته مبجرد مساعها

    تسكن يف أحد األكواخ باجلانب العلوي  خرية طواوه": يقول السارد":خيرة طواوه"ملخص عن حياة  -ه

  تطرق باب دارهم لتطلب قطعة  كم من مرة وجد مراد خرية طواوه...من احلي، وأمها تعمل لدى عائلة فرنسية

                                                           
  .19، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .20املصدر نفسه، ص -2
  .21املصدر نفسه، ص -3
  .ص ن املصدر نفسه، -4
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إذ أوضح من خالله طريقة عيش هذه الفتاة .1"كانت حتاول أن تسخر منه بصو�ا الثقيل الرقيق)...(من اخلبز

  .ا�نونة منذ صغرها

هذا امللخص حاول السارد تقدمي صورة جلية وواضحة عن حقيقة  لومن خال ":جمال"ملخص عن حياة  - و

من املستحيل أن يكون مجال هو الشخص الذي يبحثون عنه، إنه هو اآلخر معروف : "أفعاله هذا الشخص وسرّ 

يوم دون أن يكون يف صحبة امرأة ولكنه على األقل حيرتم من يف احلي فيبتعد  مبصاحبة النساء، ال يكاد ميرّ 

  .2..."عنه

 اته وما فعله باملاضي، وماعن حي م الراوي ومضة خاطفةوفيه يقدّ  :ملخص عن حياة العسكري المجاهد -ز

وهي مدينة صغرية تقع ، إ�ا ال تبعد عن اجلزائر العاصمة إال مبائة كيلومرت ،أنا من مدينة دلَّس"فعله باملستقبل يودّ 

على شاطئ البحر، لقد ولدت هناك وكربت هناك وعملت على منت زوارق الصيد الصغرية، والسفن الكبرية وحىت 

  .3"أعود ألمارس مهنيت، بعد أن أنتهي من خدميت العسكريةالزوارق الشراعية، وسوف 

ومل يتعجب "األخالق ي، القوي، فاسد مه الراوي بصورة الطفل األمّ وقدّ  ":أرزقي"ملخص عن حياة الطفل -ح

قرتاح عن أرزقي فهو طفل يف الثانية عشر، مل يعرف املدرسة إىل حد اآلن، إنه ال حيسن القراءة لصدور هذا اال

  .4"إنه بالطبع خيشاه فأرزقي حيسن الضرب)...(والكتابة، بل إنه ال حيسن التلفظ بامسه العائلي

هذا الرجل البحار الذي يعمل بالبحر، وحيمل من الوعي الوطين  :ملخص عن حياة والد الطفل مراد - ط

على األخبار اليت تقدمها  طلعبحر أن يلحني عودته من ا حياول لقد الحظ أن والده"والتحرري ما أسعد ابنه مراد 

اعات العربية، بل إنه يف بعض األحيان يصحب معه عددا من الصحف لكي يقرأها مراد على مسامعه وهو اإلذ

  .5..."يعلم جيدا أن والده ال حيسن القراءة والكتابة

املستقبل، مع وجود إشارات زمنية  داث جرت يف املاضي أو احلاضر وحىتكما جند بعض امللخصات ألح

  :الة على ذلك ومنها ما يليدواضحة 

قد يلخص الراوي أحداثا وقعت يف املاضي على لسانه أو على لسان : ملخص ألحداث وقعت في الماضي -أ

  :أحد الشخصيات منها

                                                           
  .41، ص طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش ،  -  1
  .46املصدر نفسه ، ص -2
  .98املصدر نفسه، ص-3
  .104املصدر نفسه، ص-4
  .120املصدر نفسه، ص-5
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 .1"خالل األيام األخرية بأن هناك ميال من فتيحة إىل علي، وهذا شيء يضنيه فلقد أحسّ " - 

 لقد كانت قبيل أشهر ملجأ للمنفيني والقتلة، ومدخين احلشيش، يف السنة الفارطة وجدوا فيها إسبانيا " - 

مذبوحا ومربوطا إىل أحد األسالك الشائكة، وقبل شهر قام مجاعة من فتيان احلي باالعتداء على عرض فتاة 

 .2"غجرية

فتيحة متيل إىل علي غرمي مراد  األسباب اليت جعلتففي هذين امللخصني عمد الراوي إىل اإلجياز فلم يذكر 

أحس خالل األيام األخرية، كما أنه قدم لنا تعريفا خمتصرا للغابة، وعرفنا باألحداث اليت وقعت : كتفى بالقولوا 

  .فيها دون شرح مفصل

ه، ذلك أن الدار لفوالده الذي يعمل طول العام يف البحر، يدفع كل ستة أشهر مبلغا ماليا للمحامي الذي وكّ " - 

" منذ عشرين سنة"، فبواسطة لفظة 3"اليت يسكنو�ا حمل جدال منذ عشرين سنة على األقل فيما روت له والدته

  .الذي قام خبداعه "علي" احملاكم حول ملكية البيت مع جار والد ختصر الراوي حيثيات الصراع يفا

دته ما رآه يف الصباح، الطني واألطفال والرصاص نذار، ليصف لوالعان ما انطلق صوت مراد دون سابق إوسر " - 

جياز لكل ما رآه مراد طوال اليوم من أحداث بصورة اختزالية ، ويف هذا إ4"والعسكري اجلريح، والعسكري القتيل

  .جاءت يف شكل ومضات عادت بالذاكرة إىل الوراء لتستدعي أحداثا سابقة على لسان السارد

، فبعبارة موجزة 5"كن يف ظرف أيام معدودات أن يفرض سيطرته عليهم أمجعنييف حني أن الزائر الغريب مت" - 

اختصر لنا الراوي الكيفية اليت استطاع �ا الزائر الغريب فرض سيطرته على سكان احلي، وسبب وجوده وزمن 

  .ذلك

  :قد يلخص الراوي أحداثا راهنة: ملخص ألحداث وقعت في الزمن الحاضر -ب

ه العبارة يتجاوز السارد عملية ، و�ذ6"دقائق قليلة حىت اكتظت �م الربوة، واشتد لغطهم وإن هي إالّ " -

  .التفصيل يف كيفية جتمع الناس على سطح الربوة، وميقات كل واحد منهم

                                                           
  .16ص ، طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش ، -  1
  .17، ص املصدر نفسه -  2
  .34املصدر نفسه، ص-  3
  .119املصدر نفسه، ص-  4
  .38املصدر نفسه، ص-  5
  .22املصدر نفسه، ص -  6
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طيلة العشية قلقا، حياول أن جيد لعبة يتسلى �ا فتعاوده صورة ذلك العسكري الفرنسي، صاحب  دظل مرا" -

بقطاش كيف قضى  ، هنا خلص لنا1"صاحبة األطفال يف ألعا�مء، مل يرغب يف اخلروج إىل احلي ملبيضاالنظارات ال

  .دون تفصيل" أمقران"مراد العشية كلها بعد عودته من الغابة مع صديقه 

  : فالراوي بإمكانه أن يلخص ما ميكن أن يقع مستقبال :ملخص ألحداث يمكن أن تقع في المستقبل -ج

هاهنا  السارد، إن 2"ا يعين أنه لن يذهب إىل البحر قبل تسعة أشهر بأكملهاالدراسي اجلديد قادم، وهذاملوسم "- 

ينقل القارئ خطوات إىل األمام مقدارها تسعة أشهر يلخص فيها ما من املمكن أن يفعله مراد خالهلا، وهو 

  .مزاولة الدراسة ومقاطعة البحر الذي دأب على زيارته يف موسم االصطياف

ض من فتيان احلي بأن الشرطة ستأيت غدا إىل الغابة وتصحب معها الفتيان األربعة والغجرية علقد قال الب" - 

    ا املقتطف هو اختصار ملا ميكن أن يقع غداذه، ف3"للتحقيق يف احلادث سوف يكون وال شك يوما مشهودا

  .غد يوم مشهودا،وهذا ما حدث بالفعل يوماشك سوف يكون ال الراوي على لسان مراد أنه والفقد ق ،يف الغابة

، فهذا 4"أبناء احلي مجيعهم أمام الشرطة وهي تستنطق الفتيان األربعة فهو سريى بعد قليل كيف يكون ردّ "- 

