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  إهداء
  . إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا

  .إلى إخوتي و أخواتي   

  .إلى كل الزمالء و الزميالت      

       

  

  

  

  سامية -إيمان

  



  شكر وعرفان

الحمد هللا رب العالمين، حمدا يوافي نعمه وحمدا كثيرا مباركا يليق بجالل 

وجهه و عظيم سلطانه، الشكر هللا على ما وهبنا من صبر و توفيق 

تخطينا به الصعاب النجاز هذا العمل، و الصالة والسالم على نبينا 

وسلم محمد آخر األنبياء والرسل و على  آل محمد وصحبه وحبيبنا 

  .تسليما كثيرا

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف األستاذ الدكتور بلقاسم دكدوك 

وعرفانا .... على إرشاداته القيمة و توجيهاته الهادفة و صبره وأخالقه و 

  .وتقديرا بفضله باإلشراف على هذا البحث

  . لى كل من ساندنا النجاز هذا البحثكما أتقدم بالشكر إ
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الرواية من األشكال السردية التي لم تعرف الثبـات؛ حيـث كانـت وال زالـت مجـاال خصـبا تعد      

. فقد استقطبت اهتمام الكتاب و النقـاد و القـراء؛ فتنـوع كتابهـا وتنـوع دارسـوها. يميةدللبحوث األكا

أحــــد أهــــم العناصــــر المكونــــة لهــــا، فهــــو القالــــب الــــذي تســــير عليــــه لبنــــاء األحــــداث ويعــــد الــــزمن 

إن الــزمن مقولــة متعــددة المظــاهر مختلفــة الوظــائف، ولعــل هــذا مــا جعلنــا نتبنــى قيمــة  .وتطورهــا

   :نوانـــــالزمن في الرواية فجاء بحثنا تحت ع

اول فـي هـذا البحـث اإلجابـة عـن وسـنح" البنية الزمنية فـي روايـة كنـز األحـالم لعبـد اهللا خمـار" 

  :إشكالية معرفية تتوزع عبر جملة من األسئلة أهمها

  ما هو الزمن؟ و كيف يبنى داخل المتن الروائي؟ �

كيــف عــالج عبــد اهللا خمــار الــزمن فــي روايــة كنــز األحــالم؟ وهــل اســتطاع توظيــف جميــع  �

  آليات الزمن؟ 

  هل وفق عبد اهللا خمار في استعمال الزمن في روايته؟ �

فــي اكتشــاف كيفيــة اشــتغال الــزمن فــي الروايــة،  ةرغبــال ا الموضــوع بســببلقــد وقــع اختيارنــا لهــذ  

  .باإلضافة إلى إضفاء دراسات جديدة على األدب الجزائري

وقــد اعتمــدنا علــى المــنهج البنيــوي الــذي يعــد المــنهج األنســب فــي تحليــل هــذه الروايــة الحتوائهــا   

باإلضـــافة إلـــى آليتـــي التحليـــل و الوصـــف ومنـــه انقســـمت  علـــى تقنيـــات الســـرد و تعـــدد األزمنـــة،

  .خاتمة و ملحق) فصل نظري و فصلين تطبيقيين( مقدمة و ثالث فصول : دراستنا إلى
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و الــزمن و الروايــة تناولنــا فيــه مفهــوم البنيــة  "مفــاهيم ومصــطلحات" الفصــل األول تحــت عنــوان

  .وأنواع كل منهم

تضـمن هـذا  "الترتيب الزمنـي و مفارقاتـه فـي روايـة كنـز األحـالمبنية " و الفصل الثاني بعنـوان 

داخلــــي، ( الفصــــل الترتيــــب الزمنــــي و المفارقــــات الزمنيــــة بنوعيهــــا االســــترجاع وأنواعــــه الــــثالث 

  ).التمهيدي و اإلعالني ( و االستباق بنوعيه ) خارجي، مختلط

فقـد  "ره فـي روايـة كنـز األحـالم بنية إيقاع الـزمن و تـوات" أما الفصل الثالث الذي جاء بعنـوان  

   خصصــناه لالســتغراق الزمنــي مــن التقنيــات الحكائيــة المتمثلــة فــي تقنيــة تبطــيء الســرد بحركتيهــا 

  )الخالصة و الحذف ( و تقنية تسريع السرد بحركتيها) المشهد الحواري و الوقفة الوصفية ( 

  ).  فاالنفرادي، التكراري، المؤل( و التواتر بأنواعه الثالثة  

باإلضـــافة إلـــى الخاتمـــة التـــي وقفنـــا فيهـــا علـــى أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلنا إليهـــا بخصـــوص البنيـــة 

 . الزمنية وفي األخير الملحق وضعنا فيه سيرة ذاتية للروائي و ملخص الرواية

: وقــد اعتمــدنا فــي دراســتنا هــذه علــى عــدة مصــادر و مراجــع عربيــة و أجنبيــة مترجمــة نــذكر منهــا

حـــالم لعبـــد اهللا خمـــار، و خطـــاب الحكايـــة لجيـــرار جنيـــت، و بنيـــة الـــنص الســـردي روايـــة كنـــز األ

لحميـــد لحميـــداني، و بنيـــة الشـــكل الروائـــي لحســـن البحـــراوي، و بنـــاء الروايـــة لســـيزا قاســـم، و فـــي 

. نظريـة الروايــة لعبــد المالــك مرتــاض، الرؤيــة و البنيــة فــي روايــات الطــاهر وطــار إلدريــس بوديبــة

صــــعوبة الــــتحكم فــــي : يرة إنجازنــــا لهــــذا البحــــث بعــــض الصــــعوبات أهمهــــاوقــــد واجهتنــــا فــــي مســــ

  . ألثر الترجمة المصطلح فهو متداخل و متشابك وهذا راجع
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البنيـة "  أما في ما يخص الدراسات حول هذه الرواية فقد وجدنا دراسة واحدة و المتمثلة في    

أم  العربــي بــن مهيــدي" بجامعــة   خديجــة عايــبللطالبــة   "المكانيــة فــي روايــة كنــز األحــالم

  ".البواقي

  

الذي قدم لنا النصائح "  بلقاسم دكدوك" و في الختام نتقدم بالشكر لألستاذ المشرف 

 والتوجيهات القيمة التي ساعدتنا في انجاز هذا البحث

  .نسأل اهللا التوفيق و السدادو                                                

  

  

  

 



  

 

 

  

 

  



  

 مفاهيم و مصطلحــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  

 مفهوم البنية  �

 

  تعريف البنية  :أوال    

 أنواع البنية :ثانيا    

  

 مفهوم الزمن  �

 

  تعريف الزمن  :أوال    

 أنواع الزمن :ثانيا    

  أهمية الزمن :ثالثا    

 

 مفھوم الرواية   �

  

  تعريف الرواية :أوال    

  أنواع الرواية :ثانيا 
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  ):LA STRUCTURE(مفهوم البنية 

  تعريف البنية : أوال   

  في القرآن الكريم - 1

فـي العديـد مـن مواضـع علـى شـكل صـورة الفعـل بنـى  القرآن الكريموردت لفظة البنية فـي        

  .لتدل على المعنى نفسه وهو الهيئة التي يبنى عليها الشيء

بُهــْم َأْعَلــُم ِبِهــْم  ۖ◌ َفَقــاُلوا اْبُنــوا َعَلــْيِهم ُبْنَياًنــا " : قـال اهللا تعــالى       ــِذيَن َغَلُبــوا َعَلــٰى  ۚ◌ رَقــاَل ال

  ."﴾21﴿ .ِهم مْسِجًدا َأْمرِِهْم َلَنتِخَذن َعَليْ 

  .296 ، ص21 ، اآليةكهفسورة ال  

 ."﴾27﴿أْنُتم َأَشد َخْلقًا َأِم السَمآُء َبناَها آ ": وقال أيضا      

 .584 ، ص27، اآلية نازعاتسورة ال

َأم  َوِرْضَواٍن َخْيرٌ َأَفَمْن َأسَس ُبْنَياَنُه َعَلٰى َتْقَوٰى ِمَن اللِه " : أيضا في قوله تعالى و وردت      

َواللُه َال َيْهِدي اْلَقْوَم  ۗ◌ مْن َأسَس ُبْنَياَنُه َعَلٰى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَم 

  ."﴾109﴿ الظاِلِميَن 

  204، ص 109سورة التوبة، اآلية 
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 لسَماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبهِ الِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفَراًشا َوالسَماَء ِبَناًء َوَأنَزَل ِمَن ا ": وقال أيضا   

  .﴾22﴿"َفَال َتْجَعُلوا ِللِه َأنَداًدا َوَأنُتْم َتْعَلُموَن  ۖ◌ ِمَن الثَمَراِت ِرْزًقا لُكْم 

 .04، ص 22سورة البقرة، اآلية  :القرآن الكريم

  

  المعاجم العربية و الغربية في - 2

نقــيض الهــدم ومنــه بنــى البنــاء بنيــا و بنــى و بنيانــا و بنيــة، و البنــاء جمعــه أبنيــة و أبنيــات : الَبنــيُ 

أولئـك قـوم إن  :لقـول الحطيئـة. ما بنيته، وهو البنى، ويقال البنى مـن الكـرم: جمع الجمع و البنية

  .بنو أحسنوا البنى

  : ي الشرف لقول لبيدوقد قد تكون البناية ف     

  .فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه     فسما إليه كهلها وغالمها           

أي الفطــرة؛ وســمي البنــاء بنــاءا مــن حيــث كــان البنــاء الزمــا : فــالن صــحيح البنيــة: ويقــال      

  1.ال يزول من مكان إلى غيره موضعا

   .وال يتحول إلى غيرهميز بالثبات ومنه كان البناء يعني إقامة شيء ما بحيث يت 

هيئـــة يبنـــي عليهـــا الشـــيء مـــا بعـــد ضـــم مكوناتـــه ) بنـــى( ": أن مقـــاييس اللغـــةوجـــاء فـــي معجـــم  

 بعضها إلى 

                                      

 .258، ص )ب ن ى (، مادة م1997 ،1ط ، دار صادر بيروت لسان العرب،، ابن منظور: ينظر - 1
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البــاء، والنــون، و اليــاء أصــل واحــد وهــو بنــاء الشــيء بضــم بعضــه إلــى بعــض ) (بنــى(بعــض ف 

  1 " ....)بنيت البناء أبنية: تقول

ونحــوه يقــال بنــى . ء بنيــا و بنــاء و بنيانــا أقــام جــدارهبنــى الشــي: " معجــم الوســيطوجــاء فــي     

 مجــدهو بنــى الســفينة و الخبــاء واســتعمل مجــازا فــي معــان كثيــرة تــدور حــول التأســيس و التنميــة، 

  2."يبني الرجل و غيره يبني القرى     شتان القرى وبين رجال : الشاعر ل، كقو وبني الرجل

ال نظـــم فـــي الكـــالم و ال ترتيـــب حتـــى يعلـــق : " عبـــد القـــاهر الجرجـــانيوردت هـــذه اللفظـــة عنـــد 

  3."بعضها ببعض و يبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك 

جـاءت متقاربـة تكـاد تحيـل علـى المعـاني نفسـها وهـي البنـاء  المعاجم العربيـةفكلمة بنية في 

  .و التشييد و ضم األشياء إلى بعضها البعض

ــةأمــا فــي  مشــتق مــن األصــل الالتينــي  لبنــاء أو البنيــة فهــوفــإن مصــطلح ا اللغــات األوروبي

)STUERE   (  الـذي يعنـي البنـاء أو الطريقـة التـي يقـام بهـا مبنـى مـا، مـن وجهـة النظـر الفنيـة

  في هذا السياق إلى أن  )صالح فضل(ويشير . المعمارية وبما يؤدي إليه من جمال تشكيلي

  
  

                                      

، م1979 ،1الفكــر، طعبــد الســالم هــارون، دار ، تــر معجــم مقــاييس اللغــة،: أبــو حســن أحمــد بــن زكريــا - 1

 .302ص 

دط، دت،  ، 1تركيـــا، ج المكتبـــة اإلســـالمية للطباعـــة و النشـــر، الوســـيط،: إبـــراهيم مصـــطفى و آخـــرون -  2

  .72ص
 

 ،3ط  محمـــود شـــاكر، دار المـــدني بجـــدة، ، تـــح،المعـــانيدالئـــل اإلعجـــاز علـــم : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني - 3

 .55ص  م،1992
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الثابـــت للشـــيء كمـــا صـــوره بأنـــه التركيـــب و اللغـــويين العـــرب تصـــوروا البنـــاء بأنـــه الهيكـــل  

ومــا يمكــن مالحظتــه فــي هــذا الســياق أن كلمــة بنيــة وذلــك مــن خــالل اســتقرائنا لهــذه  1.الصــياغة

اللفظــة ســواء أكانــت فــي المعــاجم العربيــة أو المعــاجم الغربيــة تأخــذ الداللــة ذاتهــا فهــي تعبــر عــن 

  .ها البناءيعلحالة الجمع و البناء و التشييد و الطريقة التي يقام 

 

  اصط�حا  - 3

نجد مصطلح البنية في العيد من الحقول المعرفية، ولكـل حقـل معرفـي تصـوره الخـاص عـن 

ــ...يبيــة و الكيميــاء و الفيزيــاءهــذا المفهــوم، إذ نعثــر عليــه فــي العلــوم الطبيعيــة و التجر  ، ومــا خال

آليــة للداللـة ودينامكيــة : ...البنيـة هـي.يهمنـا هـو مفهومهــا فـي الجانـب اللغــوي أو اللسـاني و أدبــي

لتجسيد الداللة في سلسلة من المكونات الجذرية و العمليات المتصلة، وفي شبكة من التفـاعالت 

التــي تتكامــل لتتحــول اللغــة بمعناهــا الواســع إلــى بنيــة معقــدة تجســد البنيــة الدالليــة تجســيدا مطلقــا 

إجرائــي ال نمــوذج تعنــي ...مــوذج لــذا يتفــق البنيويــون تقريبــا علــى وصــف البنيــة بأنهــا ن 2.اكتمالــه

  3.فهو تصور ذهني أكثر مما هو تصور مادي قائم على عالقات محسوسة

                                      

دط،   ألردن،ابنـــاء الشخصـــية فـــي العـــرض المســـرحي المعاصـــر، دار الكنـــدي، ، يحـــي البشـــتاوي :ينظـــر - 1

 .45، ص م 2004

جدليـة الخفـاء و التجلـي، دراسـة بنيويـة فـي الشـعر، دار العلـم للماليـين بيـروت،  ، كمال أبـو ديـب: ينظر - 2

 .09م، ص 1979،  1ط

 .92م، ص 1997، 1ط مناهج النقد المعاصر، دار اآلفاق العربية،، صالح فضل :ينظر - 3
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لمــا كانــت البنيــة مفهـــوم عقلــي هــو األقــرب إلـــى التجريــد منــه إلــى التحســـين فإنهــا مــا نصـــوغه  و

  1.ونعمله من عالقات األشياء ال األشياء نفسها

البنيـة هـي شـبكة العالقـات التـي تتولـد مـن العناصـر انطالقا مما سبق نستطيع القول بأن  و

  .المختلفة للكل، باإلضافة إلى عالقة كل عنصر بالكل

فــإذا عرفنــا الســرد بأنــه يتــألف مــن القصــة و الخطــاب فــإن البنيــة ســتكون شــبكة العالقــات " 

  . 2" الحاصلة بين القصة والخطاب و القصة و السرد والخطاب 

امل من العالقات المتبادلة بين عناصرها المكونة التي تضـافرت بينهـا ولذا فالبنية هي الكل المتك

على تكوينها؛ أو هي ما نعقله من عالقات العناصر المكونة للبنية وحركتهـا مـن خـالل تضـافرها 

  .و تعالقها معا

الذي ينطلق منه فـي أبحاثـه، يسـتفيد فـي النهايـة مـن ...  :بارتحيث جاء مفهوم البنية عند 

واعتباطيــة العالقــة القائمــة بــين الــدال و  دوسوســير ثنائيــة الــدال و المــدلول التــي وضــع قواعــدها

  1.المدلول هي تفتح أفق التجدد أمام القارئ و تمنحه إمكانية شيء في صياغة منظوره

                                      

 قافيـــة بغـــداددار الشـــؤون الث ثريــا الـــنص مـــدخل لدراســـة العنــوان القصصـــي، ،محمـــد عبـــد الوهـــاب: ينظــر - 1

بنيــــة الحكايـــة فــــي بخـــالء الجــــاحظ، دار نيبـــور العــــراق  ،، نقـــال عــــن عـــدي عــــدنان محمـــد 09 ، صم1991

 .38ص  ،م2011، 1ط  ، القادسية

ـــد بـــرنس - 2 ص  ،م2003، 1ط المصـــطلح الســـردي، المجلـــس األعلـــى للثقافـــة،، عابـــد خزنـــدار ،تـــر :جيرال

224. 
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ون و الشـــكل، بقـــدر مـــا ينظمـــان ألغـــراض إذا فالبنيـــة هـــي مفهـــوم يشـــكل كـــال مـــن المضـــم  

جماليــة، فالعمــل الفنــي قــد أعتبــر نظامــا كليــا مــن اإلشــارات أو بنيــة مــن اإلشــارات تخــدم غرضــا 

  2.جماليا نوعيا

و بــالنظر إلــى المفــاهيم التــي أخــذناها للبنيــة فلكــل واحــد مفهومــه الخــاص الــذي يحــدد طبيعتــه   

  .ل أنواع البنيةويعكس نظرته بصفة خاصة و يتجلى أكثر من خال

  :أنواع البنية: ثانيا

سبق وأن عرفنا مفهوم البنية يشكل كال من الشـكل و المضـمون ومـن هنـا نسـتخلص أنواعهـا     

  : وهي

  :البنية السطحية  -1

هـــي صـــورة اإلمكانـــات الســـردية المحققـــة فـــي الـــنص الســـردي وهـــي مرتبطـــة باألصـــوات اللغويـــة  

   3.المتتابعة لتحديد التفسير الصوتي للجمل تتعلق بالجانب الصوتي بالدرجة األولى

                                                                                                                        

 ،1دمشـــق ط منـــاهج تحليـــل الخطـــاب الســـردي، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، ،عمـــر عـــيالن: ينظـــر - 1

 .61ص  ،م2008

المجلــس األعلــى لرعايــة  ، نظريــة األدب، محــي الــدين صيســحي ،ه ويلــك، وواســتن رايــن، تــررينيــ: ينظــر - 2

 .75ص ،م1972 ، دط،الفنون واألدب والعلوم االجتماعي، مطبعة خالد الطراسيني

، م2009، 1تحليــل الخطــاب الســردي، القــدس العربــي للنشــر و التوزيــع، ط، عبــد القــادر شرشــار: ينظــر - 3

 .152ص 
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  : البنية العميقة  -2

فـي وهي البنية التي ينهض عليها السرد إذ تتـألف مـن تصـورات تركيبيـة و دالليـة شـمولية تـتحكم 

                                                                              1.السردداللة 

يعكســها   تتمثــل فــي ذهــن المــتكلم و المســتمع المثــالي؛ أي هــي عبــارة عــن حقيقــة عقليــة و هــي 

بعالقــة التتـابع اللفظـي للجملــة بعـدا تـداوليا يقصــد بـه تجـاوز عمــق الـنص إلـى خارجــه و االهتمـام 

  2.العالمة اللسانية للمستعمل من حيث تأدية الخطاب

وهكــذا تغــدو البنيــة إنتاجــا للــنص مــن خــالل محاورتــه مــن الــداخل وفــق شــروط ثابتــة تــتحكم       

  3.فيها مكوناته األساسية سواء أكانت لغوية أم أسلوبية أم صورية أم معرفية

تبـدأ داخـل الـنص وتنتهـي خارجـه، وهـي تعـد  من خالل هذه التعاريف يظهر لنا أن البنية العميقـة

  .إنتاج للنص وذلك من خالل محاورته من الداخل

  
  
  

                                      

  .39بنية الحكاية في بخالء الجاحظ، ص  عدي عدنان محمد،: ينظر - 1

، 1المصطلحات في تحليل الـنص وتحليـل الخطـاب، دار جـدارا للكتـاب العـالمي، ط ،نعمان بوقرة :ينظر - 2

 .95، ص م2006

 .64مناهج تحليل الخطاب السردي، ص  ،عيالن عمر :ينظر  - 3
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  :LE TEMPSمفهوم الزمن 

  تعريف الزمن  :أوال    

  : في القرآن الكريم - 1

بمعنـــى مـــرة بمعنـــى الـــزمن و الديمومـــة ومـــرة  القـــرآن الكـــريموردت هـــذه الكلمـــة مـــرتين فـــي 

ْنَسـاِن ِحـيٌن ِمـَن الـدْهِر َلـْم َيُكـْن " : القضاء و القدر ففي األولى قوله عـز وجـل َهـْل َأتَـى َعَلـى اإلِْ

  ." ﴾01﴿ َشْيًئا َمْذُكوًرا

  .578 ص ،01اآلية  سورة اإلنسان، 

ــا الــدْنَيا َنُمــوُت َوَنْحَيــا َوَمــا  " :يقــول فــي الثانيــة علــى لســان الــدهرو      َوَقــاُلوا َمــا ِهــَي ِإال َحَياتَُن

ِلَك ِمْن ِعْلٍم  ۚ◌ ُيْهِلُكَنا ِإال الدْهُر    ." ﴾24﴿ِإْن ُهْم ِإال َيُظنونَ  ۖ◌ َوَما َلُهم ِبذَٰ

  .500ص  ،24، اآلية ورة الجاثيةس

" : ؛ بـــل مـــا يـــدل عليهـــا فـــي قولـــه تعـــالى)كلفظـــة(ونجـــد لهـــا ورودا آخـــر غيـــر واضـــح المعـــالم  

َفَمَحْوَنـا آَيـَة اللْيـِل َوَجَعْلَنـا آَيـَة النَهـاِر ُمْبِصـَرًة لَتْبَتُغـوا َفْضـًال مـن  ۖ◌ َوَجَعْلَنا اللْيَل َوالنَهاَر آَيتَـْيِن 

بُكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السِنيَن َواْلِحَساَب  ْلَناُه َتْفِصيًال  ۚ◌ ر َشْيٍء َفص 12﴿َوُكل﴾."  