تلخيص مسبق ملا ميكن أن يقع بعد جميء الشرطة إىل الغابة رفقة اجلناة، وهو ما صدق يف الصفحات املوالية، إذ 

  .ات كالمية بني الشرطة وسكان احليحدث احتدام ومشادّ 

     وانطالقا من هذه احملاولة لرصد أهم مواضع التلخيص يف املنت الروائي يتضح جليا أن الراوي عمد   

.... بعد قليل، بعد حلظات: مثل رتة امللخصة بذكر القرينة اللغويةإىل طريقتني من اإلمجال؛ األوىل حيدد فيها الف

بصورة خط السرد جديدة دخلت على مستوى لشخصية اتية لتفي بعرض السرية الذحيدد فيها فيكوأخرى ال 

  .وجيزة

سقاط فرتة ريع وترية السرد أيضا، ويقصد به إهو أحد التقنيات اليت تعمل على تس إن احلذف:الحذف -2 -1

 ة اليت متّ املدة الزمنيشارة إىل جرى فيها من أحداث، مع أو دون اإلطويلة أو قصرية من زمن السرد دون التطرق ملا 

بواسطة قرائن لغوية، وذلك حىت يسمح لشخصية رئيسية بالظهور أو حلدث مهم بالوقوع، ولعل رواية  سقاطهاإ

  :كاآليت) المعلن، االفتراضي، الضمني(ت أصناف احلذف الثالثةضمّ " طيور في الظهيرة"

                                                           
  .49، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .16، صاملصدر نفسه -2
  .17املصدر نفسه، ص-  3
  .24املصدر نفسه، ص-  4
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  :انطالقا من القرائن الدالة ما يلي من املقتطفات الدالة على وجود حذف يف األحداث:الحذف المعلن -أ

ه القرينة ، فمن خالل هذ1"يف أعلى اجلبل املقابل للحي بعد أسبوعومل تستطع الشرطة إلقاء القبض عليهم إال "- 

على سبيل املثال يف تقدمي الشكوى من طرف ا�ين عليها والتحريات اليت نة تتمثل يالحظ حذف ألحداث معيّ 

 .للقبض على اجلناة قامت �ا الشرطة

أمحد "حذف لألسباب اليت جعلت وقع ، يف هذا املقتطف 2"األيام األخرية طباعه خالل لقد الحظ تغّري " - 

 .هاأحد شخوص القصة يغري طباعه، والصفة اليت أصبحت علي

ذف ،  كذلك مت هنا ح3"امتدت خالهلا أعناق احلاضرين حنو السيارات األربع السوداء مرت حلظات"  - 

 .ئع اليت جرت خالل هذه اللحظات املسكوت عنهاللوقا

، يف هذا املقتطف 4"، نزل من إحدى السيارات شخص أنيق، ونزلت يف إثره الفتاة الغجريةبعد حلظات"  - 

 .جرى حذف لألحداث الواقعة ما بني حلظة رؤية السيارات من بعيد، وحلظة وصوهلا

، مت حذف الوقائع اليت جرت منذ آخر مرة 5"دون أن تقع أنظاره عليها، ولو مرة واحدة أربعة أيامفلقد مرت " - 

 .على الربوة عند حماكمة الشبان املعتدين على الغجرية "فتيحة ""مراد"رأى فيها 

، مت هنا أيضا حذف األحداث اليت جرت 6"بني اجلانبني ثالثة أشهرولواله الستمرت املعركة اليت دارت " - 

 .األشهر الثالثة والرتكيز على املهمة منها فقط خالل هذه

، مت حذف الوقائع اليت جرت ما بني 7"كانت الشاحنات العسكرية تنطلق مصعدة يف أعايل احلي  بعد قليل" - 

 .ظة وصول شاحنات السنغاليني، وحلظة ذها�احل

، يف هذا املقتطف مت حذف الوقائع التفصيلية اليت جرت 8"دون أن يرى فيها فتيحة أيام عديدةلقد مرت " - 

 ."فتيحة"على حبيبته  "مراد"يف هذه األيام الطويلة اليت مرت بعد آخر مرة وقعت فيها عينا 

                                                           
  .17، ص طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .21املصدر نفسه ، ص -2
  .26نفسه، صاملصدر -3
  .28املصدر نفسه، ص-4
  .33املصدر نفسه،ـص-5
  .35املصدر نفسه، ص-6
  .50املصدر نفسه، ص-7
  .84املصدر نفسه، ص-8
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   ، مت حذف ما فعله األطفال 1"، حىت كان األطفال قد حتلقوا حول بركة املاء الواسعةإال دقائقومل متض " - 

 .لقهم حول بركة املاء، بعد االتفاق على قواعد اللعبةيف الدقائق اليت سبقت حت

.   2"ولو كان هذا زورقا للعدو، فكيف ميكن لنا أن نغرقه)...(وجد مراد نفسه يسأل العسكري بعد حلظات" - 

       يف هذا املقتطف حذف الراوي األحداث اليت جرت ما بني إنشاد األطفال لألناشيد الوطنية بطلب 

 ."مراد"وحلظة سؤال  "العسكري"من 

والبياض املطبعي من أهم حاالت احلذف االفرتاضي، هذا (...) املظهر التنقيطي  يعدّ :الحذف االفتراضي -ب

عند �اية كل مقطع من املقاطع السبعة، فالراوي تعمد " طيور يف الظهرية"األخري الذي جتلى بوضوح يف رواية 

 إىل االنتقالحداث حنو األمام، وينبه القارئ  د ويقفز باألمن وترية السر سرع وجود تلك البياضات حىت ي

 - املظهر التنقيطي- وتطورها، أما املظهر األول ، وبالتايل تغّريها)يف، خريف، شتاءص(من فصل آلخر باألحداث

اهلروب، اهلروب أيها : "...حيث يقول فقد ورد ثالث مرات يف املنت الروائي إذ جنده يف الصفحة مائة وستة عشر

   إ�ا محائم العم أمحد هربت ...أنظروا إىل احلمائم...هذا أكيد...الرصاصات انطلقت من احلي"، ..."اإلخوة

  ."وبعد قليل كان املدير...راح يضرب يدا بأخرى: ، ويف الصفحة ستة وستني يقول"من أبراجها

من أجل التأويل وملء  وهذا النوع من احلذف مقصود من السارد فمن خالله يفتح ا�ال للقارئ        

  .البياضات

وذلك يف الصفحات ثالثة ) (يف مقاطع روايته يضع ختمات �ذا الشكلالراوي ويالحظ أن   

  .وأربعني، مثانية وأربعني، واحد وستني، ويف ذلك داللة على وجود أحداث حمذوفة أو مسكوت عنها أيضا

احلذف الذي ال يؤشر عليه بقرينة لغوية دالة، وإمنا يرتك ا�ال للقارئ من أجل  وهو:الحذف الضمني -ج

  : استنتاجه وجند

ففي الصفحة السابعة عشر حتدث الراوي عما دار بني أهل احلي من توعدات بقتل اخلائن الذي أخرب الشرطة  - 

 هم بالغابة واملتمثل يف يوم الغداكمتالفتية، كما أعلن فيها عن موعد حم مكان اختباء الفتيان املعتدين على عن

  .فصل القول يف أحداث اليوم السابقدون أن ي - موعد احملاكمة -لينتقل يف الصفحة املوالية إىل يوم جديد

                                                           
  .92، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش، -1
  .101املصدر نفسه، ص-2
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اوز أحداث كثرية كمالبسات القضية على قراء روايته اجلرمية املرتكبة من طرف الشبان جتالسارد بعد أن عرض  - 

وواصل يهم بعشر سنوات سجنا لقد حكموا عل: "مباشرة وذلك يف قوله احلكم القضائي رى باحملاكم ليطلقوما ج

  .1"جريه

 "سبتمرب"بقة سرد لنا ما وقع يف بداية شهريف املقطع اخلامس حذف مقداره شهران، ألن الراوي يف املقاطع السا - 

كأن و لقد أوشكت العطلة الصيفية على �ايتها وها هو مراد يشعر : "الذي هو موعد االفتتاح الدراسي، إذ يقول

، ليأيت يف املقطع 3"لقد أيقن أن اإلضراب عن الدراسة انتهى :"، ويقول أيضا2"رائحة احلرب قد بدأت تزخم أنفه

اجلو كان باردا :"نية ال بأس �ا، حيث يقولاخلامس فيتحدث عن شهر آخر وأحداث جديدة متجاوزا فرتة زم

عن نصف  على الرغم من أن أكتوبر كان يف أواخره، يف باحة الدار كانت شجرة التني العجوز قد ختلت

  .4"قرتاب فصل الشتاء العتيدألنه يعلن عن ا...أوراقها

وأخريا جاء يوم : "ولهيوجد حذف آخر، وجتاوز لألحداث الواقعة قبيل افتتاح اليوم الدراسي وذلك يف ق - 

  .5"االفتتاح الدراسي

 ، وحلظة6"مث جاء صو�ا يأمره بالنهوض لشراء احلليب" حذف األحداث الواقعة ما بني انتهار أم مراد له  - 

جعل )...(لغابة بعد نزول املطر ذات شكل عجيبا" فالسارد قفز عليها لينتقل مباشرة إىل القول ،ذهابه للغابة

  .7"من أعلى الطريق املفضية للغابة املنظر الصباحيمراد يتأمل هذا 

ذ كان السارد يف املقطع السابق له يسرد األحداث الواقعة يف أواخر شهر إاحلذف يف املقطع السادس،  - 

  وبذلك إىل فصل آخر هو فصل الشتاء - نوفمرب- ليقفز مباشرة إىل شهر جديد) سرقة حبة اجلوز اهلندي(أكتوبر

  .وبالتايل االنتقال إىل أحداث جديدة،8"واألخواتبالذكرى الثانية ألول نوفمرب أيها اإلخوان إننا حنتفل اليوم "

إثر  إىل البيت ودخوله يف غيبوبة من الغابة األحداث الواقعة ما بني حلظة إطالق النار وعودة مراد حذف الراوي - 

   :إذ يقولوحلظة استفاقته منها يف الليل،، ما رآه يف طريقه من قتل وجرح عسكريني فرنسيني باحلي الذي يسكن به

                                                           
  .33، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  -1
  .15املصدر نفسه، ص-2
  .81املصدر نفسه، ص-  3
  .83، صاملصدر نفسه-  4
  .53املصدر نفسه، ص-5
  .86املصدر نفسه، ص-6
  .ص ناملصدر نفسه،-  7
  .109املصدر نفسه، ص -8
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  .1"مل يفق مراد من إغفاءته تلك إال عندما هبط الليل"

من أجل تسريع وترية " طيور يف الظهرية"الراوي يف رواية هذه أهم مواضع احلذف اليت اعتمد عليها   

  .السرد

حركة السرد  إىل تبطيءقد يلجأ السارد ":الوقفة والمشهد"إبطاء حركة السرد من خالل تقنيتي  -2

  ).املشهد احلواري(الوقفة الوصفية واحلوار: من خالل تقنيتني مها

  :)الوقفة الوصفية(التوقف - 2-1

    إن الوقفة الوصفية هي إحدى العمليات اليت يقوم �ا الراوي لتعطيل سرد األحداث، إذ أن اللجوء   

ا كان السرد هو تتابع ذوطيدة بني السرد والوصف، فإإىل الوصف يوقف حركة الزمن، مبعىن أن هناك عالقة 

واألشخاص �يئا�ا وأحواهلا يف املكان، وحيث حيضر هذا يغيب األحداث يف الزمان، فإن الوصف ميثل األشياء 

ذاك، وهكذا يتعاور السرد والوصف على الظهور واالختفاء حىت �اية املسرودة، ولقد عرفت الرواية منذ نشوئها 

وصف، فاستخدمت فيها مقاطع طويلة لوصف الشخصيات واألمكنة واألشياء واملناظر الطبيعية حىت تقنية ال

  .�م النفسية من جهة أخرىجهة ، وتكشف عن دواخل الشخوص وحياتكسر رتابة السرد من 

طابع احلركة حني تتحرك  ا رصدت شيئا ثابتا، وقد تأخذون إذوالصورة الوصفية قد تتخذ طابع السك  

 :من ذلك على سبيل املثال قوله" طيور يف الظهرية"ية أو تتدافع األحداث، وهذا ما جتسد يف رواية الشخص

 اهللا، جند أنه جيري وحياسب نفسه  حينما أحس مراد بالندم عند تعاونه مع أرزقي يف سرقة حانوت العم عبد"

ع قطرات املطر وختتلط بالغبار لتلطخ لكن املطر يالحقه والغبار يتكاثف عليه، وكأن الطبيعة غضىب عليه، فتجتم

  .2"وجهه بالوحل

 وكانت اإلضاءة جيدة ،)...(والطائراتكشرفات البيوت،) مكان مرتفع(وكلما كانت الرؤية من عل  

ة ومشوال، وهذا ما جتلى يف بعض مقاطع والواصف يف حالة حترك ال يف حالة ثبات كان الوصف أكثر دقّ 

يف اخلطيب، فشعر بأن نورا غريبا كان يشع حديق حىت يتمكن من الت د القبورفوق أحواستطاع أن يقف "الرواية

نظرة حانت منه : "خر يقول، ويف موضع آ3"من عينيه كان اخلطيب شابا يلبس قشابية، عيناه كانتا شديديت الزرقة

                                                           
  . 119، ص طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش، -1
  .84ص ،دراسة تحليلية فنية: العربية الجزائرية ورؤية الواقع الروايةعبد الفتاح عثمان،  -2
  .110، صالظهيرةطيور في مرزاق بقطاش،  -3
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نظرة عرب زجاج النافدة حنو أعلى اجلبل، فلم ير شيئا غريبا هناك، باألمس كان قد الحظ متركز ثالث أو أربع 

  .1"الليل هناك فاملكان خطري جدا قضواي مل لعلهمشاحنات عسكرية إىل جانب قبَّة الوّيل، 

كان هلا قسط كبري من الوصف، إذ غطى    "مرزاق بقطاش"لصاحبها  "طيور في الظهيرة"ومنه فإن رواية   

كل صفحات الرواية تقريبا حياديه النمط السردي بطريقة متكافئة، إن مل نقل بطريقة يتغلب فيها الوصف على 

       فا�ا املادية وهيئا�ا اخلارجية السرد حيث عرض الراوي لوحات فنية وصفية لدواخل الشخصيات وأمزجتها وص

طر املكانية اليت تتواجد وتتحرك فيها هذه الشخصيات، فيعلق بذلك خط السرد ويرتاح ويف أحايني كثرية لأل

  .السارد والقارئ من تواتر األحداث وحركيتها الدؤوبة

  :بني نوعني مها "طيور في الظهيرة"ولقد تراوح الوصف يف رواية 

، والذي متثل اإلطار املكاين يستجلي فيه الراويوهو ذلك النوع من الوصف الذي : وصف المكان والطبيعة -أ

، وعادة السارد يف كل املقاطع تقريبا أن يستهلها بوصف املكان أو اجلو "الغابة، احلي، اجلو:"يف هذه الرواية يف

زء، ويف هذا الصدد يقول إلعطاء انطباع أويل عن نفسية الشخصيات وطبيعة األحداث اليت ستقع يف كل ج

ه قد جنح فيما يتصل بالصياغة اللغوية الفنية حيث استخدم املشاهد اللغوية إن": "عبد الفتاح عثمان"الدكتور 

وتطور الصراع الدرامي، ويعقد صلة وجدانية بني الطبيعة اخلارجية التصويرية اليت تصف املكان وتربطه باألحداث، 

  .2"والعامل النفسي للشخصية

بة ملراد واألحداث اخلطرية اليت ستقع الحقا ابتدأ فعندما أراد أن يعرب عن احلالة النفسية أو الشعورية الكئي  

 ، ومع ذلك فاملطر ال يريد اهلطولالسماء ذات لون روادي غامق:" املقطع السادس بوصف سوداوي قامت إذ قال

معظم األشجار تعرت عن أوراقها، وكشفت عن أغصان ترتاوح ألوا�ا ما بني الصفرة والسمرة الشديدة، اجلبل 