  .283ص ،12سورة اإلسراء اآلية 

نجـم، كواكـب، شـمس، ( تبـين لنـا مـدى تعلـق الـزمن بـاألمور الكونيـة مـن إن هذه اآليـة الكريمـة   

  ..ومدى تمسكها بدقة حركتها...) ، الليل، النهارقمر
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  في المعاجم العربية و الغربية - 2

  :أن) َزَمنَ (في مادة  ربن منظو ا: لسان العرب لـجاء في 

الــًزَمُن و الًزمـــاُن الَعصـــُر، و : اســم لقليـــل الوقــت و كثيـــره، وفــي المحكـــم: الــًزَمُن و الًزمـــانُ " 

طـال عليـه الَزمـاُن، و االسـم : و َأزَمـَن الشـيء. الجمع َأزُمـن و َأزمـان وَأزمَنـة، و َزمـٌن زامـٌن شـديدٌ 

أقــام بــه زمانــا، وعاملــه مزامنــة و : مــن ذلــك الــَزَمُن و الُزمَنــُة، عــن ابــن األعرابــي،و أزمــن بالمكــان

  .الدهر و الزمان واحد: وقال شمر .زمانا من الزمن، األخيرة عن اللجياني

أخطأ الشمر، الزمان زمان الُرطب و الفاكهة و زماُن الحـر و البـرد، ويكـون : قال أبو الهيثم

  1."و الدهر ال ينقطع: الزمان شهرين إلى ستة أشهر، قال

 تـــارة و متـــرادفتينومـــا يالحـــظ علـــى هـــذا التعريـــف أن مـــادتي الـــدهر و الزمـــان تســـتخدمان تـــارة   

  .باإلضافة إلى أن الزمن يحيل على فترة محددة، ومضبوطة من الوقت مختلفتين

الــزاء، و " بأنـه ) َزَمــنَ (أحمــد بـن فـارس فقــد ورد مـدلول مـادة : لــ مقـاييس اللغــةأمـا فـي معجــم    

الميم، و النون أصل واحـد يـدل علـى وقـت مـن الوقـت مـن ذلـك الـزمن، وهـو الحـين قليلـه وكثيـره، 

                                  2".ن، والجمع أزمان وأزمنةويقال زمان وزم

  

                                      

 .41، ص 7، مج)ز م ن  ( لسان العرب، مادة: ابن منظور - 1

 ، طد لبنــان، -الســالم محمــد هــارون، دار الجيــل بيــروت، عبــد 3معجــم مقــاييس اللغــة، مــج: ابــن فــارس - 2

 .22م، ص 1999
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يتبين من خالل التعريفين بأن الزمن هو تلك السعات و األيام و الشهور و الفصول و السـنوات  

  .وغيرها من المواقيت الزمنية المعروفة

): " نَ َزَمــ(فــي مــادة  مرتضــى الزبيــدي: لـــ  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموسوقــد وردت فــي   

مــــدة قابلــــة للقســــمة يطلــــق علــــى القليــــل و الكثيــــر، وعنــــد الحكمــــاء مقــــدار حركــــة الفلــــك : الًزمــــانُ 

آتيــك عنــد : ُمَتَجــدٌد معلــوٌم ُيقــدُر بــه ُمَتَجــدٌد آخــر َموُهــوٌم ، كمــا يقــال: األطلــس،  وعنــد المتكلمــين

  1".معلوم زال اإلبهام طلوع الشمس، فإن طلوعها معلوٌم، ومجيئه موهوٌم، فإذا ُقرَن الموهوُم بال

يتبــين لنــا فــي هــذا التعريــف أن الــزمن متحــرك و متجــدد ويمكــن ربطــه بالليــل و النهــار و هــو ال  

  .يقبل الرجوع للوراء

  :2المفاهيم اآلتية للزمن آخرونو  جون ديبواالذي ألفه  اللسانيات و علوم اللغةوفي قاموس   

  

  

                                      

تــاج العــروس مــن جــواهر ): محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني أبــو الفــيض(  مرتضــى الزبيــدي - 1

 .152، دار الهداية، ص 35جماعي،ج  القاموس، تح

2  -  JEAN DUBOIS ET AUTRES , DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE ET DES 

SCIENCES DU LANGAGE ED LAROUSSE, PARIS, 1999,PP 478/479.  

، مذكرة مقدمة )دراسة بنيوية و داللية من خالل نماذج( رشيد سلطاني، الزمن في الرواية الجزائرية: نقال عن

لنيل شهادة دوكتوراه في األدب العربي تخصص األدب العربي الحديث، جامعة العربي بن مهيدي، أم 

  .م2014- م2013، 13 البواقي، ص
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مصطلح الزمن يعني المجموعة التي تنبثق عن تالحق و تعاقب موجودات و  – 1 �

 وٕاذا اعتمدنا . حاالت و أحداث، إنه الزمن الواقعي الذي ُيَعَبُر عنه بالزمن النحوي

المثال الخطي و المتصل الزمن الواقعي، كضرب لمجموعة غير معرفة من اللحظات  �

 ...ستقيم عالقات ترتيب بين ما قبل لحظة

حاضر، ماض، ومستقبل أو ما يسمى : المحور الزمني ُيَقَسُم إلى ثالثة أفضية -2 �

 .بالزمن المطلق

نعني بالزمن مقوله نحوية عامة مشتركة بين الفعل وما يترجم المقوالت المتفرقة  -3 �

للزمن الواقعي أو الطبيعي، و المقولة األكثر تواتر هي الحاضر أو اآلن، أي لحظة 

 .إنتاج الملفوظ

 .مقولة الزمن تخضع لقانون التواصل، هذا يعني التعرض بين التلفظ الحكي -4 �

  .  يتبين أن الزمن الحقيقي هو الزمن الطبيعي المتسلسل تسلسال خطيا، قائم بفعل الحركة

  ).الديمومة(؛ أي تقسيم المدة  TEMPوهو كذلك كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية 

بـــة، مناســبة، ظــرف، حـــال، مقيــاس عروضــي، أزمنـــة حق: والــزمن يطلــق فـــي عمومــه علــى 

  1.الفعل

  

                                      

1111  -  GRAND LAROUSSE DE LA LANGUE FRANÇAIS,LIBRAIRE LAROUSSE, 

PARIS, P 5983.  

 .14، ص )دراسة بنيوية و داللية من خالل نماذج( رشيد سلطاني، الزمن في الرواية الجزائرية: نقال عن
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 الزمن اصط�حا - 3

يكـــون الـــزمن مجـــاال خصـــبا للدراســـة للروائيـــة بتالحمـــه بصـــورة عضـــوية مـــع بقيـــة مكونـــات 

 مجموعة العالقات الزمنية، السرعة، : " الخطاب الروائي فهو في االصطالح السردي يعني

المحكيـة وعمليـة الحكـي الخاصـة بهمـا، وبـين الزمـان و الخ، بين المواقف و المواقع ...البعد

  1".الخطاب المسرود و العملية السردية 

كمـــا أنـــه أيضـــا المقولـــة التـــي شـــغلت فكـــر اإلنســـان، فـــراح يتناولهـــا بالـــدرس محـــاوال البحـــث عـــن 

هــو خــيط وهمــي : " عبــد المالــك مرتــاضماهيتهــا وذلــك لتشــعب دالالتهــا الن الــزمن كمــا وصــفه 

  2. "لتصورات و األنشطة و األفكارمسيطر على ا

بـل هـو وهمـي وأنـه يسـيطر علـى كـل شـيء مـن  ال يـرى عبـد المالـك مرتـاضالزمن عنـد 

  ...تصورات و أفكار وأنشطة 

، فثمــــة زمــــن مضــــى قبــــل الكتابــــة وهــــو زمــــن الحكايــــة وزمــــن األزمنــــةتعــــدد  إشــــكاليةتظهــــر 

ـــــــزمن الحاضـــــــر وهـــــــو زمـــــــن الســـــــرد، وقـــــــد يتـــــــداخل الزمنـــــــان، ولـــــــذلك ينبغـــــــي  التفريـــــــق بـــــــين ال

ــوجي(الطبيعــي فــالزمن الطبيعــي هــو خطــي متواصــل يســير كعقــارب " و الــزمن الحكايــة )الكرونول

  الماضي البعيد أو : الساعة، أما زمن الحكاية فهو زمن وقوع الحدث قياسا إلى الزمن الطبيعي

  

                                      

  .198المصطلح السردي، ص : جيرالد برنس  - 1

 .179ص   م،1998 ، دط،نظرية الرواية، عالم المعرفة، الكويتفي : عبد المالك مرتاض - 2
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أن  : "اللو يـدخل الـزمن فـي بنيـة الروايـة وذلـك مـن خـ  1".القريب، المحدد أو غير المحـدد

العمــل الروائــي يخلــق عالمــا خياليــا يــرتبط بعــالم الواقــع بدرجــة أو بــأخرى ويقــدم صــورة للحيــاة عــن 

 طريق 

شخصـــيات معينـــة و أحـــداث بالـــذات تقـــع فـــي مكـــان معـــين، وان كـــان مكانتهـــا تتجـــاوز ذلـــك 

 2."المكان وذلك الزمان 

هـي الـزمن ذاتـه، فهـذا األخيـر فهذه العنايـة بـالربط بـالزمن و الروايـة أفضـت إلـى أن الروايـة 

  هو الذي يفرض علينا تحديد معالمه و مفهومه داخل النص السردي و ذلك انطالقا من عمل

الشكالنيون الروس الذين درسوا مقولته ضمن نظـريتهم األدبيـة ممارسـين بعـض تحديداتـه "  

األحــداث علــى العمــل الســردي، فكانــت العالقــات الجامعــة لألحــداث هــي األســاس ولــيس طبيعــة 

  3."نفسها 

  .ن فهم األحداث و اكتمال صورها مرتبط أساسا بالتسلسل الزمني و المنطقي لهاأل

  4.شاشة تقف بين اإلنسان و المطلق ولهذا فالزمن عملية انحطاط متواصلة، و

                                      

م، ص 2002، 1لبنــان، ط-بيــروت-معجــم مصــطلحات نقــد الروايــة، دار النهــار للنشــر: لطيــف زيتــوني - 1

100. 

 دت، ،1ط دراسـات فـي الروايـة العربيـة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،: سمعان إنجيل بطرس - 2

 .37ص 

 .151م، ص 2002 ، دط،كتب الحديثة، األردنالرواية و التاريخ، عالم ال: ل الشمالينضا - 3

 .109ص  م،1990 ،1ط بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ،حسن بحراوي :ينظر- 4
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  أنواع الزمن: ثانيا  

  :يميز الباحثون في الحكي  بين ثالثة مستويات من الزمن          

  

 ):الحكاية( زمن القصة  -1

زمن وقوع األحداث المروية في القصة، : "وهو الزمن الخاص بالعالم المتخيل ويعرف بأنه     

    1." فلكل قصة بداية ونهاية ويخضع زمن القصة للتتابع المنطقي

للروايــة، وهــو العــالم الــذي يقدمــه الــنص الروائــي فــي صــورة ) الخــام(فالقصــة هــي المــادة الحكائيــة 

أحداث متتاليةـ ذات زمن خطي ـ وشخصـيات و مكـان وزمـان، والتـي منهـا يحقـق العمـل الحكـائي 

تواجده،هـــذا العـــالم القصصـــي قـــد يشـــابه العـــالم الـــواقعي أو يختلـــف عنـــه، فتكـــون أحداثـــه واقعيـــة 

   2.أو الخيالية) كالتاريخية منها (

اعلهـا، وهـذه القصـة يمكـن أن وتعني األحداث في ترابطها وفي عالقاتهـا بالشخصـيات فعلهـا وتف 

  .تقدم مكتوبة أو شفوية

  

  

  

                                      

 .87ص  م،2010، 1ط تحليل النص السردي، منشورات االختالف، الجزائر،: محمد بوعزة  - 1

 .133معجم مصطلحات نقد الرواية، ص  ،لطيف زيتوني: ينظر - 2
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  :زمن الخطاب  -2

ويعـرف أيضــا بــزمن السـرد و زمــن الكتابــة وهـو يــرتبط بعمليــة صـيرورة التلفــيظ القــائم داخــل  

كوســيط لإلظهــار، ) مــادة(يحتــوي علــى : " الــنص  وفــق المفهــوم الســردي، فــإن الخطــاب الروائــي

  من  ، وشكل يتألف....تحركة و إيماءاتمتحركة أو م شفاهي أو مكتوبة، صور ثابتة أو

ـــابع  ـــدم القصـــة، وبشـــكل أدق تـــتحكم فـــي تقـــديم  تت مجموعـــة مـــن التقريـــرات الســـردية إلـــي تق

  1".المواقف و الوقائع ووجهة النظر التي تحكم هذا التقديم، و إيقاع السرد، ونوع التعليق

  2". ويمكن أن يكون غير مطابق لزمنهاالزمن الذي تقدم به القصة : " ويعرف أيضا بأنه 

  

 : زمن القراءة  -3

الــــزمن الـــذي يصـــاحب القـــارئ وهـــو يقـــرأ العمــــل  : "وهـــو الـــزمن الضـــروري لقـــراءة الـــنص أي   

  3".السردي

لزمن القراءة فزمن القراءة متعلق بالقارئ كلما طالـت مـدة القـراءة  عبد المالك مرتاضهذا تعريف 

  .للقراء حسب الخلفيات المعرفيةالقراءات النصية طال زمنها والعكس صحيح ومن هنا تختلف 

                                      

 .62المصطلح السردي، ص : جيرالد برنس - 1

 .78تحليل النص السردي، : محمد بوعزة - 2

 م،1998 ت، دط،نيات السرد، عالم المعرفة، الكويبحث في تق -في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض - 3

 . 180 ص
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كما تعد القراءة حركة على امتـداد الصـفحات، فـي زمـن لـيس هـو زمـن القصـة المتخيلـة، وال 

  1.لكتابةزمن السرد، وليس هو بالطبع زمن ا

 

 أهمية الزمن : ثالثا   

فالزمن له أهمية كبـرى و .  تعد مقولة الزمن من بين أهم المقوالت التي شغلت بال اإلنسان

 ذلك من خالل موقعه داخل البنى األدبية وخاصة السردية منها، كما أنه أحد مكونات السرد 

أجزائهــا، كمــا هــو محــور الحيــاة، فــالزمن يمثــل محــور الروايــة وعمودهــا الفقــري الــذي يشــيد " 

  2."يط الرواية كما هو وسيط الحياة فاألدب مثل الموسيقى فن زمني، ألن الزمان هو وس

ـــر العنصـــر األســـاس فيهـــا ألنهـــا المحـــرك  ـــاء الروايـــة، كمـــا يعتب ـــبن أن الـــزمن دور فـــي بن يت

ـــــاقي العناصـــــر  ـــــث ترتكـــــز عل)المكـــــان، الشخصـــــيات، األحـــــداث(األساســـــي و المهـــــم لب ـــــه ؛ حي ي

النصـــوص فـــي تعميـــق معانيهـــا، وبنـــاء شـــكلها وكـــذا تكثيـــف دالالتهـــا، وكـــل حـــدث داخـــل الـــنص 

  ال يمكن أن نتصور حدثا سواء أكان  واقعيا أو تخيليا خارج الزمن، كما " مرتبط بزمن معين إذ 

ال يمكن أن نتصور ملفوظا شفويا أو كتابة ما دون نظام زمنـي، إذن هـو ركيـزة أساسـية فـي 

  1".ض النظر عن جنس هذا النصكل نص، بغ
                                      

الروايـة فـي القـرن العشـرين، الهيئـة المصـرية العامـة  محمد خير البقـاعي، ايف تادييه، تر، -جان: ينظر - 1

 .67، ص م1998، ، دطللكتاب

المؤسســـة العربيــــة للدراســـات و النشـــر و التوزيــــع،  الـــزمن فـــي الروايــــة العربيـــة ،: مهـــا حســـن القصــــراوي - 2

 .23ص   م،2004، 1بيروت، لبنان، ط
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للـزمن أهميـة فـي الحكـي، فهـو يعمـق : " فـي كتابـه تحليـل الـنص السـردي محمد بوعزةيقول 

 2".اإلحساس بالحدث و الشخصيات لدى المتلقي

إلــى  مثلهــا مثــل موســيقا، وذلــك بالقيــاس إن الروايــة هــي فــن الزمــان؛:"  لوســينقكمــا يقــول 

 3."فنون الحيز كالرسم والنقش 

محـوري وعليـه تترتـب عنـــــــــــــاصر أن الـزمن : أيضـا حيـث أنهـا تـرى سيزا قاسـم وهذا ما رأتـه

فـالزمن حقيقــة  ةالروايـه يحـدد إلـى حـد بعيـد طبيعـة التشـوقي و إيقـاع و االسـتمرار فهـي تـــــــــرى أنـ

ي الــزمن هــو القصــة وهــ. مجــردة ســائلة ال تظهــر إال مــن خــالل مفعولهــا علــى العناصــر األخــرى

  4.تتشكل، و هو اإليقاع

نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن للــزمن عالقــة تالزميــة وثيقــة بالعمــل الروائــي، لــذا عــد أهــم ركــن مــن 

  .أركانها األساسية بأنواعه المعروفة

ومنــه فــإن الروايــة تصــوغ نفســها داخــل الــزمن علــى اعتبــار  أنــه منطقــي لهــا، فــي الوقــت ذاتــه    

  لرواية جاعال منها محورا تؤول إليه كل البنى الروائية، فهو الذي يصوغ فيه الزمن نفسه داخل ا

                                                                                                                        

، 1منشــورات جامعــة منتــوري قســنطينة، ط ايــات الطــاهر وطــار،الرؤيــة و البنيــة فــي رو : إدريــس بوديبــة - 1

 .99ص م،  2000

 .87، ص  -تقنيات و مفاهيم -تحليل النص السردي: محمد بوعزة - 2

 .171ص  بحث في تقنيات السرد، ، -في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض - 3

م، 2004، مكتبة األسرة ، دط، ) دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ( بناء الرواية ،سيزا قاسم :ينظر - 4

 .38ص 
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يشكل في كل الحاالت مظهر البناء فبـالزمن تبنـى الروايـة وعلـى مسـاحات الروايـة ترسـم خطـوات 

  .الزمن 

  

 مفهوم الرواية �

  :أوال تعريف الرواية

 :لغة - 1

روى الحديث أو الشعر رواية أي حمله و نقلـه، فهـو : " ...لقد جاء في معجم الوسيط قولهم     

رواة، ورى البعيــر المــاء روايــة حملــه ونقلــه، و يقــال روى عليــه الكــذب، أي كــذب عليــه ) ج(راو 

 راوي الحـديث أو الشـعر حاملـه: أي أنعم فتله، وروى الزرع أي سـقاه، و الـراوي: وروى الحبل ريا

  1".القصة الطويلة : و ناقله، و الرواية

كما عرفت بأنها نقل حدث ووصـفه، أي سـرد وقـص مـا يعـرف مـن تفاصـيل، والروائـي خـاص    

  2.برواية القصص وتأليفها، وهي تعني القصة النثرية الطويلة

يقـال : مشـتقة مـن الفعـل روى، قـال ابـن سـكيت: " كما نجد لها تعريفا في لسان العرب على أنها 

  رويت القوم أرويهم، إذا استقيت لهم، و يقال من أين ريتكم؟  أي من أين تروون الماء؟، و يقال 

                                      

 .384الوسيط، ص : إبراهيم مصطفى و آخرون - 1

م، 2000، 1المنجـد فـي اللغـة العربيـة المعاصـرة، دار المشـرق بيـروت، لبنـان، ط صبحي حمـوي،: ينظر - 2

 .200ص 
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رويــت الحــديث و : روى فــوالن فوالنــا شــعرا، إذ رواه لــه حتــى حفظــه للروايــة عنــه و قــال الجــوهري

  1".الشعر فأنا راو في الماء و الشعر، و رويته الشعر تروية أي حملته على روايته 

 

 : اصط�حا -2

ســرد قصصــي نثــري طويــل يصــور شخصــيات فرديــة مــن خــالل : " بأنهــا فتحــي إبــراهيميعرفهــا 

ـــم تعرفـــه العصـــور . سلســـلة مـــن األحـــداث و األفعـــال و المشـــاهد ـــة شـــكل أدبـــي جديـــد، ل و الرواي