إن بدا أكثر هيبة بسبب انعكاس لون السماء عليه، أحس مراد بالكآبة تسيطر عليه، وهو ينظر صامت كعادته، و 

مادية، مل تكن الطبيعة وحدها هي اليت تدفعه على الكآبة، فهناك الناس يف تلك الصبيحة الرّ  إىل الطبيعة حواليه

  .3"نفوسهم وحدس أن هناك شيئا تضطرب به)...(عالمات اجلدية ترتسم عليهم)...(من حوله

يف املقطع  السارد يقول "ملراد"صورة معاكسة مفعمة بالبهجة والتفاؤل تعكس احلياة النفسية السعيدة ويف   

الندى كان ال يزال مرتقرقا على احلشائش الطفيلية اليت تنبت حول أشجار الصنوبر يف الربوة املطلة على : "األخري

                                                           
  .85ص ،طيور في الظهيرةمرزاق بقطاش، -1
  .83، صدراسة تحليلية فنية: العربية الجزائرية ورؤية الواقع الروايةعبد الفتاح عثمان،  -2
  .103، صطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش، -3
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الناس طريقهم إىل املدينة ملباشرة أعماهلم  ن اختذالصباح، بعد أالغابة، سكون رائع كان يسود أسفل احلي ذلك 

  .1"بهجة تفرض نفسها فرضا على عامله الصغريلأحس مراد با

 :نا باجلدول اآليتنوكمحاولة لإلحاطة باملواضع اليت مت فيها وصف املكان أو الطبيعة استع

  الصفحة  وصف المكان

ه الشجرة تنبت طيور قلقة تبحث عن مكان للنوم، هذمألى بشجرة الزيتون العتيقة اليت جيلس حتتها "

  ."على قارعة الطريق الرتايب الذي يربط احلي بالغابة

15  

ألشجار األوىل من غابة الصنوبر عند ا حدر قليال، مث تلتوي نصف التواءاةالطريق تن...هدوء كامل"

ع قدوم كل مساء، بعد الغابة مباشرة متكتلة حول نفسها، وخييل ملراد أن أغصا�ا تتهدل م الغابة تبدو

  ...."يربز جانب من حي باب الواد، وقد تسربل بظلمة خفيفة، مث يظهر البحر هائال، شديد السواد

15  

ا، لقد كانت قبيل أشهر فقط ملجأ للمنفيني والقتلة، ومدخين فهي خميفة حقّ : "يقول واصفا الغابة

  ".احلشيش

17  

  18  ."عتها مل تكن قد توزعت بعد على هذا اجلانب من احليكانت الشمس قد طلعت، ولكن أش"

توقف األطفال عند مشارف الغابة دون أن يقطعوا صمتهم حبديث ما، واستلقى البعض منهم على "

األعشاب الندية يف فتور، الغابة كانت هادئة تتخللها أشعة الشمس اليت تنطرح على ساحة صغريةيف 

ه الساحة تلتف أشجار الصنوبر فيما بينها حىت أل�ا تبعث بعد هذ ط تعود األطفال اللعب فيهاالوس

  ."على اخلوف

20  

  35  ."وأخريا جاء يوم االفتتاح الدراسي، كانت الصبيحة دافئة، وإن كانت بعض الغيوم تتخلل السماء"

استلقى مراد وأمقران على احلشائش الطفيلية اليت تنبت على جانيب الدرب، مشس الظهرية كانت "

ساطعة تبعثهما على الفتور، أمامهما يتصاعد الدرب ملتويا، مليئا بالنتوءات الصخرية وقد انتصبت 

  ".على جانبه األيسر بعض أشجار اخلروب والزيتون

46  

واستند إىل السور ينشد بعض األناشيد اليت تعلمها أخريا أمامه وصعد مراد آخر األمر إىل السطح، "

تنزل البيوت الواحدة تلوى األخرى حىت أعماق الوادي، وبعد الوادي مباشرة متتد طريق معبدة طويلة 

تنعرج وسط أشجار الكاليتوس، مث تغيب هناك يف أعايل التالل وينتصب أمام عينيه مباشرة هذا اجلبل 

49  
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  ...".من نظرته حنو األفق األشم الذي حيد 

صاحب الشواء كعادته يقطع اللحم، بائع اإلسفنج إىل مكانه بالقرب :"يقول يف وصف حي القصبة

  ."من املقالة وبائعو اخلردوات ينادون على بضاعتهم

62  

الشارع الرئيسي يف احلي غاص باألطفال الذين جتمعوا حلقات، حلقات، أصوات عديدة، متشابكة "

بينهم تند عنهم كأ�ا أصوات طيور البحر عندما حتلق حول مسكة كبرية، أحاديثهم كلها تدور يف ما 

  ".حول موضوع واحد بات يقض مضاجعهم وليس ذلك املوضوع سوى اإلضراب عن الدراسة

69  

 فوق فوق اجلبل املقابل،كانت الشاحنات العسكرية مصطفة الواحدة إىل جانب األخرى، و "

  " .الشاحنات مباشرة، بدأت تنعقد غيوم رمادية ثقيلة �دد بنزول املطر

71  

 التني  كانت شجرة, يف باحة الدار ,اجلو كان باردا على الرغم من أن أكتوبر كان يف أواخره " 

  "عليها نوع من البياض,وبدت أغصا�ا العليا جرداء ,العجوز قد ختلت عن نصف أوراقها 

83  

طابعا  حىت ألوا�ا تتغري، وتتخذ,  فيهاكل شيء يتغري,زول املطر ذات شكل عجيب الغابة بعد ن" 

حيسبون أن املاء مل يتسرب بعد إىل باطنها بل ال يزال على بعد ...املطر ال يزال يبلل أرضهاباردا، 

  ".طفيف من القشرة، فسقطت على األرض صامدة

86  

  105  " الغيوم الثقال اليت جتمعت يف أرجائها كلها من ريح حترك تلك السماء صارت دكناء، وال هّبة "

وقعت عليه قطرات من املطر وهو جيري، فأحس �ا غريبة، كانت قطرات كبرية كأ�ا حتمل بعض "

  ".الغبار معها وبالفعل مسح القطرات عن جبهته، فالحظ أ�ا متبوعة ببعض الغبار

106  

اقها متاما، كانت بعض احلشائش تنبت يف جانب من يستند بعد قليل إىل شجرة تني كبرية تعرت أور ل"

وإن   ن ربوة مقابلة، هذا اجلزء ليس غابة شجرة التني، أما أشجار الصنوبر فكانت تطل غري بعيد م

  ".ةمونه دوما باجلزء الشرقي من الغابكان األطفال يس

107  

حتمل معها الغبار، وكانت اته كانت خشنة يتساقط، ولكنه مل يكن متواصال، حبّ كان املطر قد بدأ "

باملطر بعض السخونة، دهش هلا مراد، املقربة املقابلة مل تكن بعيدة، كانت تنحدر من أعلى الربوة 

  ".حىت أسفلها، ويظهر بعد ذلك البحر األزرق الواسع

108  
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السياسية وحىت جتماعية ته إىل تصوير احلياة النفسية وااليف مسرودالراوي لقد عمد :وصف الشخصيات-ب

 باحثورفاقه وهذا الصدد يقول ال "ادكمر "ز على بعض الشخصيات الرئيسية د وذلك بالرتكيلسكان حي باب الوا

        ينقل الكاتب يف لوحات وصفية الطبقة الكادحة يف ا�تمع اجلزائري اليت تعيش ": "عبد الفتاح عثمان"

هامش املدينة، ومدى املعاناة اليت تبذهلا لكي تعيش، وطموحا�ا احملدودة والعالقات اليت تسود بينها وبني  ىعل

واخلها إذ استبطن أحاسيسها واستكنه د" ادمر "كما أسلفنا على شخصية –ركز الروائي  ولقد، 1..."املستوطنني

لبعض  يةتعدى إىل تقدمي لوحة فنية وصف بل  وقف عند هذا احلدطريقة تفكريها وحىت مظهرها، ومل يت

        وتقوم الرواية على السرد الوصفي: "الشخصيات احملركة لألحداث  ويضيف ذات الباحث يف هذا السياق