الكالســـكية و الوســـطى، نشـــأ مـــع البـــواكير األولـــى لظهـــور الطبقـــة البرجوازيـــة و مـــا صـــاحبها مـــن 

  2.."..تحرر الفرد

يطلــق النقــاد و مؤرخــو األدب هــذه اللفظــة علــى القصــة الطويلــة أيضــا، فتتســاوى فــي نظــرهم    

وهــي أوال نــوع مــن الســرد مختلقــة عــادة، أو متخيلــة، أو مؤلفــة مــن . اللفظتــان مــن حيــث المــدلول

وهــي أيضــا تصــوير لألخــالق و العــادات، وهــي تعنــى بموضــوع األدب، . عناصــر واقعيــة ووهميــة

ـــــد، و أي اإلنســـــان و العـــــ الم، فتتوقـــــف عنـــــد البيئـــــة الطبيعيـــــة، و الخلقيـــــة، و العـــــادات، و التقالي

  البشري، و عواطفه، بخاصة الحب و  التربية،و الدين، و السياسة، و االقتصاد، و القلب

  

  
                                      

 .281-280لسان العرب، ص : ابن منظور - 1

، م1988دط،  معجـم المصـطلحات األدبيـة المؤسسـة العربيـة للناشـرين المتحـدين، تــونس،: بـراهيمفتحـي إ - 2

 .176ص 
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فكــل مــا هــو واقعــي، أو ممكــن وقوعــه، أو وهمــي يــدخل فــي نطــاق . الخيــال، و العلــم، و التــاريخ

 1.الرواية

يلة رواية وهي نوع سردي مختلـق عـادة أو متخيـل أو مؤلـف مـن أحـداث واقعيـة تعد كل قصة طو 

  .و وهمية، وهي تعنى بموضوع األدب وكل ما له عالقة به

  

   :أنواع الرواية : ثانيا   

  
لــيس للروايــة شــكل محــدود، ولكــن ككــل فــن أدبــي، مطلــع و عــرض و نهايــة، وتتضــمن عــادة     

 .عقدة متطورة في صفحاتها إلى أن تصل إلى حل ايجابي أو سلبي في الخاتمة

وهي تتشعب إلى أقسـام وفصـول، غيـر أن ترتيـب هـذه الفصـول يختلـف بـاختالف الكتـاب، و     

هم بالخاتمــة ثــم يرتــد إلــى المطلــع، و هــو مــا يعــرف بكســر المعطيــات و الســياق، بحيــث يبــدأ أحــد

  .خطية الزمن أو يسير حسب التسلسل الزمني لألحداث

  : للرواية أنواع كثيرة منها

و هي نوع انكليزي  الرواية البوليسية، و ورواية المغامرات، و الرواية السوداء   -1

، ويتميز بسرد المنشأ، شاع في نهاية القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر

 .مغامرات مدهشة في إطارات مرعبة

                                      

المعجم األدبي، دار العلم للماليين مؤسسة ثقافيـة للتـأليف و الترجمـة و النشـر، جبور عبد النور، : ينظر - 1

 .128ص م، 1979، 1ط بيروت، لبنان،
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 .  الرواية النفسية، والسيرة الذاتية، والرواية الحميمية، والرواية التراسلية  -2

الشائعة في سرد في سرد أحداث التاريخ و المعنية بالتقاليد و تماعية الرواية االج -3

 .تتصف بالواقعيةاألسر و العالئق بين األفراد و الجماعات، وهي على العموم، 

المعنية بوصف العالم الخارجي، و البلدان البعيدة التي تستثير  الرواية اإلغرابية -4

  ..الخيال

وتبعث  و تسدد خطاه، وتثبت قدمه،  نسان،اإلالتي تنمي معارف الرواية التعليمية  -5

 .      فيه المثالية

 1 .الرواية األسطوريةالرواية الخيالية موجهة لمحبي العجائب و الغرائب، ومنها  -6

 

                                      

 .129-128المعجم األدبي، ص  جبور عبد النور،: ينظر - - 1 
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المفارقات الزمنية    ����
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  Ordre Temprel: الترتيب الزمني ����

ـــه، وأشـــكال اشـــتغاله ـــزمن الروائـــي، وآليات ألن . إن الدراســـة المنهجيـــة تهـــدف إلـــى مقاربـــة ال

نظـام الروايـة، ؛ أي عـدم التطـابق بـين نظـام السـرد و الترتيب الزمني يختلف بين الواقـع و الروايـة

ـــة (مـــا يعـــرف  لـــدامو  ـــات الزمني والتـــي تعنـــي مقارنـــة ترتيـــب المقـــاطع الزمنيـــة بترتيـــب ؛ )بالمفارق

المفارقـة الزمنيــة، هــو مصــطلح عــام : " المفارقــة الزمنيــة بـــ جيــرار جنيــت يعــرف  المقـاطع النصــية

للقصـة، والترتيـب الزمنـي الترتيـب الزمنـي ( للداللة على كل أشكال التنافر بين الترتيبين الزمنيين 

؛ أي عنــد مخالفــة زمــن الســرد ترتيــب أحــداث القصــة ســواء أكــان بتقــديم األحــداث أو  1)"للحكايــة

يتعمــد الســارد أحيانــا بهــذه التقنيــة تأجيــل ذكــر بعــض األحــداث . تأخيرهــا تتشــكل المفارقــة الزمنيــة

  .لخلق نوع من التشويق لدى القارئ

عالقــــات أساســــية تــــربط بــــين زمــــن القصــــة و زمــــن إن هــــذه المفارقــــات تتشــــكل مــــن ثــــالث 

  :الخطاب و هي 

 الزمني بين تتابع األحداث في المادة الحكائية : Orderقة الترتيب عال  )1

  )Diégèse ( وبين ترتيب الزمن الزائف و تنظيماتهاDisposition في الحكي.  

  

                                      

، تــر محمــد معتصــم و عبــد الجليــل األزدي و عمــر )بحــث فــي المــنهج( خطــاب الحكايــة : جيــرار جنيــت - 1

 .51ص  م،1997، 2الحلى، المجلس األعلى للثقافة، ط
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المقــــاطع المتغيــــرة بــــين هــــذه األحــــداث أو  :Dureéعق����ة الم����دة أو الديموم����ة   )2

: طــــول الــــنص، وعالقتهــــا فــــي الحكــــي) Pseudo-Dureé(الحكائيــــة، و المــــدة الزائفــــة 

 .عالقة السرعة التي هي موضوع مدة الحكي

  1.بين القدرة على التكرار في القصة و الحكي معا : Fréquenceعقة التواتر   )3

يميزهـا فـي بنائهـا،   Amplitudeو االتسـاع   Porteتعتمـد المفارقـة السـردية علـى المـدى      

و مــــدى المفارقــــة هـــــو المجــــال الفاصـــــل بــــين انقطـــــاع الســــرد و بدايـــــة األحــــداث المســـــترجعة أو 

  2.المتوقعة

إن المفارقة الزمنية أسلوبان، األول يسير باتجـاه خـط الـزمن، أي حالـة سـبق األحـداث، و " 

لـى هـذين األسـلوبين الثاني يسير في االتجاه المعاكس، أي حالة الرجوع إلى الـوراء و يصـطلح ع

  3".باالسترجاع و االستباق 

  

                                      

،  4، ط -المغرب - ءتحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا سعيد يقطين، :ينظر- 1

 .76، ص م2005

يد الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، حم :ينظر - 2

 .74ص م، 1991، آب 1ط 

موسم الهجرة إلى (نية في ية الزمنية و المكاالبن - البنية السردية عند الطيب صالح :عمر عاشور - 3

 .17، ص م2010 ، طباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، د، دار هومة للط)الشمال
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يتبين لنا من هذا القول أن المفارقة الزمنيـة أسـلوبان األول هـو االسـترجاع أي العـودة للـوراء      

 .و الثاني هو االستباق أي االطالع على ما هو آت

سـترجاع اال: حـركتين سـرديتين يصـطلح عليهمـا بــإن عالقة ترتيب األحداث و تشكلها تفرز 

Analepse و االستباق ،Prolepse.  

  

  االسترجاع: أوال

ات فــي النقــد العربــي نــذكر يعــد االســترجاع أهــم تقنيــة زمنيــة بوصــفها أداة ســردية لهــا عــدة تســمي

، البعديــــــــــــة، األمــــــــــــام، االرتــــــــــــداد، الــــــــــــرد مــــــــــــن اإلرجــــــــــــاعاالســــــــــــترجاع، االرتجــــــــــــاع، : منهــــــــــــا

األول و الثـــاني و الثالــــث و الرابــــع و : هــــيوالمصــــطلحات األكثـــر تــــداوال اليـــوم ....االستحضـــار

يـــرى أن  عبـــد المالـــك مرتـــاضأكثـــر اســـتعماال مـــن االرتـــداد لكـــن الـــدكتور  ىتعتبـــر الثالثـــة األولـــ

  1.رتداد هو أكثر دقة من االسترجاعمصطلح اال

مخالفــة لســير الســر تقــوم علــى "  :االســترجاع هــو نأ مصــطلحات نقــد الروايــةونجــدد فــي معجــم 

داخــل  دوهــذه المخالفــة لخــط الــزمن تولــ. عــودة الــراوي إلــى حــدث ســابق، و هــو عكــس االســتباق

  2".الرواية نوعا من الحكاية الثانوية

                                      

المصــطلح الســردي فــي النقــد األدبــي العربــي الحــديث، دار الصــفاء  أحمــد رحــيم كــريم الخفــاجي،: ينظــر - 1

 .253مـ ، ص 2012 -هـ 1433، 1، ط-عمان -للنشر و التوزيع

 .18ص  مصطلحات نقد الرواية، معجم : لطيف زيتوني - 2
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و االسـترجاع أنـواع . أي حكاية ثانية داخـل الحكايـة األولـى التـي بنـي عليهـا الـنص السـردي

 جزئــــي، اســــترجاع خــــارجي،، اســــترجاع تــــام اســــترجاع: حســــب التقســــيم الــــذي وضــــعه الدارســــون

 و نخــص بالـــذكر االســترجاع الــداخلي و الخـــارجي و ســـترجاع المخــتلط،، االاالســترجاع الــداخلي

  .المختلط

  

  :الداخلياالسترجاع  -1

هــو الــذي يســتعيد أحــداثا وقعــت ضــمن زمــن الحكايــة : " يعــرف االســترجاع الــداخلي علــى انــه  

   1".وهو الصيغة المضادة لالسترجاع الخارجي . بدايتهاأي بعد 

أي :غيريــــــة القصــــــة " : االســــــترجاعات الداخليــــــة أنــــــواع، فقــــــد تكــــــون جيــــــرار جنيــــــتحســــــب 

ـــاول مضـــمونا قصصـــيا مخ ـــى،أو مثليـــة االســـترجاعات التـــي تتن ـــة األول تلفـــا عـــن مضـــمون الحكاي

  2".أي تلك التي تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية األولى : القصة

نــذكره مــن خــالل  تنــاول عبــد اهللا خمــار هــذا النــوع فــي روايتــه ســاردا إيــاه علــى لســان شخصــياته

  :األمثلة التالية

  :المثال األول  

  1".سبتمبر عيد ميالد ثريا  22تذكرت فجأة أن اليوم هو "   

                                      

 .20معجم مصطلحات نقد الرواية، ص : لطيف زيتوني - 1

 .62-61خطاب الحكاية، : جنيت جيرار - 2
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  وظيفته  موضوعه  مؤشرات االسترجاع الداخلي

  

  تذكرت فجأة

  سبتمبر 22

  

استرجاع الوردي لتاريخ 

  عيد ميالد ثريا

  

إعطاء معلومات حول تاريخ 

  ميالد ثريا

  

  :المثال الثاني

هـــل يمكــــن أن تكــــون ثريــــا و راء اختطــــافي و محاولــــة : فجـــأة لمعــــت فــــي ذهنــــي فكــــرة    

  2قتلي؟

  

  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

  موضوعه

  

  وظيفته

  فجأة لمعت في عيني

  في ذهني

  يمكن أن تكون

تساؤل زاهد عما إذا 

  كانت ثريا و راء اختطافه

محاولة زاهد الوصول إلى معرفة 

  .خاطفه وٕاذا كانت ثريا وراء ذلك
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  :المثال الثالث

الفخــــم ســــيدة جميلــــة بــــال شــــك، تأســــرك  كــــان لقــــائي بهــــا فــــي مؤسســــة نــــور الحــــق بمكتبهــــا"     

  1".بحضورها لكنها قليلة الكالم 

  

 

  الداخليمؤشرات االسترجاع 

  

  موضوعه

  

  وظيفته

  

  كان لقائي بها

  لكنها قليلة الكالم

  

  رصد زاهد لمالمح ثريا

  

  يبين زاهد أول لقاء بينه وبين ثريا

  

  :المثال الرابع

فـي شـركة نـور الحـق كنـا عشـرين متسـابقا و عادت بي الذكرى إلى يوم دخولي المسابقة " 

  2".كنت آخرهم الن اسمي الوردي بحرف الواو

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

كنا عشرين  ،عادت بي الذكرى

  كنت آخرهم، متسابقا

  

استذكار زاهد ليوم إجراء 

مقابلة العمل في مؤسسة 

  نور الحق

  

إعطاء معلومات حول أجواء 

التي أجريت في  مقابلة العمل

  مؤسسة نور الحق
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  :المثال الخامس

  1".؟ ال يعقل فهو إنسان أمين و على خلق ..المحاسب: ترى من رتب هذا األمر"    

  

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

  ترى من رتب هذا األمر

  

تساؤل الوردي من يكون 

  وراء خطفه

  

  تسليط الضوء على أخالق سليم

  

  :السادسالمثال 

كـــان مـــن  )الســـفاح(شـــاكر القـــرش و لكـــن الكـــل ينادونـــه اســـمه الحقيقـــي فـــي بطاقـــة التعريـــف  "

  2".المجندين في أفغانستان أواخر الثمانينات 

  

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

  لكن الكل ينادونه

  كان من المجندين

  

  لسفاححديث بوعالم عن ا

  

  

و  حياة إعطاء معلومات حول 

  .ماضي السفاح 

  

                                      

 .42كنز األحالم، ص  - 1

 .50كنز األحالم، ص  - 2



                      بنية ترتيب الزمن و مفارقاتــه: الفصل الثاني    

 

 

36 

  :المثال السابع

جار في المنطقة، فـدلني منزل لإليدخلنا إلى مقهى في ديار الشمس و سألت إن كان هناك "  

  1".جاريصاحب المقهى على بائع أثاث قريب من المقهى و قال إن لديه منزال لإل

  

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

  منزلإن كان هناك 

  

  

  منزل لإليجارالبحث عن 

  

إعطاء معلومات حول منزل ديار 

  الشمس

  

   :المثال الثامن

وال  يالقـانت فلم أعد أرى فيها اللون األحمـر نظرت إلى أكداس المال و الذهب و المجوهرا" 

  2".أشم فيها رائحة الدماء، ولم أعد أرى حولي أشباح الضحايا الذين سلب منهم هذا المال 

  

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

  نظرت

  لم أعد أرى

  

  

  وصف زاهد الوردي للكنز

  

  إعطاء معلومات حول الكنز
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  :المثال التاسع

وحين فتحت الباب دخل ثالثة رجال ملثمين فأوثقونا ولم يسألونا عن شيء و بـدؤوا بتفتـيش " 

 1".البيت ركنا ركنا، و صعدوا إلى الطابق العلوي

  

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  حين فتحت الباب

  صعدوا

استرجاع الخادمة لألحداث التي 

  وقعت عندما دخل الملثمون

إعطاء معلومات حول تفاصيل 

  دخول الملثمين لبيت الحاجة الزهرا

  

  :المثال العاشر

أعطــــاني معــــروف مفتــــاح إحــــدى الســــيارات . عــــدت أدراجــــي و خرجــــت مــــن البــــاب الخلفــــي" 

  2".انطلقتفركبتها و 

  وظيفته  موضوعه  الداخلي مؤشرات االسترجاع

  

  عدت أدراجي و خرجت

  

من قاعة هروب زاهد الوردي 

  .الحفالت

  

تسليط الضوء حول وقائع 

  و أحداث هروب الوردي
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 :االسترجاع الخارجي -2

يكــون هــذا الــنمط فــي الروايــات التــي تعــالج فتــرة زمنيــة محــدودة وهــو تقنيــة يلجــأ ليهــا الكاتــب 

ذاك االسـترجاع الـذي تظـل سـعته كلهـا خـارج سـعة " : كي يعالج أحداث سردية ويعرف بأنه

ال توشـــك فـــي أي  –لمجـــرد أنهـــا خارجيـــة  –فاالســـترجاعات الخارجيـــة ... الحكايـــة األولـــى 

لحظــة أن تتــداخل مــع الحكايــة األولــى عــن طريــق تنــوير القــارئ بخصــوص هــذه الســابقة أو 

  1".تلك 

ويعــرف بأنــه نــوع مــن االســترجاع الــذي يعــالج أحــداثا تنــتظم فــي سلســلة ســردية، تبــدأ وتنتهــي 

 2.قبل نقطة البداية المفترضة للحكاية األولى

و تنتهـي يعالج أحداثا تنتظم في سلسـلة سـردية تبـدأ : " بأنه مها حسن القصراويكما تعرفه 

  3".قبل نقطة البداية المفترضة للحكاية األولى 

هـذا النـوع موجـود بكثـرة هذا االسترجاع يظهر في الرواية غالبا، بالصورة التي تخـدم الروايـة 

  :وقد اخترنا جملة من أمثلة الدالة على ذلك وهي كالتالي كنز األحالمفي رواية 
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  :المثال األول  

  1".بن حي و صديقي منذ مرحلة الطفولةا...صالح  .بهكنت و مازلت أثق " 

 

  وظيفته  موضوعه  رجياالخ مؤشرات االسترجاع

  

  كنت، مازلت

  مرحلة الطفولة

  

الوردي بأن صالح  تذكر زاهد

  ته صديق الطفول

  

تسليط الضوء على العالقة 

التي بين زاهد وصالح منذ 

  .الطفولة

  

  :الثانيالمثال 

ـــم يكـــن يكتـــب إال "  ـــديني و يعتبـــر شـــعر الغـــزل ميوعـــةالشـــعر الـــوطني أذكـــر أنـــه ل ال تليـــق  و ال

  2."بالرجل 

  

  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  

  موضوعه

  

  وظيفته

  

  أذكر

  يكن يكتب

  

تذكر زاهد أن بوعالم كان 

  .يميل لكتابة الشعر

  

إظهار شخصية بوعالم التي تميل إلى 

  .الديني والغزليالشعر الوطني و 
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  :الثالثالمثال 

أنـــا ال أقـــرأ الغيـــب ولـــو كنـــت أعـــرف أن أنـــاس الجبـــل هـــم أنفســـهم نـــاس المدينـــة و الســـهل "    

ظننـــتهم أناســـا طـــاهرين نظيفـــين  .مســـتقبليبأنـــانيتهم و أطمـــاعهم و ضـــيق أفقهـــم لمـــا ضـــيعت 

  1".المفسدينأتقياء صالحين يريدون إصالح األمة و التصدي للفساد و 

  وظيفته  موضوعه  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  كنت أعرف

  ظننتهم

تذكر بوعالم ألناس الجبل و 

المدينة و الصفات التي 

  .يحملونها

إعطاء معلومات حول ناس 

الجبل و الكشف عن طباعهم 

  .وأخالقهم

  

  :المثال الرابع

فســــخ رســــلتها لــــي تعلــــن فيهــــا فتحــــت ملــــف ذكريــــاتي معهــــا و اســــتخرجت الرســــالة التــــي أ" 

  2."لست أدري من أين جاءت بهذا الكالم المنمق و العبارات القاسية . الخطوبة

  وظيفته  موضوعه  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  

  ملف ذكرياتي فتحت

  استخرجت

  من أين جاءت

  

ترجاع زاهد الوردي الرسالة اس

  رسلتها له عبيرالتي أ

  

تسليط الضوء على فسخ 

و ذلك  الخطوبة بين زاهد وعبير

  . من طرف عبير
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  :الخامسالمثال    

تــذكرت فجــأة أبــي الــذي تــردد قلــيال حــين فاتحتــه برغبتــي فــي دخــول كليــة التجــارة ثــم "   

اسـم  اسـمك و بـأال تلـوث بنـييـا ولكـن عاهـدني مادامت هذه رغبتك فافعل ما تريد ، : " قال 

  1."أو ما شابه ذلك ل مشبوه سواء أكان اختالسا أو رشوة عائلتك بمال حرام أو ما

  

  وظيفته  موضوعه  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  

  تذكرت فجأة

  لكن عاهدتني

  

زاهد الوردي تذكر ما قله له 

ابوه بان يستخدم ماله في 

  الحالل ال في الحرام

  

تسليط الضوء على الوردي ألبيه 

والعهد الذي قدمه ألبيه و إعطاء 

  معلومات عن ماضيه

  

  :السادس لالمثا

 أذكر حين كنت في المدرسة االبتدائية أن األستاذ قـص علينـا حكايـة عـالء الـدين و "       

  2"ماذا تطلب من المصباح السحري إذا امتلكته؟"  :سألناالمصباح السحري ثم  
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  وظيفته  موضوعه  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  حين كنت،  أذكر