ذلك الطفل الذي ينتمي إىل الطبقة " مراد"من خالل الشخصية الرئيسية اليت تستقطب حوهلا األحداث، وهي 

اليت مت التعرض إليها بالوصف يف  والشخوص، 2"لقمة العيشن أجل احلصول على العاملة الكادحة اليت تشقى م

ا مما أسهم إعطاء ادية ختتلف من الواحدة لألخرى وهذاملنت الروائي أسبغت عليها صفات وخصائص نفسية وم

دول الشخصيات أوردنا اجل وكمحاولة حلصر مواضع وصفثراء وحىت تغريا يف مسار أحداثها، الرواية تنوعا و 

  :التايل

  الصفحة  وصف الشخصية

سه أن جزءا من شعر ر إىل مسرة شديدة طوال موسم الصيف بل ول مرة يف حياته حتول لون بشرته إأل" 

  ."قد صار بلون الذهب

16  

بصر عوضا عنها أولكنه "فتيحة"قصى احلي عساه يقع على اسرتق النظر إىل أحد البيوت القابعة يف أ"

" أمحد"�يكله  الضخم مرتديا سرواال قصري كعادته وإن هي إال حلظة حىت أطل  رج من دارهمخي "جبوزي"

  ."من األزقة بعينيه احلوالوين، وقد وضع يده يف جيب سرواله وسار �دوء

19  

  ذلك املالطي القذر، لقد قدم هو اآلخر مساعدته للشرطة لكي تلقي القبض "روين"ولينتظر ما يقوله"

نه يعمل على محاية الفرنسيني، مع أنه ليس فرنسيا، فهو مالطي كمعظم العائالت على الفتيان األربعة، إ

  ."األوروبية األخرى اليت تسكن احلي

21  

  22  ."دا براقا كعادتهفبكان علي قد مشط شعر رأسه " 

                                                           
1

  .20، صدراسة تحليلية فنية: الجزائرية ورؤية الواقعالرواية العربية عبد الفتاح عثمان، -
  .ص ن املرجع نفسه، -2
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  23  ."عتادفأبصرها متوردة اخلدين، وقد بدت عيناها زرقاوين أكثر من امل" فتيحة"ندت عنه نظرة حنو"

بل أحس،وكأن الدماء تنزرع يف وجهه دفعة واحدة وبصوته حيتبس يف حلقهفال يقوى : "يف وصف مراد

  ."صدار أي كلمةإعلى 

23  

رأة، فإن معظم اآلخرين حيبون باجل اإذا كان البعض من سكان احلي قد عرفو :" يف وصف سكان احلي

  ".عتباراس أو قيامرع بالصمت بدال من اإلفصاح عما يعتمل يف نفوسهم دون التذ

24  

يقلد أغنية شعبية جزائرية، راح ينفخ خديه، وميط شدقيه، ويوقع بيده اليمىن " جوزي"فجأة انطلق صوت "

  ".على رأس أمحد

25  

فرآه مبتسما، كان قميصه مفتوحا على صدره، وكانت أصابعه تعبث بصليب " روين"مت وجه أنظاره حنو"

  ".صغري يف رقبته

27  

قصري القامة قوي العضالت، وذو جبهة عريضة ختتفي حتتها عينان سوداوان مليئتان هذا العقرب " 

  ."باحليلة

29  

وهو ال خجول جدا،  إن مراد يعرف بأن عبد اهللا... يمن نوع الكاككان عبد اهللا يلبس سرواال قصريا "

  ."على مواجهة سكان احلي يقوى

29 ،

30  

 ر، كانت القيود ا وسط الساحة، الواحد قرب اآلخوضعو ربعة قد يف تلك اللحظة كان الفتيان األ" 

  ."طئني رؤوسهم خجال، وأحس مراد بأ�م حزينون فعالا أربعتهم مطأيف أيديهم وكانو 

30  

بعض الرتاب، وعدل على جباههم اليت التصق عليها  فرآهم هم اآلخرين دهشني، كان العرق قد جف"

مستفسرة، بينما كان أمحد غارقا يف ضحكة تكاد حتتبس هلا بعض األطفال من جلستهم وتبادلوا نظرات 

  ".أنفاسه

36  

رآها تقع أرضا وهي ترتعد وتصدر أصواتا ثقيلة مبهمة، مث الحظ أن الزبد قد بدأ :"يف وصف خرية طواوه 

عورا مع األطفال دون أن ها تنعقد بعنف فيما بينها ووقف مذيتكدس على أطراف شفتيها، وأصابع يدي

  ".ىن حركةيأيت أد

41  

يها كان االثنان يأكالن وحيركان شدقيهما ال أسود يلتصق التصاقا شديدا بفخذفالفتاة ترتدي سروا"

  ."باستهتار

42  

  47  ". لكن أمقران حدجه بنظرة �لوانية، ومط شدقيه، مث وضع سبابته على جانب رأسه، ووصفه باجلنون"

  48  رأسه حنو األمام خبفة، وترك السكني تسقط وتنغرز شدها بأسنانه شدة خفيفة، وجعل يهزها، مث دفع"
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  ".يف الصبار

كان أمحد مبهور األنفاس، عالمات اخلوف بادية على وجهه عندما وقف بالقرب منه ارتعشت "...

  ...."أطرافه قليال وهو يقول بصوت كأنه هذيان

50  

  54  ".بعصبية دائما كان يبدو عليه الزهو، رأسه يهتز...نوربري ذلك اإلسباين املغرور"

ذات الوقت، كان شعرها الطويل رآها تعربها  الزقاق ناحيته، وهي تقفز خبطوات مسرعة، وتصفق يف "

  ."سدل على كتفيها يرتفع مع كل قفزة يف اهلواءاملن

56  

قادما وقد مشر عن ساعديه وراح يهتز اهتزازه "نوربري"وكانت منه نظرة حنو آخر الزقاق فإذا به يرى"...

، وجعلت تفرك يديها وهي تقفز فرحا ومهست "نوربري"العصيب املعروف، غمز فتيحة فاجتهت بأنظارها حنو

  ."له بصو�ا اجلميل

58  

وهي توجه إىل التالميذ نظرات حاقدة، عيناها كانتا سوداوين ك اليهودية القميئة فوق املصطبة،أبصر تل"

  ."فوق شفتيها، ليس هذا عجيبا، فهي يهودية نظرات مسيكة، كان هناك بعض الزغبختتفيان وراء 

67  

بالفتيات، وال يكاد يرى فيها شبحا لرجل إال والد فتيحة ذلك القمئ الذي ال يتخلص طوال  إ�ا مألى

  ."السنة من لباسه الصيين األزرق، ومن نظراته اليت تشبه نظرات الصقر

85  

مل يكن اجلندي ...بطفلني أحدمها شديد الشقرةكان هناك عسكري ينزل الربوة خبطو وئيد، كان متبوعا "

  .مسلحا كانت يداه يف جييب سرواله، وسيجارته تتدىل من شفتيه

94  

وأنفه املفلطح ولشد ما  شعر  ز ما مييز وجهه عيناه اللوزيتان،كان عسكريا طويل القامة، أمسر اللون، أبر "

  ".وجهه بالرعب حينما اقرتب منه، فقد الحظ بعض الندوب على" مراد"

95  

املتقطع، فقد كان ألثغ، يقلب معظم احلروف يف لسانه، وال يكاد يفهمه "أرزقي"وزاد من امشئزازه صوت"

  ".إال الذين عاشوا معه فرتة طويلة

104  

واستطاع أن يقف فوق أحد القبور حىت يتمكن من التحديق يف اخلطيب، فشعر بأن نورا غريبا كان يشع "

شابا، يلبس قشابية، عيناه كانتا شديديت الزرقة، كان أنفه دقيقوالشحوب باديا من عينيه، كان اخلطيب 

ب إليه السامعني، والحظ مراد أن هريا مع كل ذلك، يتحدث يف رنة جتذعلى وجهه، إال أن صوته كان ج

  ".يد اخلطيب اليمىن كانت مقطوعة من الرسغ، ومع ذلك كانت ترتفع بقوة و�تز يف حركات سريعة

110  

أنفاسه   تنزلق على أطرافهما قطرات املاء صفرة شديدة كانت قد علت وجهه، شفتاه ظلتا منفرجتني قليال"