  قص علينا

  حكاية

تذكر الوردي الحكاية التي 

حكاية  ( األستاذة عليهم قصتها

  )المصباح السحري

ربطه بالموضوع الحالي فقد 

تحقق بإيجاد الكنز لكن 

  أحالمه تغيرت

  

  :السابعالمثال     

لــيس لــديك رأســمال لتصــبح : " مخــدر بتــأثير ســحرها المغناطســيقالــت لــي مــرة و أنــا شــبه      

رجل أعمال ، و لكن شهادة التجارة تسـمح لـك بـاالختالط بهـذا الوسـط و ربمـا تسـخ لـك الظـروف 

  1."فتعمل في شركة أجنبية براتب كبير

  وظيفته  موضوعه  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  

  قالت لي

  لكن شهادة التجارة

  

  تذكر الوردي لحديث عبير

طموحها بأن يكون رجل  و

  أعمال بدل أن يكون معلما 

  

إبراز الدافع الذي جعل من زاهد 

الوردي رجل أعمال بدل أن يكون 

  معلم

          

  : المثال الثامن  

أحضـــر لـــي الملـــثم فـــي الليـــل مـــذياعا صـــغيرا ســـمعت فيـــه أحاديـــث عـــن رمضـــان و أناشـــيد " 

ترحيـب بقدومـه ثـم ســمعت قبـل أن أنـام حكايـة كــان يرويهـا أبـي عـن الكنــز الـذي قتـل أصــحابه 
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قرر كل منهم بعد أن وجـدوه وتفـاهموا علـى اقتسـامه أن يـتخلص مـن االثنـين اآلخـرين . الثالثة

  1".اسمه فيه أحد فقتل بعضهم بعضا بالسيف و بالسمليفوز بالكنز وحده ال يق

  

  وظيفته  موضوعه  الخارجي مؤشرات االسترجاع

  كان يرويها أبي

  سمعت فيه

  فقتل بعضهم

تذكر الوردي للحكاية التي 

  قصها عليه أبوه

ن فيها عبرة أل  تذكر هذه القصة

فهي تذكر بالطمع و الخيانة و هذا 

  .ما وقع له

  

  :المثال التاسع 

 .وعادت بي الذكريات إلى أيـام الثانويـة حـين كنـا نـدرس نبـذة عـن حيـاة الشـعراء و الكتـاب" 

 2." كنت أحلم بأن أكون واحدا منهم و أن تدرس األجيال في المستقبل نماذج من شعري

  

  وظيفته  موضوعه  مؤشرات االسترجاع الخارجي

  عادت بي الذكريات

  أيام الثانوية

  كنا ندرس

أيام الثانوية تذكر زاهد الوردي 

  والمواضيع التي كان يدرسها

تبيين حلم زاهد عندما كان في 

  الثانوية
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  :ا�سترجاع المختلط -3

: " يظهــر االســترجاع المخــتلط نتيجــة اجتمــاع االســتباق الخــارجي بالــداخلي ويمكــن تعريفــه بأنــه

تمتـد تحدد بخاصية من من خاصيات السعة، مادامت هـذه الفئـة تقـوم علـى اسـترجاعات خارجيـة 

  1".حتى تنضم إلى منطلق الحكاية األولى وتتعداه 

يسـترجع فيهـا حـدثا بـدأ  يفهـي تلـك التـايـة إن االسترجاعات المختلطة تمتـد داخـل وخـارج الحك   

مـتمم  قبل بداية الحكاية واستمر ليصبح جزءا منها، فيكون جزء منه خارجيا والجـزء البـاقي داخليـا

  2.للحكاية األولى

  3.بداية الرواية، وينتهي ضمن زمن الرواية كما يعرف أن زمنه يبدأ من خارج زمن      

  : ومن أمثلته في روايتنا نجد

  

  :األولالمثال 

إبعادهــا عنــي بعــد أن انفلــت الشــوق المكتــوم مــن عقالــه فقــد كانــت عبيــر و مازالــت لــم أســتطع " 

  1." حبي الوحيد

                                      

 .70خطاب الحكاية، ص : جيرار جينيت - 1

 .21 معجم مصطلحات نقد الرواية، ص، تونيلطيف زي :ينظر - 2

بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية دراسة نقدية، منشورات مركز أوغاريـت  حفيظة أحمد،: ينظر- 3

 .227م، ص 2007، 1الثقافي، رام اهللا فلسطين، ط
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  وظيفته  موضوعه  المختلط مؤشرات االسترجاع

  

  فقد كانت عبير

  ومازالت حبي الوحيد

  

استرجاع زاهد الوردي شوقه 

  لعبير فهي حبه الوحيد

  

 بالزمن الحاضرربط الزمن الماضي 

  وتبيين العالقة التي تربط زاهد بعبير

   

  : المثال الثاني  

مــا يزيــد علــى الســنة كانــت عالقتنــا خاللهــا عالقــة احتــرام متبــادل فيــه  عشــنا فــي وفــاق تــام" 

استلطاف ال يصل إلى درجـة الحـب ثـم ظهـرت فـي حياتنـا عبيـر الـذهبي التـي لـم تكـن تعلـم مـن 

  2." بها األولو لكنها لم تهضمها منذ لقائها .قبل أنها حبي القديم فلم أحدثها عنها

  

  يفتهوظ  موضوعه  المختلط مؤشرات االسترجاع

  أنها حبي القديم

  لم تهضمها منذ لقائها األول بها

وصف الوردي لعالقته مع ثريا 

  وظهور عبير في حياتهم

عالقة التي تربط  تبيين

  زاهد الوردي  بثريا وعبير

                                                                                                                        

 .32كنز األحالم، ص  - 1
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 :المثال الثالث

إنهـا القطـرة النديـة الوحيـدة .ثم بدا لي وجه عبير حين أفكـر فيهـا أحـس أن قلبـي يشـتد خفقانـه" 

 1." حياتي الجافة كرجل أعمالفي 

  

  وظيفته  موضوعه  المختلط مؤشرات االسترجاع

  

  حين أفكر فيها

  إنها القطرة الندية

  

اشتياق الوردي لحبيبته 

  عبير

  

وكيف  ربط الزمن الماضي بالزمن الحاضر

كانت وما تزال القطرة الندية في حياته منذ 

  أيام الثانوية إلى أن أصبح رجل أعمال

   

  :المثال الرابع    

و قـــد كـــان بيـــنهم بالفعـــل أنـــاس مـــن هـــذا النـــوع قـــام أصـــحابهم بتصـــفيتهم فـــي األشـــهر "         

أصـل  اكتشفت مع األسف أنني من النـوع الـرديء و أال لـم .األولى فالعملة الرديئة تطرد الجيدة

  2." مجرم عادي يخطف و يقتل: إلى ما تراه أمامك اآلن

  

  

                                      

 .41كنز األحالم، ص  - 1

 .44كنز األحالم، ص  - 2



                      بنية ترتيب الزمن و مفارقاتــه: الفصل الثاني    

 

 

47 

 

 

  المختلط مؤشرات االسترجاع

 

  موضوعه

 

  وظيفته

  

  لم أصل

  اكتشفت

  ما تراه أمامك اآلن

  

حديث بوعالم عن ناس الجبل 

  وعن نفسه وكيف أصبح مجرما

  

ربط الزمن الماضي بالزمن 

  الحاضر

  

  :المثال الخامس

  1."ديبا آخر ما كنت أتوقعه أن أراك رجل أعمال بدال أن تكون شاعرا و أ" 

  

  وظيفته  موضوعه  المختلط مؤشرات االسترجاع

  

  آخر ما كنت أتوقعه

أن أراك رجل أعمال بدال من أن تكون 

  شاعرا

  

حديث بوعالم مع زاهد 

  الوردي

  

ربط الزمن الماضي بالزمن 

   الحاضر
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  :المثال السادس

التقيـــت برشـــيد فـــي مقهـــى المعلمـــين فـــي شـــارع باســـتور كعادتنـــا مســـاء كـــل أربعـــاء،  "

العمـل، رشـيد هـو صـديقي األقـرب و مسـتودع أسـراري نتحدث فيه كصـديقين و خـارج شـؤون 

  1".منذ كنا في الثانوية 

 مؤشرات االسترجاع

  المختلط

  

  موضوعه

  

  وظيفته

  التقيت برشيد

  كعادتنا

  منذ كنا في الثانوية

وصف زاهد للعالقة التي 

تربطه برشيد منذ أن كانا 

  في الثانوية إلى اآلن

 ربط الزمن الماضي بالزمن الحاضر

تبيين عالقة زاهد ورشيد وأن رشيد 

مستودع أسراره منذ  أن كانا في 

  الثانوية

    

  :المثال السابع    

  .ثم سألني و رشيد الفيلسوف أمازلت تراه؟ سمعت أنه يدرس في الجامعة" 

طبعا إنه صديقي الحميم ونلتقي كل أسبوع تقريبا، وهو يعمل معيدا فـي الجامعـة ويحضـر 

  2".الدكتوراه 

                                      

 .82كنز األحالم، ص  - 1
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  وظيفته  موضوعه  المختلط مؤشرات االسترجاع

  أمازلت تراه

  نلتقي كل أسبوع

التحدث عن رشيد صديق 

  زاهد الوردي

 لحاضرربط الزمن الماضي با

  ٕاعطاء معلومات عن رشيدو 

  

  :المثال الثامن

ســأطلب منــه معاونــة الفلســطنيين علــى اســتعادة حقــوقهم ' : كــان جــوابي فــي ذلــك الوقــت" 

إثيوبيــا و الصــومال و المســلوبة، وأطلــب منــه حــل مشــكلة الجــوع و الفقــر فــي العــالم وال ســيما فــي 

علـي اآلن أن أحـل مشـاكل التصـنيع و الفقـر فـي بـالدي، فقـد أصـبح فـي بـالدي كثيـر . بنقالداش

  1".من الفقراء 

  

  وظيفته  موضوعه  المختلط ؤشرات االسترجاعم

  

  كان جوابي في ذلك الوقت

الحديث عن األوضاع المزرية 

للفقراء في الصومال واثيوبيا 

  وبنقالداش و الجزائر

ربط الزمن الماضي بالزمن 

وتسليط الضوء على  الحاضر

الظروف االجتماعية للشعب 

  الجزائري
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  :المثال التاسع

  1".أنها أحبتني وما زالت تحبني ولكن طموحها أقوى من حبها صحيح : قلت في نفسي" 

  

  وظيفته  موضوعه  المختلط مؤشرات االسترجاع

  

  أنها أحبتني

  ومازالت تحبني

  

استذكار الوردي بأن عبير 

  أحبته و مازالت تحبه

 ربط الزمن الماضي بالزمن الحاضر

وتبيين العالقة بين زاهد وعبير 

  مزالت مستمرة

  

  :العاشرالمثال 

نزلــت ألســـلم عليــه ثـــم . كنــت عائــدا بالســـيارة فصــادفت الزبيـــر زميلــي فـــي معهــد التجـــارة" 

  2".جلسنا في مقهى قريب نستعيد ذكريات المعهد 

  

  

  المختلط مؤشرات االسترجاع

  

  موضوعه

  

  وظيفته

  

  نستعيد ذكريات المعهد

  

استرجاع الوردي لذكرياته مع 

  زميله الوردي

  

بالزمن ربط الزمن الماضي 

  الحاضر
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 الماهية تبقى االسترجاع بين الداخلي و الخارجي و المختلط أشكال تنوعت ومهما

أو  حاضرة زمنية سرد داخل سواء أكان الماضي، على إطالالت فتح هيو  بينها المشتركة

  .الحكاية زمن طول من الرغم القصصي، على الزمن شريط اختزال قصد ماضية،

  

  االستباق: ثانيا  

مــن خاللهــا الســرد مرجعيتــه يشــكل االســتباق إلــى جانــب االســترجاع تقنيــة زمنيــة أخــرى يفــارق     

  .القصصية، و يكسر خطية الزمن

االستباق أو القبلية أو االستشراف أو التوقع هو الشكل الثاني من المفارقـة الزمنيـة التـي تبتعـد    

مفارقـة زمنيــة سـردية تتجــه إلـى األمــام : " ويعــرف هـذا الشــكل بأنـه بالسـرد علـى مجــراه الطبيعـي، 

بعكـس االسـترجاع و االســتباق تصـوير مسـتقبلي لحــدث سـردي سـيأتي مفصــال فيمـا بعـد، إذ يقــوم 

  الراوي باستباق الحدث الرئيسي في السرد بأحداث 

أولية تمهد لآلتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ و استشراف ما يمكن حدوثه أو يشير الراوي بإشارة زمنيـة 

   1."تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد  أولية

حيـــث يقـــوم نستشـــف مـــن هـــذا القـــول أن االســـتباق هـــو استحضـــار أحـــداث ســـتقع فـــي المســـتقبل   

  .بسرد أحداث أولية تمهيدا لآلتي فالسارد يقفز على زمن الحاضر ليصل للمستقبلالسارد 
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عملية سردية تتمثل في إيـراد حـدث آت أو اإلشـارة إليـه مسـبقا : "بأنه نور الدين السديعرفه      

قبل حدوثه وفي هذا األسـلوب يتـابع السـارد تسلسـل األحـداث ثـم يتوقـف ليقـدم نظـرة مسـتقبلية تـرد 

  1".فيها أحداث لم يبلغها السرد بعد 

طــة التــي وصــلها قيــام الــراوي بــالقفز علــى فتــرة مــا مــن زمــن القصــة و تجــاوز النق : فاالســتباق هــو

أحــداث يحصــل مــن مســتجدات فــي سالخطــاب الستشــراف مســتقبل األحــداث، و التطلــع إلــى مــا 

ــم يــتم قيــام  ه الروايــة ومــن أبــرز خصائصــ أن المعلومــات التــي يقــدمها ال تتصــف باليقينيــة فمــا ل

   2.الحدث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله

  :همانوعان الستباق ل

 االستباق التمهيدي  •

  .االستباق اإلعالني •

  :ا�ستباق التمھيدي -1

إن االستباقات التمهيدية توطئة ألحداث الحقة، تتطلع لألمام حيث يقوم السارد أو إحدى 

هذا النوع أيضا حلة الحلم الكاشف للغيب الشخصيات بتوقع و احتمال واستفسارات، كما يرتدي 

   3.أو التنبؤ بما هو آت

                                      

، 1، ط2األســــلوبية و تحليــــل الخطــــاب الشــــعري و الســــردي، دار هومــــة، الجزائــــر، ج: نــــور الــــدين الســــد - 1

 .167، ص م1997

 240، ص بنية الخطاب في الرواية النسائية: حفيظة أحمد: ينظر - 2
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وقـد " إيحاء أولي أو إشارة تمهيد لحدث أكبر منه سيقع مستقبالهو حدث أو ملحوظة أو  "      

   1". يأخذ شكل حلم أو أحداث مجزأة تمثل عالمات لما سيأتي وهو تقنية غير مباشرة

و االستشــراف يعلمنــا بــأن هنــاك قصــة ســتقص ويطلــب إلينــا اإلصــغاء إليهــا بــتمعن، مــع أن أمــره 

  2.ؤكدةمشكوك فيه ما بين التطلعات المؤكدة و غير م

باالسـتباق الـذي جـاء  نذكر البعض منها ونبدأ كنز األحالمهناك العديد من االستباقات في رواية 

   :على لسان زاهد الوردي بقوله لبوعالم 

وهـــذا مـــا تحقـــق فعـــال بعـــد جـــواب بـــوعالم عـــن الســـؤال زاهـــد  3".إلـــى متـــى سأضـــل حبيســـا هنـــا " 

  .الوردي

   : ثلة التاليةاألمونجد استباقات كثيرة تظهر من خالل 

  :المثال الثاني

  4".حجز بنك التعمير و البناء الفيال و سيبيعها ليسترد نقوده " 

  :الثالث المثال

  5".سأروي لك قصة عجيبة و سأترك لك بعدها اتخاذ القرار . ال بأس" 
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  :الرابع المثال

أصبحت حقيقـة سرحت بي األحالم إلى ما بعد سنوات و تخيلت المصانع التي سأبنيها وقد " 

  1".تجسدت على أرض الواقع 

  :الخامس المثال

  2".المجوهرات  ندما ألنك لم تعد إلينا ولكن في المرة القادمة سنجعلك تعض أصابعك" 

  :السادس المثال

  3".في رسالة الغد نخبرك بما تفعل . نرجو أن تكون قد قضيت ليلة هادئة و سعيدة" 

  في رسالة الغد  وهذا ما تم تحقيقه : هنا وفي هذا المثال استباق تمهيدي مهد له الكاتب بعبارة 

  :السابع المثال      

وغـدا و تحـاول   اتصلت السكرتيرة بهاتفها المحمول فأجابت بأنها متعبة قلـيال ستسـتريح اليـوم"   

  4".الحضور بعد غد 

سأضل، سـأبيعها، سـأترك، سـأبنيها،  (السـابقة  مثلةاألالواردة في  لنا من خالل األفعاليتبن 

لهــا بــأن الــروي حاضــر فــي الروائــي بمعنــى أن هــذه النمــاذج االستشــرافية  )ســنجعلك، ستســتريح 

  .حركة فاعلة لضمير المتكلم
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مشاركة القـارئ، وتحفيـزه حيث أن االستباق التمهيدي يبنى على سياق يعتمد عليه الراوي لتحقيق 

   1.المتعة الروائية إنتاجفي مساهمة بناء النص السردي و 

  .يقوم بوظيفة تمهيدية لما سوف يحصل له من أحداث في وقت الحقفاالستباق التمهيدي 

كما يمكن اعتبار بداية كل فصل استباق تمهيدي للحدث الذي سيأتي الحقا، فقد صـاغها الـراوي 

  :يستشهد بها في كل فصل من فصول الرواية العشرة نذكرها في في عشرة استهالالت 

فــي هــذا الفصــل يســرد الــراوي تفاصــيل عــن عمليــة اختطــاف زاهــد : االختطــافاألول الفصــل 

  .الوردي من طرف الملثمين

يعـــد الفصــــل األول تمهيـــد لمــــا ســــيأتي الحقـــا كمــــا أن الســـارد أخــــذ لفظــــة االختطـــاف مــــن المــــتن 

  .فصله الحكائي وجعلها عنوان ل

ــانيالفصــل  ــام فــي األســر الث تــي قضــاها فــي األســر أيــام يســرد مــن خاللــه الــراوي األيــام ال :أي

ذكـرت فـي المـتن أخـذها السـارد وجعلهـا عنوانـا لفصـله ألنهـا  "أيام في األسـر" ن عبارة اختطافه إ

  .الموجودة فيه تعبر عن األحداث

فصـل عـن الكنـز ومـا يحتويـه مـن يتحـدث السـارد فـي هـذا ال :كنز ديـار الشـمس الثالثالفصل 

واضــعا  "كنــز ديــار الشــمس" مجــوهرات و نقــود ملوثــة بــدماء األبريــاء فقــد أبــرز لنــا الــراوي عبــارة 

  . لألحداث التي ستأتي الحقا إياها كعنوان للفصل ممهدا
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ــع الفصــل  فــي هــذا الفصــل يســرد لنــا الــراوي أحــداثا عــن ذات الخمــار  :األزرقذات الخمــار الراب

 "ذات الخمـــار األزرق" وقـــد اســتعمل الـــراوي عبـــارة األزرق التــي فكـــت رهـــن فـــيال الحاجـــة الزهـــرة 

وجعلها عنوان لفصله تمهيدا وتشويقا لألحداث القادمة كون هذا الفصل فيه تساؤالت عمـن تكـون 

  .ذات الخمار األزرق

ي بناها حول الكنـز الـذي م زاهد الوردي الذالأحفي هذا الفصل  :م الكنزالفصل الخامس أحال

فالراوي أعطى لنا تمهيدا عما يوجد من أحداث فـي هـذا الفصـل مسـتدال بـذلك مـن العنـوان . وجده

  .الذي وضعه للفصل

حيـــث  ،فـــي هـــذا الفصـــلهـــذا العنـــوان اســـتباق لمـــا ســـيأتي  :الفصـــل الســـادس اعترافـــات ســـليم

هنــا اســتعمل الكاتــب عبــارة اعترافــات . هــد الــوردي بالخطــة التــي نفــذها مــع عبيــريعتــرف ســليم لزا

 .تمهيدا لما يوجد في هذا الفصلسليم 

هـذا العنـوان تمهيـد لمـا جـاء فـي هـذا الفصـل حيـث أن راوي : الفصل السابع التكيف مع الواقع

  .فالس شركتهيسرد األحداث التي يمر بها زاهد الوردي وتكيفه مع الواقع بعد اختطافه وإ 

هــذا العنــوان منســجم مــع الــنص فهــو متسلســل فــي العبــارات  :ميــر المزيــفالفصــل الثــامن األ

، كمـا يعطـي هـذا العنـوان واأللفاظ الموجودة في هـذا الفصـل وهـو تمهيـد لمـا جـاء فيـه مـن أحـداث

 للقارئ فرصة التأويل حيث يعتبر العنوان مضمر فـي األفكـار و األحـداث الموجـودة يسـتدل عليـه

األميـر صـابر وهـو أميـر مزيـف لالحتيـال عليـه و باسـم  بالرسالة التـي كتبتهـا عبيـر لزاهـد الـوردي

  .األخذ من أمواله
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عنوان هذا الفصل يعطي لنا تمهيدا عما سـيحدث فيـه هـذا  :الفصل التاسع الكرامة فوق الحب