  ".ة بفناء الدار، وتسمرت عيناه يف نقطة ما من الباب اخلارجيكانت تتطامن شيئا فشيئا جلس على دكّ 

118  
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وزمن اخلطاب تسمى املدة واليت إن هناك سرعة سردية قد تتناسب أو تتعارض بني زمن القصة  :المشهد- 2- 2

تعين الوقت الذي يستغرقه احلدث احلكائي يف الوقوع، مع مدة القصة اليت تروى، وهي مسألة ختتلف من قارئ 

لزمن املعرب لقصة فابني شخصيات ا حوارا  إىل آخر وبذلك يستعصي قياسها ما عدا يف حالة املشهد الذي يصور

يف نقل السارد عمد إىل السرد البطيءية، ومبا أن ئاملستغرق يف الواقعة احلكااحلوار هو ذاته الزمن عنه بكلمات 

 ض أحداثقصته فقد تواتر املشهد احلواري بصورة مكثفة، سواء جاء يف شكل حوار الشخصيات مع بعضها البع

 باحثةمع نفسها ويف هذا الصدد تقول ال)حوار الشخصية(وهو ما يسمى باملونولوج أو يف شكل حوار مع النفس

تعمَّد بقطاش استعمال حديث النفس، واختص به مراد ملعرفة ما يدور يف عقله الباطين، فيعيد ": "حليمة بولحية"

لنا ترمجة مكنون أفكاره، وتأمالته العفوية العميقة الناقدة القائمة على رأي نابع من إنسان ناضج، عاش أزمة 

لوج ليصلح به الوضع السائد املتأزم، وبالتايل يكون املونو  مرحلة معينة ويبحث يف سلبيا�ا، حىت يقدم اجلديد

  .1"يديولوجياته وأفكاره لتربز ذاتيته يف إثرهاوسيلة ميرر بقطاش من خالهلا ا

  :ى الشكل اآليتحلوارية اليت جاءت يف الرواية علوميكن حصر املقاطع ا

  :بعض املقاطع احلوارية بني الشخصيات منها الروائي يف النص جاءت  :حوار الشخصيات مع بعضها -أ

  الصفحة  موضوع الحوار  حاورةتالشخصيات الم

كما  كانوا   سبب جميء سيارات الشرطةمن الطريق العلوي، وليس السفلي  أمحد، مراد، جوزي

  .نتظرون بالغابةي

26  

االستعمار ما ميكن فعله يف مثل ظروف تضييق اخلناق على األهايل من طرف   أمحد، مراد

  .وعمالئه يف حالة ارتكا�م ملخالفة

28  

  31  .ناة�ديدهم بقتل أبنائهم اجل  روين، أهل احلي

شكل النجمة وعدد أضالعها، واالتفاق بأن النجمة السداسية األضالع هي   أمحد، حممد، مراد

  .)أمور عقائدية النجمة واهلالل(جنمة يهودية

35  

  36  .الذي أصاب أمحد على حني غرةسبب الضحك اهلستريي   أمحد ومراد

  39  .الرهان حول عدد الشاحنات اليت مرت باحلي ليال  حممد، مراد

                                                           
، جملة مقاليد، العدد السابع لمرزاق بقطاش نموذجا" ، طيور في الظهيرة، البزاة"تمظهرات السيرة الذاتية في الرواية الجزائرية"حليمة بوحلية، -1

  .114، ص2014ديسمرب، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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  44  .)خرية ما فعله حسني، عدم رؤيته للزائر الغريب غماءإ(حول ما رأى يف احلي  مراد وأمه

اهلند ه من احلرب يف أمقران جماهدا وكيفية جناتحماورة حول ما إدا كان شقيق   مراد، وأمقران

  .الصينية

48  

  51  ات يومر الفرنسيني والسينغاليني وماذا فعل �م ا�اهدون ذحتدثا بشأن العساك  حممد ومراد

  53  .حتاورا بشأن طعام األرانب  مراد وأمه

  57  حتدثا عن موضوع الذهاب إىل املدرسة والصراع الذي دار بني والد روين ونوربري  مراد وفتيحة

  60  . اإلسبانينيريبر و حلوار سبب العداوة بني مارتنيز ونموضوع اكان   وفتيحة مراد

  61  .الصراع والسب والشتم لبعضهما البعض  نوربري ومارتنيز

  67  .سبب امتناع مراد وغريه من األطفال عن دراسة وتعلم اللغة الفرنسية  مراد واملعلمة اليهودية

  74  .يعمل يف دكان خاله عبد اهللا ادار بينهما حوار عن السبب الذي جعل عليّ   مراد وعلي

حول موضوع والدة أم مراد، وجميء العساكر السنغاليني ألخذ األطفال عنوة   مراد وحممد

  .ما باحلليبللدراسة الذين مات معظمهم تسمّ 

76  

والعسكري  مراد

  السنغايل

احلوار الذي دار بني اجلندي السنغايل ومراد حول موضوع ذهابه إىل املدرسة 

  .للسور القرآنيةوحفظه 

79  

كيفية جناة كل منهما من العساكر السنغاليني الذين جاؤوا ألخد األطفال   مراد وحممد

  .بالقوة إىل املدرسة

80  

األطفال للدراسة  دثوا عما فعله العساكر السنغاليون يف احلي من أجل أخذحت  علي مع مراد وحممد

  .ورد فعل األمهات جتاه هذا املوضوع

81  

مادار بني األطفال بزعامة أمحد حول البواخر واألمساء اليت سينسبو�ا هلا   ورفاقهمراد 

  .والسلع اليت من املمكن أن تنقلها وما يصلح هلا وما ال يصلح

89،90 

91  

  92  .يف وسط الربكة حبمولته قفكيفية حتريك الزورق املصنوع من الصبار واملتو   مراد وأمحد

  96  .هد عن سر األناشيد الوطنية اليت يرتلها األطفالسؤال ا�ا  العسكري واألطفال

  97  .دار بينهما حديث حول أقوى السفن احلربية وكيفية قياد�ا  أمحد والعسكري

  98،99ما كان قيقية لذلك العسكري اجلزائري، إذا جرى بينهما حوار حول اهلوية احل  أمحد، مراد
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  .انطالقا من حركاته وهيئته اخلارجية ،جماهدا أو ال

مرة (أمحد والعسكري

  )أخرى

الصنوبر هل  كان موضوع احلوار هوية الشيء الذي صنعه العسكري من عود

  .هو مسدس أم زورق

100  

  101  .سقاط زورق العدو بواسطة مدفع اهلاونحول كيفية إ  مراد والعسكري

  105  .حول قضية شراء حّبة اجلوز اهلندي أو سرقتها  مراد وأرزقي

واحلاضرين ا�اهد

  باملقربة

  111  .)اندالع الثورة التحريرية املظفرة(كرى الثانية للفاتح من نوفمرباالحتفال بالذ 

     حتاورا بشأن الوقت املناسب الذي خيربفيه مراد األطفال مبا رآه يوم أمس   مراد وأمحد

  .يف املقربة

115  

    انطالقا من هذا اإلحصاء األويل للحوارات أو املشاهد احلوارية يف النص الروائي يالحظ أ�ا جاءت 

يف الغالب على لسان السارد، ومل يفسح ا�ال للشخصيات حىت تتحاور فيما بينها إال يف القليل النادر، فهو 

أل�ا الشخصية البطلة فإن " مراد"شخصية الراوي العليم بكل شيء، ويالحظ عليها أيضا أن معظمها مبنية على 

مل تكن مشاركة فيها كانت شاهدة عليها، وما مييز هذه التحاورات كذلك هو خلوها من الربيق األديب وقصرها 

     يل السرد إال أ�ا كان هلا دور باإلضافة إىل تركيزها ودقتها ومناسبتها للشخصيات، ورغم أ�ا من تقنيات تعط

  .إىل األمام والكشف عن انفعاالت الشخصيات يف خمتلف املواقف حداثيف دفع عجلة األ

 "مراد"ا املنت الروائي وخصوصا حديث بصورة مكثفة يف هذ "المنولوج"جاء  : Monologueالمونولوج -ب