ا التــي أبــت أحــداث كثيــرة وهــي بــين زاهــد الــوردي وزوجتــه وحبيبتــه ثريــفقــد كانــت هنــاك  .الفصــل

والتــي تتمثــل فــي إفــالس شــركتها لكــن كرامتهــا منعتهــا مــن  مســاعدة زاهــد الــوردي لهــا فــي محنتهــا

  .قبول عرضه لها

ــراح هــذا العنــوان منســجم مــع مــا جــاء فــي الفصــل وهــو يحيــل عمــا  :الفصــل العاشــر أفــراح وأت

مــرتبط بــه ســيأتي فيــه حيــث يعتبــر هــذا الفصــل بمــا فيــه مــن أحــداث مفرحــة و أخــرى محزنــة وهــو 

  .ة في المتن الحكائي لهذا الفصلر متكر " أتراح " و" أفراح " ألن كلمة 

هذا العنوان ينهي به الكاتب عبد اهللا خَمار نصه السـردي وهـو عنـوان  :الفصل األخير الخاتمة

ق لمــا ســيأتي فــي للبــاب والفصــل األخيــرين فــي هــذه الروايــة وكــل حــدث موجــود هنــا يعتبــر اســتبا

   .احياة بطل روايتن

  

 :االستباق اإلعالني -2

تمهد وتوطئ لما سيأتي  أكيدةو  عن طريق مهمة إخبارية حاسمة وهو تقنية تتم بشكل مباشر

  1.تدل عليه من أحداث عظيمة ومهمة ويكون بإعالن عن إشارة صريحة

هــو الــذي يعلــن علــى سلســلة األحــداث التــي سيشــهدها الســرد فــي " : بأنــه حســن البحــراوييعرفــه 

  2". وقت الحق
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  .بمعنى أنه يضع القارئ وجها لوجه مع الحدث النهائي؛ أي أنه يعرفه ويوصله للحدث النهائي

هذا النوع من االستتباقات موجود في روايتنا فالسارد وضع كثير من المواقف واألحـداث صـريحة 

 .التي تتحقق داخل المتن الحكائي

 

 :المثال األول

يكــــون حســــابك عســــيرا إن لــــم تعــــد مــــا لــــديك مــــن أعطيــــك مهلــــة ثالثــــة أيــــام ال غيــــر وبعــــدها "  

  1".المجوهرات 

هنــا اســتباق لمــا سيحصــل بعــد ثــالث أيــام فالقــارئ هنــا يكــون متشــوق لمعرفــة كيــف مــرت هــذه   

  األيام وما إذا اكتملت األحداث وتحققت

  :المثال الثاني

ســــتطيع ســــكن علينــــا لن 400إننــــا نطمــــع فــــي أن ترســــو المناقصــــة الجديــــدة لبنــــاء : وقــــال لــــي"   

ومع أن المهلة لم تنته بعـد، لكنـي أعتقـد أننـا قـدمنا أفضـل المؤسسة،  إنعاشاستخدام األموال في 

  2".عرض 

المتأمــل لهـــذا المثــال تخطـــر ببالـــه عــدة إيحـــاءات وتصــورات تدفعـــه للتفتـــيش الــدائم عـــن مـــا إذا   

  .تحقق هذا االستباق فيا بعد
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  :الثالث المثال

  1".المحمول يرن بال انقطاع فجأة بدأ جرس الهاتف "     

  :المثال الرابع

  2" كان الهاتف ينقطع لحظة ثم يرن"   

  :المثال الخامس

لــك عنــدي مفاجــأة عجيبــة ال تخطــر لــك علــى : رفعــت الســماعة فــإذا المحــامي عمــار يقــول"     

  3".بال 

إعالنيــا للمســتقل، الرابــع و الخــامس يعطــي لنــا اســتباقا الثالــث و إن داللــة الهــاتف فــي المثــال    

  .ألن الهاتف سوف ينبئنا بشيء سوف يحصل في المستقبل القريب

أمـا فـي . ففي المثال الخامس يوظف السارد الهاتف بصورة تكرارية في قوله ينقطع لحظة ثم يرن

، وقد جاء االسـتباق هنـا المثال السادس جعلنا الراوي نتوقع حدثا قبل وقوعه خاصة بكلمة مفاجأة

ألن المحـــامي عمـــار يخبـــر زاهـــد الـــوردي بـــأن هنـــاك مفاجـــأة ال تخطـــر علـــى بالـــك  طويـــل المـــدى

  .فاإلعالن خفيا حتى يخبر المحامي عمار عن موضوع المفاجئة
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  :المثال السادس

ســوف يســتقبلك رئــيس الحكومــة قريبــا ويســلمك شــيكا بــالمبلغ ولــن أبــوح لــك بمقــداره حتــى يــوم "   

  1".التسليم 

  :المثال السابع

  2".له هناك ضيف قادم قريبا ليسكن معنا و أرجو أن تساعدني في الظروف المالئمة  "    

  :المثال الثامن

و أكـد لـي المحـامي عمــار أن المبلغـين سيصـرفان قريبــا مـن أمـوال ســهيل المـدني التـي جمــدت "  

  3".في البنوك 

بـأن االسـتباق اإلعالنـي خفيـا علـى القـارئ وهـذا  السـابع و الثـامن السـادس و المالحظ فـي المثـال

: ما يمثل تشويقا وتحفيزا للقارئ لمتابعة ومعرفـة األحـداث ويظهـر هـذا مـن خـالل العبـارات التاليـة

هذه العبارات تـدلنا علـى . قريباسوف يستقبلك قريبا، هناك ضيف قادم قريبا، المبلغين سيصرفان 

 لبعث التشويق في القارئ  وجود استباقات لكنها جاءت مستترة وذالك

تشترك المفارقتان االسترجاع و االستباق في كونهما تسعيان إلـى خلخلـة نظـام الـزمن السـردي     

 .البنية و الوظيفة في وتختلفان. لألحداث،  حيث يتجاوز الراوي التسلسل المنطقي الزمني له
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  )  DUREEالمدة / نظام السرد( بنية إيقاع الزمن 

أو مــا يســمى بالديمومــة وهــي تقنيــة تراقــب تســارع األحــداث أو ســرعة القــص أو تباطؤهــا أو 

يقاس زمـن الحكـي جمودها، وذلك من خالل دراسة العالقة بين زمن الحكي وطول النص، حيث 

  .بالثواني و الساعات و السنين وطول النص بالجمل والصفحات

فمقارنة مدة حكاية ما بمدة القصة التي ترويها هذه الحكاية عملية أكثر صـعوبة، وذلـك أن 

ـــة رهـــين بالمـــدة  ـــاس مـــدة الحكاي ـــور نـــص القـــراءة قي ـــة القـــراءة تختلـــف ألالتـــي يقضـــيها عب ن أزمن

   1.ةباختالف الحدوثات الفردي

.  أن القــــراءات فــــي النصــــوص الحديثــــة تختلــــف مــــن المتلقــــي وذلــــك حســــب خلفياتــــه المعرفيــــة أي

  : ونحن بصدد  دراسة اإليقاع الزمني انطالقا من التقنيات الحكائية اآلتية

   المشهد الحواري، الوقفة"  يكتالسرد التي تعتمد على حر  بطيءتقنية ت   -

  ".الوصفية 

 ، الحذف )التلخيص(الخالصة  " تيالتي تعتمد على حركالسرد  عيتسر تقنية - 

    .") القطع( 

نفــرادي ، و اال:  اعبــه إيقــاع الــزمن وهــو ثــالث أنــو الـــــتواـتــــــــر وهــو نــوع أخــر يــدرس   –  

 .التكراري، و المؤلف
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  تسريع السرد: أوال   

 ):لقطعا( الحـــــــذف - 1

يعــد الحــذف مــن القضــايا المهمــة التــي أخــذت حيــزا كبيــرا مــن االهتمــام عنــد الدارســين و    

أعلـــى درجـــات تســـريع الـــنص : " كمـــا يعـــرف بأنـــه .هـــو انحـــراف عـــن المســـتوى التعبيـــري العـــادي

الســردي، مــن حيــث هــو إغفــال لفتــرات مــن زمــن األحــداث، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تمثيــل فتــرات 

 1".مساحة نصية ضيقةزمنية طويلة في مقابل 

يلتجئ الروائيون التقليديون في كثير من األحيان إلى تجـاوز بعـض المراحـل مـن القصـة    

وانقضـــى زمـــن " أو "  ومـــرت ســـنتان: " دون اإلشـــارة بشـــيء إليهـــا، و يكتفـــي عـــادة بـــالقول مـــثال

بالـذات و يتضـح فـي هـذين المثـالين . إلـخ و يسـمى هـذا قطعـا"... طويل فعادة البطل مـن غيبتـه

  2.أن القطع إما أن يكون محددا أو غير محدد

القفـز فـوق فتـرة زمنيـة سـواء أكانـت هـذه الفتـرة طويلـة  تعنيتبين لنا أن الحذف تقنية هنا ي  

  .أو قصيرة

فالحذف يحدث عندما يتجاوز السارد جزءا من القصة، ويعبر عنه بألفاظ وعبارات زمنيـة   

  . تشير إلى موضوع الحذف
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الحــذف، إلــى جانــب الخالصــة، دورا حاســما فــي اقتصــاد الســرد و تســريع وتيرتــه، يلعــب "  

فهــو مــن حيــث التعريــف تقنيــة زمنيــة تقضــي بإســقاط فتــرة، طويلــة أو قصــيرة، مــن زمــن القصــة و 

    1".عدم التطرق لما جرى فيها من وقائع و أحداث

عليهـــا الســـارد فـــي و بتعبيـــر آخـــر إن الحـــذف مـــن بـــين أهـــم التقنيـــات الزمنيـــة التـــي يرتكـــز  

. تسريع وتيرة الزمن وذلك من خـالل تجـاور فتـرات مـن زمـن القصـة وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا

الحذف الصريح، الحذف الضمني، و الحـذف : بين ثالث أنواع من الحذف "جيرار جنيت " ميز 

 .االفتراضي

  

 ELLIPISE EXPLICITEالحذف الصريح أو  -أ

هـــو مـــا يصـــرح بوجـــوده بلفـــظ أو عبـــارة زمنيـــة محـــددة أو غيـــر محـــددة وتكـــون فـــي بدايـــة   

ـــتالحــذف كمــا هــو معلــوم أو مؤجــل إلــى حــين اســتئناف الســرد لمســاره يعرفــه  فــي  جيــرار جنيـــــــــ

إلـى ردح الزمــــن ) محـددة أو غيـر محـددة( الذي يصـدر عـن إشـارة : " هو خطاب الحكاية  كتابه

  2."الذي تحذفه 

 :هذا النوع موجود بكثرة في روايتنا وقد أخذنا نماذج متعددة منه وهي كاألتي   
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  :المثال األول

  1".كانت ثريا في مثل هذا اليوم من العام الماضي متألقة "   

فقــد أســقط جميــع " هــذا اليــوم مــن العــام الماضــي "هنــا حــذف صــريح فالمــدة الزمنيــة محــدد بعبــارة 

  .هذا العام مما سرع من وتيرة الزمناألحداث التي كانت في 

  :المثال الثاني

تكلمنـــا يـــوم الســـبت وتبادلنـــا التهنئـــة بعيـــد األضـــحى و هنـــأتني صـــباح األمـــس بالســـنة "     

  2".الجديدة فبم تهنآني اليوم؟ وعالم تعتب علي؟ 

يـــوم الســـبت، صـــباح " ونجـــد فـــي هـــذا المثـــال أيضـــا حـــذف صـــريح محـــدد بالعبـــارات      

  .فقد أسقط مدة زمنية طويلة دون ذكر جل أحداث الواقعة فيها"  ماألمس، اليو 

  :المثال الثالث

  3".قابلت باألمس محامي السيدة ثريا صدفة في رياض الفتح "   

حيـث أنــه قـام بتسـريع وتيـرة الـزمن السـردي ألنـه لــم " بـاألمس" حـدد الحـذف الصـريح هنـا بلفظـة  

  .مسيذكر األحداث و الوقائع التي صادفته باأل
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  :المثال الرابع

  1".اشترياه منذ شهر بعد استقرارهما في وهران وهما يقيمان بالجناح الرئيسي "  

قــام الســارد بإســقاط المــدة الزمنيــة التــي تقــدر بشــهر دون أن يتطــرق لرصــد األحــداث أو اإلشــارة 

  .إليها

 :المثال الخامس

 2".قضت أربع سنوات تحصلت خاللها على الليسانس في إدارة األعمال "   

  .جعلت من الحذف صريحا محددا ال يحتاج جهدا لمعرفته" أربع سنوات" لفظة 

  :المثال السادس

  3..."منذ شهر تقريبا، أذكر يوم االثنين" أسقط ضياء الدين من السرد شهرا   

الحـذف صـريحا محـددا ظـاهرا دون اإلشـارة إلـى الوقــائع جعلـت مـن " شـهر، االثنـين" ولكـن لفظتـا 

 .التي حدثت فيه

  :المثال السابع

 4".وجدت في المنزل بعد يومين رسالة باسمي كتبت بالحاسوب "   
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ومـن خـالل هـذه " بعد يومين" قفز زاهد الوردي بذاكرته فحذف يومين واستدل عليهما بعبارة      

 .العبارة يتبن لنا أن الحذف صريح و محدد

  :المثال الثامن

تابعت مسيرتك منذ عشرين سنة و رأيت ما فعلته من إفالس الشركات و إفالس رجـال "         

  1".األعمال وتسريح العمال

عشــرين ســنة وذلــك دون اللجــوء إلــى ســرد األحــداث و : أســقط ضــياء الــدين مــدة زمنيــة تقــدر ب 

 .الوقائع التي حدثت خالل هذه السنوات الطويلة

  :المثال التاسع

ــــمـــرت األيـــام الثالثـــة بســـالم كنـــت أن"    د فنـــادق العاصـــمة ـــــــــــام خاللهـــا كـــل يـــوم فـــي أحــــــ

 2".الصغيرة 

  وذلك لتسريع وتيرة" مرت األيام الثالثة " ريح يتجلى في عبارة هنا أيضا حذف ص    

  .الزمن  

  :المثال العاشر

  3".مر أسبوعان على اختفاء مدير البنك محمود سامي "   
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تدل على أن الحذف صريح ألن المـدة المحذوفـة مصـرحة لكـن أحـداثها " أسبوعان" إن لفظة     

  .محذوفة

العــام الماضــي، هــذا اليــوم، يــوم الســبت، بــاألمس، منــذ " فالصــيغ التاليــة الدالــة علــى الــزمن       

تشير مباشرة وبشكل صريح إلى وجـود الحـذف " شهر، يومين، عشرين سنة، ثالثة أيام، أسبوعان

ــز األحــالم" فــي روايــة  إن هــذا الحــذف يجعــل القــارئ متشــوق لمعرفــة األحــداث حيــث يمكــن  " كن

 .هذه المدة المحذوفة بتقنية االسترجاعإعادة 

  

 E_IMPLICITE: الحذف الضمني - ب

 

تلك التي ال يصرح بوجودها بالذات، والتي إنما يمكـن القـارئ : " بأنها جيرار جنيت فه يعر  

  1".أن يستدل عليها ثغرة في التسلسل الزمني أو انحالل االستمرارية السردية 

تركيـز تـام لمعرفتـه ألنـه يعـرف مـن سـياق الكـالم وال توجـد فيـه الحذف الضمني يجعل القارئ فـي 

  .قرائن لمعرفته

ال يظهــــر الحــــذف فــــي الــــنص، بــــالرغم مــــن حدوثــــه، وال تنــــوب عنــــه أيــــة إشــــارة زمنيــــة أو "      

ـــر الثغـــرات و  ـــاء أث ـــى معرفـــة موضـــعه باقتف ـــدي إل ـــى القـــارئ أن يهت مضـــمونية، و إنمـــا يكـــون عل

   2".سل الزمني الذي ينتظم القصة االنقطاعات الحاصلة في التسل
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  :هذا النوع أيضا موجود في روايتنا ومن أمثلته

 

  : المثال األول

  1."كنت دائما أرعاها و أنا اآلن أقيم معها منذ انفصالي عن زوجتي "    

في هذا المثال السارد يحكي عن زاهد الوردي بأنه يقيم مع أمه منذ انفصاله عن زوجته ثريـا فـي 

ألنهــا لــم تحــدد ) منــذ انفصــالي( المثــال تجــاوز فتــرة زمنيــة يبـدو أنهــا طويلــة يظهــر مــن عبـارة هـذا 

بدقـــة ومنـــه يبـــرز لنـــا أن الســـارد قـــام بقصـــر المـــدة الزمنيـــة التـــي طالهـــا اإلســـقاط وهـــو مـــا يســـمى 

  .بالحذف الضمني

  :المثال الثاني

بــة بعــد ســنوات مــن حتــى جــاء ذلــك اليــوم المشــؤوم الــذي أنهــت فيــه عالقتنــا وفســخت الخط" 

  2."الحب و األمل 

جــاءت غيــر محــددة فــي ســياق فقــد " ذلــك اليــوم" مــن المالحــظ فــي هــذا المقطــع أن لفظــة  

تجاوز السرد فترة زمنية تبدو طويلة و قام بقصر المدة الزمنية لتسريع زمن السرد فحـذف أحـداث 

  .يعتبرها ثانوية

  :المثال الثالث

  1."ر كنت على موعد مع المحامي عماربعد أيام وفي آخر يوم من أكتوب" 
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علــى أيــام عديــدة غيــر محــددة العــدد انقضــت وذلــك " زاهــد الــوردي " ففــي هــذا الحــذف يقفــز 

  .و قام بإسقاط المدة الزمنية وهو ما يسمى بالحذف الضمني" بعد أيام" في قوله 

  :المثال الرابع

  2."ن هذا الكابوس الرهيب مرت فترة استطعت فيها أن أستعيد وعيي و أستيقظ م"        

إن هـــذا المقطـــع يـــوحي بـــأن أحـــداث كثيـــرة حـــذفت، تعـــد أحـــداثا ثانويـــة ال تســـتحق الـــذكر حـــذفت 

  .ضمنيا دون إعالن،  و الغرض من هذا الحذف هو جلب اهتمام القارئ للربط بين األحداث

  :المثال الخامس

حـدث منـذ اختطـافي  وعدته أن نلتقي في المكتـب بعـد انصـراف المـوظفين وشـرحت لـه مـا" 

  3."حتى هذه اللحظة 

" منـذ اختطـافي حتـى هـذه اللحظـة: " نرى في هذا المثال أن السارد لم يحدد الزمن وذلك في قوله

قصــر المــدة تفقــد حــذف كــل األحــداث التــي وقعــت فــي هــذا الــزمن الــذي ال نعــرف حجمــه و قــام ب

  . الزمنية التي مسها اإلسقاط وهذا لتسريع وتيرة الزمن

  :المثال السادس

بدأت اللجنة أعمالها فـي سـرية تامـة قبـل نهايـة العـام و شـهدت أمامهـا وقـدمت لهـا كشـف " 

 1".باألموال التي اقترضتها من الكنز ثم أعدتها إليه كاملة غير منقوصة
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إن هــذا المقطــع مــن الحــذف الضــمني يــوحي إلــى تســريع األحــداث بطريقــة خفيفــة وذلــك فــي 

  .فقد أسقط الراوي المدة التي قضاها وسرع من وتيرة الزمن" العامقبل نهاية " قوله 

  :المثال السابع

  2".إال أنه تراجع عن أقواله بعد أيام ونفى وجود الشريط " 

بـأن الســارد قـام بـالقفز عــدة أيـام غيــر محـددة بكـل مــا جـرى فيهــا " بعـد أيــام " يتبـين لنـا فــي عبـارة 

  .ألنه يرى أنها ال تفيد القارئ في شيءمن أحداث وذلك دون اللجوء إلى ذكرها 

  :المثال الثامن

  3."نحن ال نستطيع أن نكتشف اإلنسان إال بعد عشرة طويلة على ذلك"  

الراوي في هـذا المقطـع السـردي الـذي يتضـمن الحـذف الضـمني اكتفـى باإلشـارة إلـى بعـد المـدة و 

  .طولها لكنه لم يحددها و لم يصرح بها

  :المثال التاسع

مــدة أخبرنــي المحــامي عمــار أن أحــد رجــال األعمــال العــاملين فــي البنــاء فــي وهــران بعــد " 

 يبدو في هذا المقطع و أثناء القراءة األولى بأنه مقطع واحد ال حذف   4."كلفه بقضية هناك 
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فيــه ولكــن بعــد القــراءة الثانيــة يتبــين مــن خــالل لفظــة بعــد مــدة بــأن الروائــي ركــز علــى أهــم 

 . األحداث التي أخذت وقتا فقد تم إسقاط ولم يعلن عنها لكنها تفهم من سياق الكالم

 

  :المثال العاشر

وهــذه لــم أســتبعد ذلــك ألن الفتــرة بــين اســتقرارهما فــي وهــران و شــراء الفنــدق و بنــاء الفــيال " 

االستثمارات الكبيرة ليس مصدرها ما يملكانه وقروض البنوك التـي لـم تعـد متيسـرة كمـا كانـت فـي 

   1."الماضي

يبرز في هذا المقطع السـردي بـأن السـارد قـد تجـاوز فتـرة زمنيـة تفهـم مـن سـياق الكـالم ولعـل     