الستخدام تقنية االرتداد كونه يرتبط باملاضي ارتباطا وثيقا إذ تعد الذكريات عامال على بعث "فهو آلية  مع نفسه

ذلك أن هذه التقنية هي من ميزات السرد احلديث حيث توجل القارئ إىل عوامل  1"املونولوج عند شخصيات الرواية

فإذا كان .الشخصية النفسية والالشعورية فيقوم السارد ببسطها يف مسار السرد مسامهة يف بناء عمله الروائي

ميثل التجربة الصادقة  املونولوج الداخلي هو األداة املعربة عن حقيقة التجربة الداخلية للشخصية ، فال شك يف أنه"

  :يلي ، ولعل أهم ما ورد يف الرواية ما 2"آلماهلا وأحالمها ومشاعرها

  

                                                           

.60نفلة حسن أمحد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين، ص  - 1  

.املرجع نفسه، ص ن  - 2
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  الصفحة  موضوع المونولوج  الشخصية

       غتصاب الفتاة الغجرية زي الصمت وعدم التعليق على قضية اسبب لزوم جو   مراد

وتساءل مراد يف ذات نفسه ما إذا كان والد : الراوي األربعة، يقول من طرف الشبان

  ."ر ابنه من التلفظ بشيء حول القضيةجوزي قد حذّ 

19،20  

قال مراد لنفسه أن فتيان احلي كانوا  " ه القضيةحادث اغتصاب الفتاة ورأيه حول هذ  مراد

  ...."شياطني حقا مع الفتاة الغجرية

20،21  

قال مراد يف ذات نفسه إن "اعة األطفال بالغابةعن مج" حممد"سبب غياب الطفل   مراد

  ."اجلماعة مل تكتمل فمحمد الصغري غائب هذا الصباح

23  

وقال مراد يف ذات : "رغبة مراد يف وضع حد لروين ومؤيديه من العائالت األوروبية  مراد

  ...."نفسه إن الوقت قد حان لوضع حد لتصرفاته
28  

بل أن مراد "ذي يتواتر على احلي لتهذيب أفعال سكانهالختمينه بشأن الزائر الغريب   مراد

  ...."اراتشرع الزائر الغريب يف توجيه االنذبات يسأل نفسه مىت ي

38  

مساءلة نفسه عن املوعد الذي يقوم فيه الزائر الغريب بتهذيب سلوكات األطفال   مراد

الغريب بالتوقف لزائر مىت يأمرهم ا...مع مجاعة األطفالوتساءل وهو يرتاجع " ولعبهم

  ...."عن مثل هذا اللعب

41  

وحدث نفسه "سبب جميء الشاحنات العسكرية إىل احلي بعد حادثة فجور حسني   مراد

  ...."بأن هناك وال شك شيئا يثري انتباه العساكر

46  

تساءل كيف "ا حيدث باحلي تساؤالت بشأن حقيقة شقيق أمقران وسبب سكوته عم  مراد

  ...."يسكت عما حيدث يف احلي قيق أمقران أنيطيب لش
47،48  

  50  ."حممد ووجد نفسه يتساءل كيف اختفى" اتهسبب غياب صديقه حممد وكيفية مالق  مراد

وين هذا شرير فإنه قال يف ذات نفسه بأن والد ر "وأبنائه مواصفات والد روين الشرير  مراد

  ."جيب أن يذبح من قفاه

54  

شخص يعكر صفوها كوالد فتيحة الذي يرغب يف استنتج أن لكل عائلة يف احلي   مراد

قال يف ذات نفسه إن يف كل عائلة من عائالت احلي شخصا يعكر "تغيري مدرستها 

  ...."صفو احلياة

58  
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  مراد
قال لنفسه بأن "سبانينيالعسكري إىل موقع النزاع بني اال حماولة تفسري سبب جميء

  ...."العساكرهناك وال شك أحد اخلونة يسقط األخبار لفائدة 

61  

القصبة    فوقر يف نفسه أن"التفتيش نقاط  ة من العساكر وبتفسري سبب خلو القص  مراد

  ".مل تعرف شيئا عن احلرية
62  

وراح يسائل نفسه عما حيدث يف "تساؤله عن سبب وجود الشاحنات بأعلى اجلبل  مراد

ا�اهدين  أعلى اجلبل املقابل، وخلص إىل القول بأن هناك معركة ساخنة بني

  ...."والعساكر

70  

فوجد نفسه يسأل كيف "يساءل نفسه عن الكيفية اليت يعيش �ا ا�اهدون يف اجلبل  مراد

  ."يقضون لياليهم

85  

إن هذا :"مث تدارك نفسه وقال"حوار مع نفسه بشأن االسم الذي خيتاره لسفينته   مراد

  ...."ال يكفي بل إنه غري معرب وحده االسم 

90  

  106  ...."من األفضل أن أكون جبانا ال سارقا: "تأنيب نفسه على عملية السرقة  مراد

وقال لنفسه إنين أمام : "اجلزم بأن الرجل باملقربة جماهد وذلك انطالقا من مواصفاته  مراد

  ".جماهد حقيقي

110  

ل يف نفس الشخصية لقد كان للرواية نصيب موفور من املشاهد احلوارية خصوصا تلك املونولوجات اليت تعتم  

وذلك للكشف عن حاال�ا النفسية وآالمها وأفراحها ونظر�ا للحياة واألشخاص وما يدور "مراد"البطلة يف الرواية

خصوصا تلك املتعلقة بالثورة والثوار ، فمن خالل تلك احلوارات الداخلية اليت أجراها البطل  حوهلا من أحداث

 تعتمل يف نفسه من حب واحرتام للثورة وأبنائها وكره للمستوطنني وأفعاهلم متكنا من تبني العواطف املتباينة اليت

  .ومتسكه واعتزازه بالدين اإلسالمي وشعائره وحب واحرتام للمرأة
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  الزمني في رواية طيور في الظهيرة )التواتر(المحكي :المبحث الثالث

  "انفرادي" تكراره يف اخلطاب، وهو أنواع ثالثةالتواتر هو العالقة القائمة بني احلدث يف القصة وعدد مرات 

 :مل ختل منه بكل أنواعه "بطيور في الظهيرة"وهذه الرواية املوسومة ، "تردديّ "، و"تكراري"

وهو ذكر مرة واحدة ما وقع مرة واحدة أو ذكر عدة مرات ما وقع عدة مرات ونورد : يدافر النا المحكي-1

  :املقتطفات التاليةمنها على سبيل املثال ال احلصر 

بأن يقضي على أحد األرانب ليعدوه للغذاء، لكن روين حتايل على قطتهم  ابنه كان والد روين قد أمر " - 

، هدا احلدث وقع مرة واحدة وحكي 1"السمينة وقتلها ببندقية صيد، مث سلخها وقدمها إليهم على أ�ا أرنب

 .مرة واحدة

فقد تواتر هذا احلدث  2"يف أقصى احلي عساه يقع على فتيحةواسرتق النظر حنو إحدى البيوت القابعة " - 

 .وذلك ألنه وقع عدة مرات...الصفحات مخس وعشرين، ثالثة وثالثنيعدة مرات يف الرواية حبيث ورد يف 

، وهذا احلدث أيضا كنظريه 3"ب معه أطراف احلديثبالنشيد عندما مل جيد أحدا يتجاذ وانطلق صوت مراد" - 

 .مرات حيث ورد كذلك يف الصفحة تسع وأربعني، وذلك ألنه وقع عدة مرات تواتر يف النص عدة

 :وهو ذكر عدة مرات ما وقع مرة واحدة ومن أمثلته ما يلي :كراريتال المحكي-2

وقبل شهر قام مجاعة من فتيان احلي باالعتداء على عرض فتاة ...بوحا السنة الفارطة وجدوا اسبانيا مذيف" - 

فحة العشرين، والثامنة فهذا احلدث وقع مرة واحدة ولكن تواتر ذكره عدة مرات يف النص كما يف الص ،4"غجرية

 .والثمانني

أيضا ا احلدث ذ، وتكرر ذكر ه5"الفتاة قد تعودت القدوم إىل احلي لبيع قطع القماش إىل النسوة كانت هذه" - 

  .يف الصفحة الثامنة والعشرين

                                                           