تفى باإلشارة إليها دون فالسارد لم يتحدث عن هذه المدة بل اك" فترة " الكلمة التي تبين ذلك هي 

  .التعرض لتفاصيلها وهذا ما يعرف بالحذف الضمني وقد أراد به السارد تسريع وتيرة الزمن

مــن خــالل هــذه األمثلــة نــرى أن الحــذف الضــمني يكتنفــه الغمــوض وهــوال يعتمــد علــى قــرائن 

 .واضحة عكس الحذف الصريح 

  : الحذف االفتراضي -ج

حذف الضمني وهمـا يشـتركان فـي عـدم وجـود قـرائن واضـحة يأتي في الدرجة األخيرة بعد ال

يقـــة لمعرفتـــه ســـوى االفتـــراض وال توجـــد طر . تســـعف علـــى تعيـــين مكانـــه أو الـــزمن الـــذي يســـتغرقه

   2.بحصوله
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ـــواع الحـــذف اســـتتارا  ـــر أن ـــة النموذجيـــة للحـــذف االفتراضـــي هـــي تلـــك " هـــو أكث ولعـــل الحال

الفصـــول فتوقـــف الســـرد مؤقتـــا؛ أي إلـــى حـــين اســـتئناف  نهايـــةبياضـــات المطبعيـــة التـــي تعقـــب ال

  1."القصة من جديد

 

نجد هـذا النـوع مـن الحـذف فـي روايتنـا بـين األبـواب و الفصـول فـي أمـاكن متفرقـة وبأشـكال 

  .مختلفة

و التي تتكون من عشرة فصول و تسـعين بابـا، أن السـارد  كنز األحالمفالمالحظ في رواية 

ممتـــدة علـــى طـــول صـــفحات كاملـــة أو . تـــرك بياضـــات فـــي مواقـــع و أشـــكال مختلفـــة فـــي طولهـــا

نصفها وهذه الصفحات ممتدة بين الفصول وفي بعض األحيان بين األبـواب ربمـا المقصـود منهـا 

ثال نجــد فــي البــاب للــزمن الحقيقــي فمــ انفــالت أو انقطــاع مراحــل زمنيــة معينــة مــن الكــل المركــب

و الذي يتكون من خمسـة أبـواب فـي آخـر بـاب فيـه يتـرك السـارد بياضـا  2" االختطاف "بـ  األول 

هـذا البيـاض الـذي نعنـي بـه " أيـام األسـر" بــ  لدخول إلى الباب الثـاني قيمته نصف صفحة قبل ا

فــي األحــداث الســابقة وٕاعطائــه  رالحــذف االفتراضــي يمكــن أن تكــون وظيفتــه فســح المجــال للتفكيــ

ذات " كمــا نجــده فــي بــين البــاب الرابــع .  للقــارئ لتهيئــة نفســه الســتعاب األحــداث القادمــة المجــا

 الكرامة فوق " اب التاسع  كذلك نجده بين الب" كنز األحالم" والباب الخامس " الخمار األزرق

 

                                      

 .367المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، ص : أحمد رحيم كريم الخفاجي - 1

 .07كنز األحالم، ص  - 2



  بنية إيقاع الزمن و تواتره في رواية كنز ا�ح�م          : الفصل الثالث   

 

75 

 

وبـين هـذه األبـواب تـرك السـارد فراغـات بقيمـة "   أفراح و أتراح" و الباب العاشـر  "  الحب

  . نصف صفحة، هذه الفراغات تربط بين األبواب

يعـــود الســـارد بعـــدها إلـــى بـــدايات الحكـــي مـــن خـــالل تقتيتـــي االســـتباق أو االســـترجاع؛ ليتبـــين إن 

للحذف االفتراضي دور في تسريع سيرورة السـرد، ومـنح الـنص شـعرية الغمـوض؛ لمـا يحذفـه مـن 

   .يفترض السارد أنها ال تقدم شيئا في نصه وال لقرائهأحداث 

 

"  ذات الخمـار األزرق"  و البـاب الرابـع  "  كنز ديـار الشـمس" الثالث  :  ا بين األبوابأم     

" و البـــاب الســـابع  "  اعترافـــات ســـليم"  و البـــاب الســادس "  كنـــز األحـــالم" و البــاب الخـــامس  

نجد السارد وضع لنـا بياضـات تتعـدى نصـف صـفحة لتصـل "  الخاتمة "إلى"  التكيف مع الواقع

إلى صفحة هنا يترك السارد مجاال واسعا بهذا الحذف االفتراضي الذي يحتل مكانـة داخـل المـتن 

حـــداثها المحذوفـــة لينتقــل مـــن بـــاب آلخـــر دون أن أخـــذ بيـــد لقــارئ رغـــم جهـــل مــدتها و الســردي تأ

  .يحس بتفكك النصي 

ها دائمــا التنبيــه للــزمن المحــذوف فقــد يســتعان بهــا للــربط بــين إن هــذه البياضــات لــيس هــدف

  .الفصول للحفاظ على تماسك البناء أو المتن النصي

مــن خــالل هــذه األمثلــة نســتطيع القــول بــأن الحــذف كتقنيــة ســردية تعمــل علــى تســريع الســرد 

  .االفتراضيالصريح، الضمني، :  ا متراوح بينو حضوره "كنز األحالم " حاضر بقوة في رواية 
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 SOMMAIRE: الخالصة - 2

ة تمثل وحدة من زمـن القصـة تقابـل وحـدة أصـغر مـن زمـن الكتابـة، تلخـص لنـا نيهي تق         

وتعــد ثــاني أنمــاط التســريع فــي الســرد، إذ يمكــن مــع هــذه  1.مرحلــة طويلــة مــن الحيــاة المعروضــة

ـــة تلخـــص فحـــوى هـــذه الســـنوات فيتحقـــق  ـــة أن يقطـــع الســـارد مســـافات شاســـعة بأســـطر قليل التقني

و الخالصـــة ســـرد منفـــذ بإيجـــاز يختـــزل فيـــه زمـــن الخطـــاب ليصـــبح أصـــغر مـــن زمـــن  .الملخـــص

معلومـــات غيــر الضـــرورية القصــة، و التلخــيص أو الخالصـــة هــو تجــاوز المطلـــوب لكثيــر مــن ال

  2.التي تقدم للسرد فائدة

بمعنـــى تخطـــي الســـارد لفتـــرات زمنيـــة يـــرى الســـارد أنهـــا خـــارج الموضـــوع أو أنهـــا ليســـت جـــديرة  

  .باهتمام القارئ

المجمــل ظــل حتــى ....  جنيــت خ الخالصــة أو المجمــل كمــا يســميها أمــا بالنســبة إلــى تــاري     

قــال األكثــر شــيوعا بــين مشــهد و آخــر الخلفيــة التــي عليهــا نهايــة القــرن التاســع عشــر وســيلة االنت

 يتمــايزان، و بالتــالي النســيج الــذي يشــكل اللحمــة المثلــى للحكايــة الروائيــة، و التــي يتحــدد إيقاعهــا

  3.األساسي بتناوب المجمل و المشهد
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مـن زمـن وحدة من زمن الحكايـة تقابلهـا وحـدة أقـل : " بأنها محمد شعبان عبد الحكيمويعرفها    

الكتابــة ألنهــا تعنــي ســرد أحــداث وقعــت فــي عــدة أيــام، أو شــهور، أو ســنوات فــي صــفحات قليلــة، 

  1".دون الخوض في التفاصيل

إن الخالصــة تــرد دائمــا فــي افتتاحيــة الحكايــة التــي يتــأطر بهــا الحــدث الرئيســي تعــرض ملخــص 

 2.مكثف يعد مدخال للحكاية برمتها

  :المثال األول

اليوم فرغم أنـي فـي األسـر منـذ األمـس فقـط فقـد مـرت عليـا هـذه الفتـرة  تساءلت عن تاريخ" 

  3".كأنها دهر

لمـــا فيهـــا مـــن آالم وخـــوف " وكأنهـــا الـــدهر" ليلتـــه وهـــو فـــي األســـر بكلمتـــين لخـــص الســـارد 

  .يرى أنها لن تفوت عليه من طولها وتفكير بالماضي و الحاضر حتى أنه

  :المثال الثاني

. كنا معا في ثانوية عمارة الرشيد و كنا شبه مخطـوبين وقـد ربطـت بيننـا قصـة حـب كبيـرة" 

كان يكتب لي الشعر و كان مغرمـا بـي و كنـت أميـل إليـه، ولكـن أهلـي رفضـوه لفقـره و أجبرونـي 

 وحين توفي . على الزواج من رجل أعمال ميسور الحال أخلصت له وقطعت صلتي بالماضي

 

                                      

 .112الرواية العربية الجديدة، ص : محمد شعبان عبد الحكيم - 1
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زاهــد و أقنعنــي بالعمــل ألخــرج مــن دوامــة الحــزن التــي عصــفت بــي بعــد زوجــي اتصــل بــي 

  1."وفاة المرحوم

لخــص لنــا الســارد علــى لســان عبيــر وقــت طويــل والمتمثــل فــي حياتهــا منــذ أن كانــت فــي الثانويــة 

وزواجها ووفاة زوجهـا إلـى أن بـدأت العمـل فـي مؤسسـة زاهـد الـوردي فـي خمسـة أسـطر ففـي هـذا 

  .ملخص عن حياتها المقطع أعطت لنا عبير

 :المثال الثالث

مضت األيام و الساعات بطيئة علي في األسر كان خاللها مختطفي الملـثم ال يخـاطبني " 

 2."إال ببضع كلمات وقت السحور أو الفطور

لخص السارد هنا مـرور أيـام رمضـان وهـو فـي األسـر ومـا كـان يحـس بـه مـن حمـل ثقيـل وخـوف 

  .سطرين حتى ال يشعر القارئ بالمللكأن الزمن توقف عن الدوران في 

  :المثال الرابع

أعتـرف بكـل مـا : " وبعد أيام تلقيت رسالة خطية منه حملها محاميـه يقـول لـي فـي بـدايتها" 

                    3".حدث، ال ألبرئ نفسي لكن ألحذرك ممن حولك

ام دون جعـــل التلخـــيص واإليجـــاز وســـيلة للتنقـــل بســـرعة عبـــر الـــزمن، فاختصـــر مـــرور األيـــ

   .تفاصيل أحداثها
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  :المثال الخامس 

كنت أعيش قانعا في أمان اهللا ولم يخطر لي أبدا أن أمد يدي إلـى مـال حـرام حتـى كـان "  

ذالك اليوم الذي اجتمعت فيه بعد اختطافك بعبير وأريتها الشيكات التي تركتهـا ورصـيد المؤسسـة 

  1."في البنك

فقـد اسـتغنى عـن ذكـر األحـداث و التفاصـيل و ذكـر فقـط لقد لخص أيام حياته وهـو قـانع بعيشـته 

  .القناعة ألن القناعة كنز ال يفنى

  :المثال السادس

  2".وبقيت طوال الليل أفكر "

بعـد معاناتـه   ليلتـه فـي األسـر هكذا لخـص السـارد ليل بطوله وساعاته في أربع كلماتخالصة ال

  .بالتفكير

  :المثال السابع

  3".ثالثة أيام أي قبل انتهاء موعد المناقصة بيوميناتصلت به هاتفيا بعد " 

  .خالصة مرور ثالثة أيام وما يحدث فيها لخصها باتصاله بصديقه

  :المثال الثامن
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  1."ظهرت نتيجة المناقصة بعد أيام و فاز عرض مؤسسة الوردي بتنفيذ المشروع "   

  .زاهد الوردي بتنفيذ المشروعلخص السارد مرور عدة أيام في سطر واحد ذكر فيه فوز مؤسسة 

  :المثال التاسع

  .2" ومرت عشرون سنة كاملة على تلك األحداث" 

لخـص زاهـد الـوردي عشــرين سـنة فـي أقــل مـن سـطر واحـد فقــد مـر مـرورا ســريعا علـى هـذه المــدة 

  .الطويلة

  :المثال العاشر

  

اليـــوم و غـــدا اتصـــلت الســـكرتيرة بهاتفهـــا المحمـــول فأجابـــت بأنهـــا متعبـــة قلـــيال ستســـتريح " 

  3".وتحاول الحضور بعد غد

  .لخص السارد يومين في سطرين فهو لم يقدم أي تفاصيل عنهما

  :المثال الحادي عشر

  4".مضت أيام لم أسأل خاللها عن عبير و صالح ولم أسمع عنهما شيئا" 

  .لخص لنا زهد الوردي خالصة أيام في سطر واحد عندما قال أنه لم يسأل عن عبير وصالح
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يعمل كل من الحذف و الخالصة على عرض كل ما هو جدير باهتمام القـارئ أي الوقـوف عنـد 

  .لب و صلب الموضوع

  

  تقنية تبطيئ السرد: ثانيا       

طيئ و حتــى اإليقــاف نيـة مضــادة لتســريع الســرد وتتمثـل فــي إبطائــه وتعطيــل اتسـاعه بــالتبتق

  .الوصفيةالمشهد الحواري و الوقفة : نيتيويكون ذلك بتق

  ):SEENE( المشهد الحواري  -1

يتوقـــف الســـرد ويســـند الســـارد الكـــالم للشخصـــيات  ثالمقطـــع الحـــواري، حيـــيقصـــد بتقنيـــة المشـــهد 

فـي هـذه الحالـة يسـمى . فتتكلم بلسانها وتحـاور فيمـا بينهـا مباشـرة، دون تـدخل السـارد أو وسـاطته

   1.السرد بالسرد المشهدي

يقــدم المشــهد الحــواري مقطــع مــن األحــداث بــين الشخصــيات إضــافة إلــى تقــديم وجهــة نظــره فــي  

  .الموضوع ويعكس الحوار تواتر وتباعدا بين الشخصيات

هذه التقنية، التي يطـابق أو يكـاد، زمـن الحـدث بـزمن السـرد وينـاقض  جيرار جونيتلقد وضح "  

، ألن المشــهد عبــارة عــن قــص مفصــل، و الخالصــة عبــارة عــن قــص ملخــص، ممــا )الخالصــة(

  2."يؤدي إلى تعارض المحتوى الدرامي و المحتوى غير الدرامي

 

                                      

 .95تحليل النص السردي، ص  ، محمد بوعزة: ينظر - 1

 .111الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، ص : إدريس بوديبة - 2



  بنية إيقاع الزمن و تواتره في رواية كنز ا�ح�م          : الفصل الثالث   

 

82 

 

أســـلوب " هـــو المشـــهدأن  مصـــطلحات نقـــد الروايـــةفـــي معجـــم  لطيـــف زيتـــونيكمـــا عرفـــه      

فـي المشـهد يحتجـب ... العرض التي تلجـأ إليـه الروايـة حـين تقـدم الشخصـيات فـي حـوار مباشـر 

الــراوي فتــتكلم الشخصــيات بلســانها ولهجتهــا ومســتوى إدراكهــا، ويقــل الوصــف ويــزداد الميــل إلــى 

  1".التفاصيل و إلى استخدام أفعال الماضي الناجز

  2.الكالم كحوار بين صوتين مفي المشهد الحواري يغيب السارد ويتقد

إن المشهد الحواري ينقل إلينا تداخالت الشخصيات كما هي في النص بالمحافظة على صـيغتها 

  3.األصلية

  :المثال األول

  أنت زاهد الوردي؟ −

  من أنتما؟ وماذا تريدان؟  −

 هات مفاتيح السيارة؟  −

 :تابع الملثم قائال.تلفت حولي قلقا −

 .في خبر كانإذا كنت تبحث عن الحارس فهو  −

 4هل قتلتماه؟ −

                                      

 .155-154معجم مصطلحات نقد الرواية، ص : لطيف زيتوني - 1

 .115ص ، م2010، 3دار الفرابي، بيروت، طتقنيات السرد الروائي،   العيد،يمنى  :ينظر - 2

 .165بنية الشكل الروائي، ص  ،حسن بحراوي: ينظر - 3

 .08ص   كنز األحالم، - 4
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  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

 

زاهد الوردي مع الشخصين 

  )الخاطفين( الملثمين 

 

  حظيرة السيارات

 

  خطف زاهد الوردي

  من مقر الشركة

      

  انزاح السرد في هذا المقطع تاركا المجال للحوار بين زاهـــد الوردي والملثمــــــــان     

  .ومن هذا الحوار نلمس تعطيل السرد و إيقاف الزمن) الخاطفان(    

  : المثال الثاني

  )).أرجو أن يعجبك الطعام . تفضل: (( قال لي مشيرا إلى المائدة −

  )).سأضل حبيسا هنا؟ إلى متى : (( أريد سؤالك قبل أن آكل −

  .ال تقلق فلن يطول األمر −

  هل اتصلت بأهلي أو بالشركة؟ −

  .لم أتصل بأحد بعد −

  أال تريد فدية إلطالق سراحي −

 .كل شيء بأوانه −

 1....وما معنى هذا؟: " صحت محتجا −

                                      

 .15ص : كنز األحالم - 1
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  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  

زاهد الوردي مع الملثم 

  )بوعالم(

  

  بيت األسر

 

  معرفة مدة حبس زاهد الوردي

  معرفة هل يريد الفدية

  

 فــي هــذا المشــهد الحــواري الــذي دار بــين زاهــد الــوردي و الملــثم أراد بــه زاهــد أن يعــرف هــل     

  .سبب خطفه هو طلب الفدية، ومعرفة إن كان هل اتصل بأهله

  :المثال الثالث

  :قالت الحاجة الزهرا باكية −

  .يخطفوه أو يؤذوه فهو محب للخبر و اإلحسان دائما ال أعرف البني أعداء، يكمن أن −

  .فيما عدا طليقته السيدة ثريا: أردفت نادرة بحدة −

  :نهرتها الحاجة قائلة  −

  .أسكتي أنت، إنه خالف عائلي، ال يصل إلى درجة العداء أو محاولة اإليذاء و الخطف −

  أليس له أعداء في الشركة؟: سأل الصحفي صالح −

اس يحبونــه فيهــا، إنــه رجــل يحتــرم كــل النــاس ويــده محمــودة لفعــل الشــركة شــركته وكــل النــ −

 1.الخير داخل و خارج الشركة

  

                                      

 .21ص  :كنز األحالم -  1
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  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  نادرة - الحاجة الزهرا

  صالح - الصحفي 

  بيت الحاجة الزهرا

  )فيال زاهد الوردي( 

  معرفة أعداء الوردي

  .ومن اختطفه

  

نالحظ تداخل المشـهد الحـواري مـع الوصـف و المتمثـل فـي وصـف الحاجـة الزهـرا في هذا المثال 

  .وهي تبكي مما زاد في بطئ الزمن، ألن الشخص الباكي ال يتكلم بسرعة

  :المثال الرابع

سـألته )) حلت المشـكلة وفـك الـرهن : (( سألت المحامي عن قضية الفيال فأجابني −

 )).من دفع المبلغ؟ : (( مندهشا

 .ذات الخمار األزرقالسيدة  −

 من السيدة ذات الخمار األزرق؟ −

 ! ظننتك تعرفها −

 ما اسمها ومن تكون؟ −

 1! ال أعرف اسمها وال أدري من تكون −
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  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  

  المحامي

  زاهد الوردي

  

  مكتب المحامي

  

السيدة ذات الخمار األزرق 

  التي فكت الرهن

  

) فــيال الحاجــة الزهــرة( دار بــين زاهــد الــوردي والمحــامي عــن قضــية فــك رهــن الفــيال  هــذا الحــوار 

  .والحديث عن السيدة ذات الخمار األزرق التي فكت الرهن

  : المثال الخامس

 .ما رأيك أن أختبره و أسجل لك حديثه لتحكم بنفسك −

 .ال أحب اختبار الناس و بالخصوص أصدقائي −

 .ألنك تخاف أن تكتشف ضعفهم −

 .كلنا نضعف أمام اإلغراءات −

 .ليس كلنا −

 .ال أريد اختباره و كفى −

 1.كما تريد −

 

 

                                      

 .102-101: كنز األحالم - 1
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  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  

  زاهد الوردي) عمار( المحامي 

  

  في مكتب زاهد الوردي 

  

  الحديث عن صالح

  

الـوردي عـن صـالح صـديق زاهــد  فـي هـذا المشـهد الحـواري يتحـدث المحـامي عمــار إلـى زاهـد    

إن كـــان يثــق بـــه أم ال وهـــل يريــد اختبـــاره لمعرفـــة إن كــان أمينـــا  وهنـــا يــرفض زاهـــد اختبـــار فيمــا 

  .صديقه

  :المثال السادس

  .142 -139هذا المقطع من الصفحة 

.......  

 ))هات القائمة لنرى: (( قلت له متضجرا مكرها −

 .سيديهذه قائمة الموظفين و العمال المعوزين يا  −

 .لم تكن هكذا في العام الماضي.ولكنها طويلة −

 .غالء المعيشة يزيد عدد الفقراء في كل عام وتحول الطبقات المستورة إلى معوزة −

 1وهل لدي كنز ألدفع لكل هؤالء الفقراء؟ −

 

                                      

 .142 -139: كنز األحالم - 1
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  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  

  زاهد الوردي

  مع المحاسب

  

  )الورديمكتب زاهد ( الشركة 

  

  الزكــــــــــــاة

     

فــي هــذا المشــهد حــوار مطــول بــين زاهــد الــوردي و محاســب الشــركة حــول قضــية الزكــاة وقائمــة  

وطـال الحـديث إلــى أن وصـل إلـى الحــديث عـن الزكـاة و الشــيكات التـي كـان يقــدمها . المحتـاجين

  .زاهد الوردي إلعانة فلسطين

  :المثال السابع

 :الغرفة الداخلية وقد بدأت أن أخرج عن طوريسألته ونحن نتجه إلى   -

 من هذا؟  -

 هذا صحفي من جريدة السناء −

  ! اشتروه  -

 .حاولنا ولم نستطع -

 .1ليس هناك من ليس له ثمن كما يقول األمريكيون  -
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  موضوع المشهد   مكان المشهد   أطراف المشهد الحواري

  

  معروف مساعد زاهد

  و زاهد الوردي

  

قاعة الغرفة الداخلية في 

  الحفالت

  

  الحديث عن الصحفي

  

يتحــدث زاهــد إلــى مســاعده معــروف وهمــا يتجهــان إلــى الغرفــة الداخليــة فــي قاعــة الحفــالت       

وكانــا يتحــدثان عــن الصــحفي مــن جريــدة الســناء الــذي كــان يحقــد علــى زاهــد الــوردي حيــث طلــب 

  .زاهد من معروف شراءه بأي ثمن

  

  :المثال الثامن

          مــــــن الــــــذي ســــــمح لهــــــذا الغبــــــي : (( تملكنــــــي الغضــــــب فصــــــرخت فــــــيمن حــــــولي  −

 )).بالدخول علي؟ ألم أقل لكم أن تمنعوه بالقوة؟ 

 :صحت في وجه معروف. أخرجه رجال األمن بالقوة −

  ))هل فهمت هذا؟ . ال أريد أن أراه بعد اآلن(( 

 ! هناك طريقة واحدة للتخلص منه  −

 ما هي؟ −

 .أن ندبر له حادثا −

 .ولكن إياكم أن تتركوا أثرا: افعل ما تراه مناسبا −
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 1.اطمئن يا سيدي −

 

  

انــزاح الســرد تاركــا مجــاال للحــوار بــين زاهــد الــوردي و معــروف حــول الــتخلص مــن رابــح أخــو   

  . بوعالم وذلك بتدبير حادث له

  :المثال التاسع

 )).هو الذي أخبرني و اعترف لي بنفسه: (( تلعثمت ثم قالت −

 ؟.متى أخبرك؟ هل أخبرك قبل أن يأخذ الحقيبة −

 ...أقصد.. ال... نعم  −

 إذا؟لماذا لم تخبريني  −

 .جئت اآلن ألخبرك −

 ألم يعرض عليك شيئا منه؟ −

                                      

 .148كنز األحالم  - 1

  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  

  زاهد الوردي مع معروف

  

الغرفة الداخلية في قاعة 

  الحفالت

  

أخو  التخلص من رابح

   بوعالم
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كذب علي وقال بأنه وجد الحقيبة مليئة بأوراق الصحف ولـم يجـد فيهـا النقـود ألنـه  −

 1.خاف أن أشي به و أطلب منه إرجاعها

  

  موضوع المشهد  مكان المشهد  أطراف المشهد الحواري

  

  عبير مع زاهد الوردي

  

  المكتب

  

  النصب و االحتيال

  

هذا حوار دار بين زاهد الوردي وعبير عندما اكتشف خيانتهـا هـي وصـالح ولعبـة االحتيـال       

  .التي نصباها عليه لكنه جاراهم في لعبتهم حتى أوقعهم

  :المثال العاشر

   222إلى  221هذا الحوار تنتهي به الرواية وه يمتد من الصفحة 

  .لننامقالت لي ثريا بدالل لم أعهده منها بعد أن دخلنا  −

  ))هل تحفظ الشعر الذي كتبته لي؟ ((  −

  .طبعا −

 .اقرأه لي إذا −

  .بم أبدأ −

 .1)) أفديك ال تكتئبي يا امرأة من ذهب(( أسمعني  −

                                      

 .165ص : كنز األحالم - 1
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  موضوع المشهد  مكان المشهد   أطراف المشهد الحواري

 

  زاهد الوردي و ثريا

 

  بيت ثريا

الشعر الذي كان يكتبه زاهد 

  لثريا

  

الروايــة تاركــا المجــال للحــوار بــين الشخصــيات الرئيســية المتمثلــة فــي انــزاح الســرد فــي أخــر      

زاهد الوردي و زوجته ثريا  يبدأ المقطع بوصـف ثريـا وهـي تتحـدث إليـه بـدالل لـم يعهـده مـن قبـل 

  .منها ثم يبدأ الحوار بينهما عن عالقتهما العاطفية و عن الشعر الذي كان يكتبه لها زاهد

موزعا على نطـاق واسـع، ممـا جعلنـا نجـد "  كنز األحالم" ي في رواية لقد كان المشهد الحوار     

صعوبة في اختيار المشاهد وعرضها مما يتميز به كل مشـهد فـي أداء وظيفتـه فـي تشـكيل البنيـة 

  .الزمنية للرواية وٕاعطائها طابعا مميزا

  

 :الوقفة الوصفية -2

تمثــل بــدورها مســاحة لالســتراحة تعــد الوقفــة الوصــفية مــن أهــم تقنيــات تبطيــئ الســرد، فهــي       

التــي يتوقــف فيهــا الســارد وذلــك مــن خــالل فســح المجــال آلليــة الوصــف و التصــوير، حيــث يصــل 

 .السرد إلى منعطف يتوجب عليه التوقف
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وهي تحدث عندما يوقف الكاتب تطور الزمن أي تتحقق ال يطابق أي زمن وظيفي مـع زمـن     

" جيـــرار جونيـــت أثنـــاء الوصـــف أو خـــواطر ويســـميها  الخطـــاب ونصـــادف هـــذه الوقفـــات الزمنيـــة

  1".الوقفات الوصفية

وهـــي   2.فالوصـــف عـــادة يقتضـــي عـــادة انقطـــاع الســـيرورة الزمنيـــة الزمنيـــة، ويعطـــل حركتهـــا     

  .تحدث نتيجة لقيام السارد بالوصف أو تعليقات الهامشية

صـالح وعنـد  IANALYSE تـودوروفوعنـد   PAUSE) الوقفـة(  جنيـتاالسـتراحة عنـد     

التوقــــف، وهــــي عبــــارة عــــن توقفــــات معينــــة يحــــدثها الــــراوي بســــبب لجوئــــه إلــــى الوصــــف،  فضــــل

يقتضـــي انقطـــاع الســـيرورة الزمنيـــة، غيـــر أن الوصـــف فـــي الروايـــة الحديثـــة   -عـــادة  -فالوصـــف 

أصــبح الزمــة فنيــة، خاصــة عنــدما يتحــول البطــل إلــى ســارد، ويقــف علــى أعمــاق الــنفس البشــرية، 

   3.را االنطباعات و األحاسيس العميقةمصو 

و اختلفـــــت مـــــواطن الوصـــــف و " كنـــــز األحـــــالم" لقـــــد تنوعـــــت اللوحـــــات الوصـــــفية فـــــي روايـــــة  

الموصــوفات فيهــا فالوصــف بتعطيلــه للســرد ســاهم فــي تشــكيل البنيــة الزمنيــة لهــذا الــنص الروائــي 

خلـــو منـــه أيضـــا فقـــد وبمـــا أن النصـــوص الســـردية الحديثـــة تعتمـــد علـــى الوصـــف فـــإن روايتنـــا ال ت

  :رصدناه في عديد المواطن نذكر منه 
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  : المثال األول

تخيلت الثريا هذه الليلة كوكبا يـتألأل متباهيـا بـين مجموعـة الفـيالت بمنطقـة الدراريـة قـرب "       

وجعـل نوافـذ " ثريـا" العاصمة، بنى المرحوم عبد الحكيم نور الحق هـذه الفـيال وسـماها باسـم ابنتـه 

واسعة ذات الزجاج الملون تنعكس عليها أشـعة الشـمس فـي النهـار فتتـوهج كالثريـا، بينمـا غرفها ال

تضــــاء فــــي الليــــل فــــي األعيــــاد و المناســــبات العائليــــة، فتبــــدوا األضــــواء الموزعــــة علــــى جــــدرانها 

وسطحها المكون من قباب صغيرة متصل بعضها بـبعض كحبـات عنقـود علـى شـكل ثريـا مطـرزة 

   1".بالآللئ البيضاء

توقف السارد عن سرد األحداث ووضع لنـا اسـتراحة متمثلـة فـي وصـف بيـت ثريـا الـذي بنـاه      

الشــمس لهــا أبوهــا نــور الــدين نــور الحــق و الــذي جعــل نوافــذه بالزجــاج الــذي تــتألأل بعكــس ضــوء 

  .نهارا وأضواء األعمدة ليال

                                                                  :المثال الثاني    

كانت ثريا في مثل هذا اليوم من العـام الماضـي متألقـة فـي ثوبهـا األزرق المرصـع بـاألزرار "  

الماسية و بتسريحتها البسيطة التي تجعل من شـعرها األشـقر اللمـاع إطـارا بـديعا لوجههـا الناصـع 

رز ذي العينين الخضراوين الواسعتين و أنفها الدقيق و فمها الصغير ثـم ينسـدل علـى الكتفـين فيبـ

  2".مرة أخرى استطالة عنقها وجماله وقد زينته بعقد ماسي
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في هـذا المقطـع وصـف دقيـق لمالمـح ثريـا بتفاصـيل جزئيـة رسـم مـن خاللهـا المالمـح العامـة لهـا 

  .بغرض إبطاء السرد ففي هذا المقطع نستطيع القول أن الزمن توقف

   :المثال الثالث 

األعمــال و أكثــرهم وســامة و أناقــة شــكله بســمرته ســنة مــن أصــغر رجــال  29زاهــد الــوردي " 

الجذابــــة و أناقتــــه المعتدلــــة وشــــعره األســــود نقــــيض الصــــورة المعروفــــة عــــن رجــــال األعمــــال ذوي 

  1".الكروش  الضخمة و الصلعات الملساء

ــا أيضــا وصــف دقيــق لزاهــد الــوردي وه بطــل روايتنــا، هــذا الوصــف يعطــي للقــارئ لمحــة عــن  هن

  . الشخصية، وبذلك يكون قد جعل عجلة الزمن تتوقف المستوى الثقافي لهذه

  :المثال الرابع

لفت نظري رئيس اللجنة ضياء الـدين جمعـة بطولـه المديـد حتـى و هـو جـالس و وجهـه "         

  الطفولي األنيس الذي يوحي إليك بالثقة من أول مرة تراه فيها برغم التجاعيد التي 

يســألني عــن دراســتي و شــهاداتي و يحــاورني بلطــف  بــدأت تغــزوه، وصــوته العــذب الرنــان و هــو

  2".بالغ و قد توسمت فيه خيرا

مقطــع وصــفي يبــرز فيــه الجانــب الفيزيــائي لــرئيس اللجنــة ضــياء الــدين مــن طــرف زاهــد الــوردي 

  .عندما ذهب لمقابلة العمل فقد ساعد على إبطاء زمن السرد
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  :المثال الخامس

أزرق يكــاد يغطــي حــذائها األبــيض وهــي تحمــل بيــدها  دخلــت ســيدة ترتــدي جلبابــا طــويال"       

  1".حقيبة أعمال زرقاء تنوء بثقلها 

السـيدة ذات الخمـار األزرق وصـفا خارجيـا " عمـار" هذه وقفة وصفية يصـف فيهـا المحـامي      

  .ليصور للقارئ هيئة السيدة ذات الخمار األزرق

    :المثال السادس

كانت ترتدي ثوبـا أحمـر فاقعـا و فوقـه عبـاءة حريريـة سـوداء، و جيـدها وصـدرها مزينـان بعقـد "   

ـــى األســـفل ـــى إل ـــة الحجـــم مـــن األعل ـــات متفاوت وكـــان بريقـــه وبريـــق عينيهـــا . ماســـي كبيـــر ذي حب

نضـع السـيارة فـي المـرآب ثــم : وحسـنها يتباريـان فـي خطـف األبصـار حيتنـي بابتسـامة عذبـة قائلـة

                                     2".ننطلق

مــن خــالل هــذه الوقفــة التــي المــس فيهــا ســليم جــل مــا يتعلــق بعبيــر فــي محاولــة منــه لوصــف    

  .هيأتها وجمالها الفتان و كيف حيته بابتسامة عذبة قبل ذهابهما

دخلنـــا إلـــى المطعـــم وهـــي تتهـــادى فـــي دالل وخـــيالء إلـــى طاولتهـــا "  :المثـــال الســـابع

قالت كانت تدرك تأثير جمالها الصارخ و أناقتهـا فـوق العـادة فـيمن حولهـا فتتصـرف  المحببة كما

  3".تصرف األميرات في مشيتها و حديثها و هدوئها 
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يصــف فيــه ســليم دالل و خــيالء . توقــف الســارد عــن ســرد األحــداث، و قــدم لنــا مقطعــا وصــفي 

  .يهاعبير وهي تتهادى بمشيتها في المطعم وكيف تلفت األنظار إل

  :المثال الثامن

لم أصدق أن المرأة التي وقفت الستقبالي في الصالون هي دالل الجميلة التي ورثـت عبيـر "     

  1".منها جمال وجهها و تألقه وسعة عينيها ووميضها الخالب ورشاقتها

  .هذه وقفة وصفية يبرز من خاللها زاهد الوردي جمال عبير الذي ورثته من أمها دالل  

   :                                                                المثال التاسع

تورم وجهها وتكور بطنها وانتفخـت يـداها و رجالهـا .إنها اآلن طلل يذكر باأليام الخوالي" ..  

ولم يبق منها شاهد على الماضي سوى عينها وشعرها الطويل الذي تموج فيه األبـيض و األسـود 

  2".غم مقبولفي تنا

فـي هـذا المقطـع يصـف زاهــد الـوردي دالل أم عبيـر و يـذكر أنهـا طلــل يـذكر بالماضـي لـم يبــق   

  .فيها سوى عينيها وشعرها

هــذا فيمــا يخــص وصـــف األشــخاص، ونجــده فـــي مــواطن مختلفــة مـــن الروايــة يصــف األمـــاكن   

 :المختلفة و مثال ذلك
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   :المثال العاشر

لواسعة و المليئة بأكياس و حقائـب و براميـل صـغيرة، بـدأت بفـتح وطأت أرض الغرفة ا" ...     

الحقائب و األكياس و كشـف أغطيـة البراميـل و إذا بـي أرى مـا لـم أره فـي حيـاتي و لـم أسـمع بـه 

قبــل اآلن، إال فــي الحكايــات الحقائــب مــألى  بماليــين الــدنانير مــن الفئــات المختلفــة، و بمبــالغ ال 

من فئة المائة و سبائك الذهب و المجوهرات المختلفة مـن ذهـب و تحصى من األورو و الدوالر 

ثـالث . ألماس و عقود و اللؤلؤ، و األقمشة الحريريـة و القطنيـة و الصـوفية للفسـاتين و القفـاطين

  . ثريات يلمع فيها الكريستال و يبرق الذهب

ـــى العصـــور الماضـــية ـــة. كرســـي مرصـــع بالـــذهب و الجـــواهر يعـــود تاريخـــه إل لكبـــار  لوحـــات فني

    1".الفنانين الجزائريين و األوروبيين

 وقف السارد وقفة طويلة عن سرد األحداث بمقطع وصفي طويل يصف فيه مكان الكنز      

، وما رآه من دنانير من فئات مختلفـة وذهـب و لؤلـؤ وأقمشـة ولوحـات فنيـة؛ هـذه )ديار الشمس( 

  .زمن السرد ل إيقافالوقفة الطويلة ساعدت على لتعطيل السرد ويمكن القو 

  

  :المثال الحادي عشر

انطلقنا في الطريق الساحلي وكان صوت الموسيقى الهادئة وعطرها الصارخ يسريان فـي "       

  2".عروقي و يسببان لي خدرا لذيذا ونشوى مثلى لم أعرفهما في حياتي
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فــي هــذا المقطــع يصــف لنــا ســليم الطريــق و النشــوة التــي أحــس بهــا وهــو بجانــب عبيــر فــي     

  .سيارة

  : المثال الثاني عشر

يقع مقرنا في الطريق السريع المتجه من العاصـمة إلـى بـومرداس بعـد الحـراش مباشـرة، وهـو "    

منـــه مســـتودع بنـــاء مؤلـــف مـــن طـــابقين خـــاص بالشـــركة و أمامهـــا ســـاحة واســـعة، الجـــزء األيمـــن 

   1".لمعدات المؤسسة و عتادها والجزء األيسر حظيرة لسياراتها و سيارات موظفيها

هــذه وقفــة وصــفية يبــين فيهــا زاهــد الــوردي مقــر مؤسســته هــذه الوقفــة ســاعدت فــي إبطــاء زمــن   

  .السرد وساهم في تشكيل البنية الزمنية للنص الروائي

كنـز " بطاء المفرط لحركة الزمن السردي في الرواية إن الوقفة الوصفية تقنية تعمل على اإل     

إلى الحد الـذي يبـدو معـه كـأن السـرد قـد توقـف عـن التنـامي مفسـحا المجـال أمـام الـراوي " األحالم

لكــي يقــدم الكثيــر عــن التفاصــيل الجزئيــة المرتبطــة بالشخصــيات أو األمــاكن داخــل الروايــة علــى 

فقــد قامــت بعــدة وظــائف منهــا الوظيفــة التفســيرية " بالوقفــة الوصــفية " مــدى صــفحات فيمــا يعــرف 

الدالليـــة للكشـــف عـــن األبعـــاد النفســـية و اجتماعيـــة للشخصـــيات الروائيـــة ممـــا يســـهم فـــي تفســـير 

سلوكها و مواقفها المختلفة و الوظيفة اإليهامية إذ يقوم الراوي بإدخال القـارئ إلـى العـالم التخيلـي 

ث و الشخصيات وهي كمـا ذكرنـا مـن قبـل تشـكل أحـد للنص السردي فيتوهم صدق واقعية األحدا

  .التقنيات المساعدة في التشكيل البنية الزمنية لهذا النص
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يساعدان في إبطـاء وتيـرة الـزمن فيـه ) الوقفة الوصفية -المشهد الحواري( مثلما كان للسرد تقنيتا 

  .تقومان بتسريع وتيرته) الخالصة  –الحذف ( توجد تقنيتا 

 

  التواتر: ثالثا       

يندرج التواتر في مبحث الـزمن، وموضـوعه العالقـة بـين نسـب تكـرار الحـدث فـي الحكايـة و 

 1.نسب تكراره في الخطاب

يمكننا القول أن الحكايـة، أيـا كانـت، ... فهو مظهر من المظاهر األساسية للزمنية السردية 

، ومــرات ال )الحكايــة التفرديــة( يطلــق عليــه اســم  يمكنهــا أن تــروي مــرة واحــدة مــا وقــع مــرة واحــدة

مــرات ال نهائيــة يظــل هــذا الــنمط ترجيعــي تفرديــا فعــال و بالتــالي يرتــد إلــى الــنمط نهائيــة مــا وقــع 

السـابق مادامـت تكــرارات الحكايـة ال تتعــدى فيـه التوافــق مـع تكــرارات القصـة ومــن ثـم فــالتفردي ال 

واحــدة مــا وقــع  ، ومــرة مــا وقــع مــرة واحــدةت ال نهائيــة يتحــدد بعــدد الحــدوثات مــن الجــانبين، ومــرا

 2.جيرار جينيتهذه هي األنماط األربعة التي تحدث عنها مرات ال نهائية 

ونقصــد بــه الحضــور المكثــف لظــاهرة معينــة فــي الــنص، حيــث تتكــرر عــدة مــرات، فتصــبح 

  3.هذه الظاهرة الفتة للنظر

                                      

 .122ص  ،م2010، 1ط معجم السرديات، دار محمد للنشر، تونس، محمد القاضي،: ينظر - 1

 ..131 -130جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص : ظرين  - 2

 .101ص  المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة،: ينظر- 3
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  .المتن الحكائيلبعض األحداث داخل عملية تكرار بأنه  ويعرف

  

 ):التفردي( التواتر االنفرادي -1

نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، أو أن نحكي عدة مرات ما حـدث أن " يقصد بالتواتر المفرد 

عــــدة مــــرات وال فــــرق بــــين الحــــالتين فالحكايــــة والمحكــــي يتطابقــــان أي مــــرة فــــي الســــرد ومــــرة فــــي 

  1".الحكاية، أو مرات في السرد ومرات في الحكاية 

كانت الساعة العاشرة و النصف مساء حـين خرجـت مـن مكتبـي فـي مؤسسـة البنـاء التـي تحمـل " 

  2".اسمي 

  3".بقيت ساهرا قلقا معظم الليل " 

قضــيت معظــم اليــوم األول مــن رمضــان بــين الســرير و الكنبــة، أطــالع الصــحف ســاعة و " 

 4".أتمدد أخرى حتى أذن المغرب في المذياع 

صــباح الخمــيس عناقــا طــويال دمعــت عيوننــا خاللــه ثــم قيــدني مــن جديــد عانقتــه وعــانقني " 

  5".بالقيد الحديدي و أغلق علي باب الغرفة 

                                      