.36،37، صصطيور في الظهيرةمرزاق بقطاش،  - 1 

.19املصدر نفسه، ص - 2 

.22املصدر نفسه، ص- 3 

.17املصدر نفسه، ص - 4 

.ص ن املصدر نفسه، - 5 
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ا احلدث الواقع مرة ذ، فه1"كانت صفعة قوية تنهال على خده فيسيل الدم من أنفهمل يكمل مجلته تلك حىت  "- 

  .واحدة تواتر ذكره عدة مرات يف الرواية وذلك يف الصفحة التاسعة والستني

دة ما وقع عدة مرات، وبالتايل ميثل اختزاال لزمن القصة ولقد تواتر وهو ذكر مرة واح :تردديال المحكي -3

  :ملنت الرائي ومنهبصورة مكثفة يف ا

 .2"إنه يهرع إليه كلما انزلق قرص الشمس وراء اجلبل بعد يوم صاف مجيل" - 

ائما دلقد قيل له ...من أطفال احلي يشعر بنفور شديد من الفرنسيني دون أن يدري لذلك سببا مراد كغريه" - 

 .3"أ�م مستعمرون احتلوا البالد بالقوة

 .4"جتوب احلي علها تبيع قطعة من قماشلقد سبق ملراد أن رآها عدة مرات وهي " - 

تغلب عليها مسات الرواية  "طيور في الظهيرة"ن رواية ميكن القول بأللزمن يف الرواية وبعد هذه الدراسة 

من خالل  لقد حاول مرزاق بقطاش:"بقوله "عبد الفتاح عثمان"باحثالتقليدية أكثر من احلديثة وهو ما يؤكده ال

يف كتابة الرواية، حيث السرد الوصفي وتتابع األحداث ومنوها منوا تصاعديا، أن يسجل  يك الفني التقليديالتكن

ا من حي باب الواد د من أبناء الثورة اجلزائرية متخذل الواعية وأن يظهر تأثريها على وعي اجلياألحداث الوطن

  .5"منطلقا ألحداثه

على الناشئة وما  وجمريا�ا تأثري وقائع الثورة للقارئ مثلتكما يبدو من خالل صفحا�ا وأحداثها ه الرواية  ذفه

الدين و الفكر، العلم، و الثقافة، من  مستوحاة وما حيمله من مبادئحترري و  شكلته لديهم من وعي وطين ثوري

  .بأسلوب أميل إىل الطابع التقليدي  ،األصولو املبادئ، 

  

   

                                                           

.67ص ،طيور في الظهيرة، مرزاق بقطاش - 1 

.15املصدر نفسه، ص - 2 

.21املصدر نفسه، ص - 3 

.28املصدر نفسه، ص - 4 

.85، صالرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع، دراسة تحليلية فنيةعبد الفتاح عثمان، - 5 
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، "قطاشق بملرزا" "طيور يف الظهرية" رواية يف االزمن وكيفيات توظيف تقنيا�مقولة هذه الدراسة عاجلت لقد      

  :وكانت النتائج املتوصل إليها ملخصة يف النقاط التالية

  النظام املتسق الذي تتماسك أجزاءه وفق روابط معينة، فيجعل  تعين ذلك فهيحتمل معىن البناء،إن البنية 

الكلية : خصائص ثالثة هيمن اللغة مثال جمموعة منتظمة من العالمات حتكمها قواعد، وللبنية 

 .التحويل والتنظيم الذايتوالشمول،و 

  واختلفت املفاهيم اليت أعطيت للزمن، وذلك راجع لكونه أحد املفاهيم الزئبقية وجهات النظرلقد تعددت ،

 .ومتتلك حضورا مطردا يف حياتنا اليومية مبختلف جماال�االيت ال ميكن التحكم فيها، ، ا�ردة 

  ّالثالثة، ماضي، حاضر  لقدرة على اإلحاطة بالزمن يف صيغهمتتلك القابلية وا، بامتياز  ا زمنياّ متثل الرواية فن

 .يةيط حبياة اإلنسان النفسية واملادومستقبل، كما متتلك القدرة ذا�ا على احتواء كل ما حي

 االستباق واالسرتجاع(ية احلديثة اليت تعمد إىل كسر خطية الزمن من خالل املفارقات الزمنية ختتلف الروا (

 .يثاري مع األحداث حنو األمام سريا حثعن الرواية التقليدية اليت تعتمد التسلسل الزمين وتس

 مجاليالقصة، وأبرز ركائزها املعمارية املشيدة هلا بنائيا و ميثل الزمن أحد العناصر الفنية ل. 

  وقد كان هذا الزمن متغريا وخمتلفا "مراد"انطلقت من الزمن احلاضر لبطلها "طيور يف الظهرية "إن رواية ،  

، وذلك تبعا لسريورة األحداث، ونفسية الشخصيات، ولكن رغم )صيف، خريف، شتاء(من مقطع آلخر 

منية كان هلا تأثريها يف سري والتواءات ز  تعرجاتإال أنه عرف  هذا االسرتسال الذي عرفته األحداث

نفسيا�ا وخصوصا توضيح بعض جوانبها الغامضة، والتعريف بالشخصيات، والكشف عن و  األحداث

زمن "ها السرد وراءه، وهذا ما جعل الرواية متتلك ازدواجية متوازية بني وسد الثغرات اليت خلف" مراد"الطفل 

بطبيعة احلال إىل طريقة  - كما قلنا–، فقد جاء سري الزمن متناوبا بينهما، وهذا راجع "زمن السرد"، و"القص

 دورا كبريا يف ذلك ولكن رغم هذا   بنائه فيها، حيث لعب التقدمي والتأخري يف سرد تلك احلقائق التارخيية

 لى تتابع األحداثز عأكثر من احلديث ألن الراوي ركّ " التكنيك الفين التقليدي"فقد غلب على الرواية 

 .تصاعديا منّوا  ومنوها

  البطل " مراد"طغى على الرواية الزمن النفسي، وذلك إلظهار اإلحساسات املختلفة اليت تعتلج يف صدر  

من حب للمرأة والوطن والثورة واجلهاد، وإعجاب با�اهدين وأمل يف احلرية، وغرية من غرميه، وكره 

 .ح، وتعاطف مع أفراد جمتمعه، وتأنيب الضمري على أخطاءه وزالتهن وفر ستوطنني واملستعمر، وقلق وحز للم
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  يصعب معها الفصل تعادلة، ، بطريقة تكاد تكون م"السرد الوصفي"لقد اعتمد الراوي يف هذه الرواية على

ية ، ألن الوظيفة الغالبة على الروا"هو"بني املقاطع السردية، ونظري�ا الوصفية، فغلب عليها ضمري الغائب 

 ءيلتبط" املشهد"و" الوقفة الوصفية"هي وظيفة اإلبالغ، والرؤية كانت خلفية، كما عمد إىل املزاوجة بني 

لتسريعها، ما أسهم يف تشكيل إيقاع موسيقي " احلذف"و" اخلالصة"وترية السرد، وأحيانا أخرى يزاوج بني 

 .زمين موقع وفق نظام ترتييب معني

 واحلدث، إذ ال ميكن الفصل ع عناصر الرواية األخرى كاملكان، والشخصية يدخل الزمن يف عالقة متشابكة م

 جاء "احلي"و"الغابة "واملتمثل يف " طيور يف الظهرية"ال من الناحية النظرية، فاملكان مثال يف رواية بينها إ

، وتعدد عالقاته "مراد"ذ يعكس تبدل الفصول ونفسية البطل مفتوحا ومتحوال يف الوقت نفسه، إ

 .لشخصيات اليت يتعامل معها يف ظل حركية الزمنبا

  احدة لقد كان للتواتر الزمين حضوره النسيب يف هذا العمل الروائي وخصوصا التواتر النمطي الذي يذكر مرة و

  . ما وقع مرات عديدة

، "الظهيرةفي طيور "شتغال الزمن يف رواية حماولة مّنا للوقوف على كيفية ا هو البحثإن هذا             

فنرجو من اهللا أن نكون قد وفقنا يف ذلك ولو بالقدر القليل، كما نأمل أن تكون هذه الدراسة نقطة 

 . االنطالق اليت تبدأ منها دراسات أخرى يف هذا ا�ال
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