 .27البنية السردية عند الطيب صالح، ص : عمر عاشور - 1

 .07كنز األحالم، ص  -  2

 .14كنز األحالم، ص  - 3

 .27كنز األحالم، ص  - 4

 .65كنز األحالم، ص  - 5
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أعلنت اإلذاعة في نشرتها المسائية نقـال عـن وكالـة األنبـاء عـن إطـالق سـراحي و اعتقـال " 

  1".من اختطفني 

  2".بدايتها و بعد أيام تلقيت رسالة خطية منه حملها محاميه يقول لي في " 

 3".استصدرت إذنا بمقابلته مع المحامي يوم الخميس " 

الشـــيء المالحـــظ فـــي هـــذه المقـــاطع الســـردية أن أحـــداثها رويـــت مـــرة واحـــدة فـــي المـــتن الحكـــائي، 

  .فالسارد هنا لم يجد ضرورة من تكرار هذه األحداث و إعادتها

الســاعة العشــرة و (  :مثالهــاإن هــذه المقــاطع جــاءت محــددة بألفــاظ و عبــارات زمنيــة واضــحة و 

النصف مساءا، الليل، اليـوم األول، صـباح الخمـيس، النشـرة المسـائية، بعـد مـدة، غـدا، بعـد أيـام، 

 ).يوم الخميس 

 ةكمــــا اســــتعملت فــــي هــــذه المقــــاطع الســــردية األفعــــال الماضــــية ألن الســــارد كــــان بصــــدد اســــتعاد

هذه المقاطع السردية يمثل قراءتنا لهـذه األحداث، ويتكلم على سبيل االستذكار، أما الحاضر في 

  .األحداث و إعادة عرضها

و باإلضافة إلى هذه المقاطع التي تناولناهـا هنـاك مقـاطع كثيـرة ألحـداث ذكـرت مـرة واحـدة نـذكر 

  :منها

 

                                      

 .66كنز األحالم، ص  - 1

 .113كنز األحالم، ص  - 2
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هــل تقبــل دعــوتي للعشــاء : فــي اليــوم نفســه و فــي الســاعة الرابعــة قبــل انتهــاء الــدوام قالــت" 

 1".الليلة؟ 

  2".ي الثامنة والنصف في سيارتها ودعتني إلى الركوب وصلت ف" 

كانــت فــي اليــوم التــالي ترتــدي ثوبــا أســود، ووقفــت أمــام الصــحفيين تبكــي وتنــدب حضــها " 

 3".لموت حبيبها الذي كانت موعودة بالزواج منه 

ـــــرة هـــــذا اليـــــوم األربعـــــاء الســـــادس "  مـــــن ديســـــمبر فـــــي معظـــــم أنحـــــاء        هطلـــــت أمطـــــار غزي

  استبشر الناس خيرا بها بعد انحبـــــاس طويل و خوف من جفاف هــــذا الجزائر و

  4".العام  

فـي هـذه المقــاطع اسـترجاع ســليم لألحـداث التــي وقعـت بينـه وبــين عبيـر وهــي أحـداث جــرت 

مرة واحدة ذكرها السارد علـى لسـان سـليم وهـو يعتـرف لزاهـد الـوردي بـأن عبيـر دعتـه للعشـاء فـي 

قت به في الثامنة و النصف كما ذكر أنها في اليوم التالي ارتـدت ثوبـا اسـود الساعة الرابعة و الت

  .وكانت تندب حضها على فراق حبيبها زاهد

كمــا نصــادف كـــذلك حــدثا وقـــع مــرة واحـــدة وهــو ســـرد الــراوي لحـــدث علــى لســـان زاهــد الـــوردي و 

 .انحباس طويلالمتمثل في هطول األمطار يوم األربعاء السادس من ديسمبر في الجزائر بعد 

                                      

 .116-115كنز األحالم، ص  - 1

 .117كنز األحالم، ص  - 2

 .123كنز األحالم، ص  - 3

 .142كنز األحالم، ص  - 4
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 التواتر التكراري -2

هو ما يحكى الحكي فيه عدة مرات لما حدث مرة واحدة، أي أن السارد يعيد سرد حدث وقع مـرة 

  1.واحدة عدة مرات في المتن الحكائي

فـي هـذا الـنمط مــن التكـرار نجـد فيــه عـدم توافـق اجتـرارات المنطــوق مـع أي اجتـرارات لألحــداث،  

  2.التكراريةأطلق عليه اسم الحكاية 

كـرر الوقـائع واألحـداث يالزمنيـة والمكانيـة ذاتهـا، كمـا  الخلفيـة يعتمد التواتر التكراري علـى إعـادة 

 :ومن أمثلته نذكر، والشخصيات وهو بهذا المفهوم تكرار للوقائع والشخصيات

  3".اختطاف زاهد الوردي رجل األعمال " 

  4".فأدركوا بأن السيد زاهد قد خطف " 

  5".يوم أختطف زاهد الوردي من مكتبه مساء ال" 

 

 

                                      

، 1الشــريف حبيلــة، مكونــات الخطــاب الســردي مفــاهيم نظريــة، عــالم الكتــب الحديثــة، األردن، ط: ينظــر - 1

 .35م، ص 2011

 .131الحكاية، ص جيرار جنيت، خطاب : ينظر - 2

 .20كنز األحالم، ص  - 3
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أحمد اهللا على اختطافي ألنه مكنني من اكتشاف كنزي الحقيقي الذي لن أفرط فيـه أبـدا و " 

  1".أدعوا اهللا أن يحفظه لي دائما 

تشتمل األمثلة التي أخذناها على ألفاظ وعبارات واضحة تدل على التكـرار يتجلـى ذلـك فـي لفظـة 

  ).اختطاف، خطف، أختطف، اختطافي : ( جاءت بصيغ مختلفةالتي " االختطاف " 

  : كما نجد التواتر التكراري اللفظي أيضا في

  ".سبتمبر عيد ميالد ثريا  22تذكرت فجأة أن اليوم هو " 

  2".بنى المرحوم عبد الحكيم نور الحق هذه الفيال و سماها باسم ابنته ثريا " 

العشــرين و هــو العيــد الثالــث بعــد وفــات أبيهــا و األول فــي ليلــة عيــد مــيالد ثريــا الســابع و " 

  3".بعد انفصالنا 

في هذه المقاطع والتي يسترجع فيها زاهد الوردي لعيد ميالد زوجته ثريا تـواتر تكـراري لكلمـة ثريـا 

: عيـد مــيالد ثريــا السـابع والعشــرين، وقــال: سـيبتمبر يصــادف عيــد مـيالد ثريــا، وقــال22فقـال بــأن 

  .باسم ثريا فشخص ثريا ذكر في األمثلة الثالث التي أخذناها أن الفيال سميت

   :كذالك نجده في 

عبيـر وصـالح مشـتركان فـي العمليـة و علـي أن أسـلم الحقيبـة لصــالح . تكشـفت الخطـة لـي" 

  1".ثم يتقاسمان 

                                      

 .222كنز األحالم، ص  - 1

 .17كنز األحالم، ص  - 2
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  2".رأيت عبير و أنا في طريقي إلى المكتب فاستقبلتني بوجه مشرق " 

ة و ال عــن مهمــة صــالح ولــم يبــدو عليهــا أنهــا تــود أن تعــرف لــم تســألني عبيــر عــن الحقيبــ" 

  3".شيئا عن الموضوع 

 4".جئت حسب الموعد : دخلت عبير إلى مكتبي صباح الخميس و قالت" 

  5) ".وأنت ماذا تكونين؟ حبيبة أو عدوة في ثياب حبيبة؟: ( قربت وجهي من وجهها "  

التـي أعطـى لهـا ) عاملة في مؤسسـة زاهـد الـوردي وحبيبتـه السـابقة ( كذالك نجد تكرار اسم عبير

  أوصاف مختلفة لكنها جاءت مضمرة تظهر من خالل سياق الكالم وتجلت معرفتنا لهذه 

و أنــت مــاذا تكــونين؟ حبيبــة أو عــدوة فــي ( األوصــاف فــي قــول الســارد علــى لســان زاهــد الــوردي 

  .العبارة مكنتنا من معرفة ما تخفيه عبير هذه) ثياب حبيبة

  :في قول السارد كما نجد التواتر التكراري في العبارات 

  6".يا امرأة من ذهب : أفديك ال تكتئبي ثم عبارة : وقفزت إلى ذهني عبارة" 

 1".أفديك ال تكتئبي         يا امرأة من ذهب " 

                                                                                                                        

 .161كنز األحالم، ص  - 1

 .162كنز األحالم، ص  - 2

 .164كنز األحالم، ص  - 3
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 .164كنز األحالم، ص  - 5
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  2".أسمعني أفديك ال تكتئبي يا امرأة من ذهب " 

ثـالث مـرات فـي روايتنـا ) يـا امـرأة مـن ذهـب ( و عبـارة ) أفديك ال تكتئبـي ( تكررت عبارة       

األولى حين فكر زاهد الـوردي فـي كتابـة الشـعر، والثانيـة حـين كتـب زاهـد القصـيدة، والثالثـة حـين 

 .يطرب مسامعها بالشعر الذي يكتبهطلبت منه زوجته ثريا أن 

 

 :التواتر المؤلف -3

وقــع مــرات ال  مــا) بــل دفعــة واحــدة( مــا يــروى مــرة واحــدة : ويعرفــه جيــرار جنيــت علــى أنــه      

  .3نهائية 

هـذا الــنمط مـن الحكايــة، الــذي يتـولى فيــه بــث سـردي وحيــد عــدة حـدوثات مجتمعــة للحــدث "      

  4) ".عدة أحداث منظورا إليها من حيث تماثلها وحده -مرة أخرى –أي ( الواحد 

أي مرات فـي الحكايـة . نموذج حكي فيه مرة واحدة ما حدث مرات عدة : "ك بأنهويعرف كذل    

نمـت سـاعة ) كـل أيـام األسـبوع ( أو ) كـل األسـبوع ( أو ) كـل األيـام( ومرة في السرد كأن نقـول 

  5."مريحة

                                                                                                                        

 .184كنز األحالم، ص  - 1
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  :ومن أمثلته في روايتنا نذكر

الرئيسـية فيهـا ككـل عـام بكـل تخيلت أنوار قاعة الحفالت تبهر األنظـار وقـد زينـت المائـدة " 

  1".أصناف المأكوالت و الحلوى و زينت بالزهور المختلفة األنواع و األلوان 

نادت أحد الخدم وأمرته بإطفاء أضواء الثريا التي كانت تظل مضاءة طيلة الليل فـي مثـل " 

  2".هذه المناسبة 

ن الحكـائي فإننـا نجـد أن من خالل قراءتنا لهذه المقاطع السردية و التي كانت جزء مـن المـت

الســارد قــام بتقــديم مجموعــة األفعــال التــي كانــت تتكــرر ســنويا حيــث انــه يســتذكر بيــت ثريــا وكيــف 

تـزين المائــدة الرئيسـية فيهــا ككـل عــام فعبـارة ككــل عــام هـي التــي تبـين لنــا موقـع التكــرار ونوعــه و 

  .رف أنه تكرار مؤلفمضاءة طيلة الليل في هذه المناسبة من هذا السياق نعكذالك عبارة 

  :في األمثلة التالية  وكذالك نجده  

  3".إنه يحضر بضاعة كل أسبوع وقد سألته عنك فأخبرني بأنك في قسنطينة " 

 مرت األيام الثالثة بسالم كنت أنام خاللها كل يوم في أحد فنادق العاصمة " 

 4".الصغيرة   

  

                                      

 .18كنز األحالم، ص  - 1

 .24كنز األحالم، ص  - 2

 .57كنز األحالم، ص  - 3

 .111كنز األحالم، ص  - 4
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 1".ماذا حدث؟ لم أر المدينة يوما في هذا المظهر " 

 2".إنها كل ليلة تمأل المائدة هكذا وال تأكل منها إال القليل " 

    

في هذه المقـاطع نجـد أن السـارد قـدم مجموعـة مـن األفعـال التـي تتكـرر كـل يـوم وكـل أسـبوع و   

 ). يوما، كل ليلة، كل يوم، كل أسبوع/ لم أرى: ( األلفاظ الدالة على ذلك هي

ساهم في تشكيل البنية السـردية ، "االنفرادي، التكراري، المؤلف" ة التواتر بأنواعه الثالثتواجد إن 

  .في رواية كنز األحالم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .210كنز األحالم، ص  - 1

 .216كنز األحالم، ص  - 2
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محـاولين تسـليط ، لعبد اهللا خمـار " كنز األحالم" بعد البحث في ثنايا البنية الزمنية في رواية     

الضــوء علــى الترتيــب الزمنــي ومفارقاتــه، و اإليقــاع الزمنــي و تــواتره، توصــلنا إلــى مجموعــة مــن 

  :أهمهاالنتائج 

له دالالت كثيرة، أما في روايتنا و من خالل قراءتنـا لهـا فهـو جـاء  "كنز األحالم " عنوان  �

منســـجم مـــع المـــتن الروائـــي، وقـــد تجلـــى فـــي صـــفتين األولـــى أنـــه الكنـــز الـــذي وجـــده زاهـــد 

 .الوردي، و الثاني هو معرفة زاهد لكنزه الحقيقي و هو زوجته ثريا

تـــرة عصـــيبة عاشـــتها الجزائـــر؛ حيـــث يســـتهدف رجـــال تتحـــدث عـــن ف كنـــز األحـــالمروايـــة   �

األعمــال و مؤسســات وذلــك لضــرب اقتصــاد الــوطن، فاختلطــت فيهــا األفــراح بــاألحزان، و 

األمــل باليــأس، امتزجــت هــذه الثنائيــات الضــدية مشــكلة لنــا بنيــة أكثــر تماســكا و ارتباطــا، 

 .فكلما وجدنا لحظات معانات و ألم وجدنا لحظات سعادة وفرح

القالـب الـذي تبنـى عليـه األحـداث، فـال يمكـن أن له أهمية في المتن الحكـائي فهـو  الزمن  �

 .نتصور حدثا خارج نطاق الزمن

فترة األلفية الثانية، أما زمن القصة و الزمن التاريخي للمـتن الحكـائي  زمن كتابة الرواية  �

 .جاء في فترة العشرية السوداء في حكم الجماعات اإلسالمية الجيا

الحــــظ تــــداخل الــــزمن بــــين الحاضــــر و الماضــــي و المســــتقبل، حيــــث اســــتعمل الروائــــي ن  �

بأنواعه في تكوين فكـرة لـدى  السترجاعمن استرجاع و استباق، أسهم ا المفارقات الزمنية

 . القارئ برسم صورة عامة للشخصيات الحكائية و التي مكنتنا من معرفتهم
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يـين مـا سـتكون عليـه فـي المسـتقبل فهـو ورد فقد ساعد في ربـط األحـداث وتب االستباقأما 

 .كتمهيد لألحداث وٕاعالن لما ستؤول إليه الشخصيات و أحداثها

اللذان كسر بهما خطية الزمن بطريقة جماليـة مكنتنـا  االسترجاع واالستباقفالروائي قدم  

 .من معرفة أحداث القصة و شخصياتها

 كما الحظنا استعمال تقنيات أخرى بدل االسترجاع و االستباق تدخل ضمن اإليقاع   �

 جاءت لحذف ؛ )الحذف و الخالصة( بحركتيها  "تسريع السرد" الزمني تتمثل في تقنية     

و تلخــيص جــزء كبيــر مــن األحــداث و حيــاة الشخصــيات، يــرى الروائــي أنهــا غيــر مهمــة فــي 

ــ المــتن الروائــي، حيــث أنــه يمــر ى فتــرات زمنيــة طويلــة مــرورا ســريعا للوصــول إلــى أخــرى عل

 .هامة و التي تساعد القارئ على التمكن من فهم األحداث و الشخصيات

هـذه ؛ )الوقفـة الوصـفية، و المشـهد الحـواري ( وتعطيله بحركتيهـا "  تبطيئ السرد "و تقنية  

إلـى الحـد الـذي يبـدو معـه كـأن  التقنية تعتمد التبطيئ المفرط لحركة الزمن السردي في الروايـة

السرد قد توقف عن التنامي مفسحا المجال أمام الـراوي لكـي يقـدم تفاصـيل جزئيـة، وهـي بـذلك 

 ع ـــــــــــــــــــــــــــاعتمد الروائي على كل من تقنية تسري.تساهم في تشكيل البنية الزمنية للنص الروائي

زمنيــة  فــي الروايــة فقــد ســاعدته علــى تشــكيل بنيــةو تبطيــئ الســرد بكثــرة نظــرا لكثــرة األحــداث 

 .متداخلة و مترابطة

الروائي الزمن بتكرار األحداث و الجمل وحتى المفردات فوجدنا فـي روايـة كنـز  واتر كما  �

 ".االنفرادي، التكراري، المؤلف" األحالم الروائي استحضر التواتر بأشكاله الثالث 
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 ا؛ حيـث تعـد الروايـة نصـبـين الروايـة والـزمنعالقـة تجمـع نستشف مما سـبق أن هنـاك   �

كمـــا أن آليـــات زمنيـــا بالدرجـــة األولـــى فـــال يمكـــن تخيـــل نصـــا ســـرديا خـــارج نطـــاق الـــزمن، 

  .الزمن تتصف بالتكامل فيما بينها لتشكيل بنية زمنية

يمكــن  ي روايــة متكاملــةهــتبقــى روايــة كنــز األحــالم نصــا مفتوحــا لعديــد مــن التســاؤالت ف  �

 .في مقاربات أخرى عديد من المناهجب اإلجابة عنها

  ن كيفية اشتغال آليات الزمن في و في األخير نرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء نظرة ع

  لعبد اهللا خمار، وال نزعم أننا" كنز األحالم  " رواية

  ألممنا بجميع مكونات الزمن فالبد أن يكون لكل بحث هفوات،

  .ففوق كل ذي علم عليم 
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  :خمار اهللا عبد الروائي عن نبذة      �

 " الجزائرية الجالية حي " م بالسويقة1939عام  بدمشق ولد شاعر و كاتب خمار اهللا عبد

 في درس ،ببسكرة طولقة في األدب و العلم بحب معروفتين أسرتين إلى نتمياني أبوين من

 م1959م ثم البكالوريا في 1953على شهادة أهلية التعليم االبتدائي عام  وتحصل دمشق

علم في المدارس االبتدائية أثناء دراسته الجامعية ثم  .م1964العربي األدب في ليسانس

يرا انتقل إلى التعليم الثانوي كأستاذ ثم عين مديرا لثانوية الصنمين في محافظة درعا فمد

  .لدار المعلمين في مدينة درعا ثم مديرا للتربية فيها

 م كأستاذ في ثانوية عائشة فالثعالبية فاإلدريسي 1967الجزائر عام  في العمل بدأ 

 التعليم أساتذة تكوين معهد إلى انتقل ثم 

 والتكوين للتربية مفتشا عين المتوسط

 م، ليتفرغ1995عام العربي األدب لمادة

 1.م1999 عام تقاعده بعد للكتابة

تحصل على الليسانس في األدب العربي 

من كلية اآلداب بجامعة دمشق في 

م، كما تحصل على شهادة الليسانس في اللغة اإلنجليزية من جامعة الجزائر 1964نوفمبر 

  .م1978في فبراير 

                                      

 كنز األحالم - 1
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  : له نشاطات أخرى نذكر منها   

و اإلقليمية و المحلية منها  عمل مترجما كتابيا في بعض المؤتمرات الدولية  �

 .منظمة عدم االنحياز، و منظمة الوحدة اإلفريقية

عمل محررا في جريدة كفاح العمال االشتراكي في دمشق بين عامي   �

  .م 1964 -م 1963

  .م1973 - م 1972 ومحررا في مجلة ألوان في الجزائر  �

 :منها وأدبية تربوية إصدارات عدة له       

 :التعليميةاألعمال   �

نشر مشترك مع دار الكتاب العربي بالجزائر، ": فن الكتابة، تقنيات الوصف"  �

م وهو نتاج تجربة عملية في تدريس تقنيات التعبير الكتابي 1998نوفمبر 

  .لتالميذ معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط

ربي نشر مشترك مع دار الكتاب الع" الشخصية : تقنيات الدراسة في الرواية"  �

  .م1999بالجزائر، ديسمبر 

نشر مشترك مع دار الكتاب العربي " العالقات اإلنسانية " الجزء الثاني   �

  .م2001بالجزائر، أفريل 

  ".تقديم العروض" و "التعبير " وهما نتاج تجربة تدريس مادتي
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 و" المواضيع االجتماعية: " األجزاء الثالثة من تقنيات الدراسة في الرواية  �

وذلك في نشر " المواضيع الثقافية " و "مواضيع الحرية و حقوق اإلنسان "

 .م2005خاص على االنترنيت في انتظار نشرها مطبوعة 

 : الشعرية عمالاأل   �

نشر على حساب المؤلف،  المدرسة و لألم المحبة أغاني: المجموعة الشعرية  �

 .م الجزائر2003سبتمبر 

العمر نشر على حساب  رحلة في عاطفية محطات: المجموعة الشعرية  �

 .م الجزائر2004المؤلف، 

 .األحبة وحي من أنغام  �

 .ثمآلا الحب  �

 .الحب انتصار تيأوبر   �

   

 :عمال روائيةاأل    �

 

نشر على ) أوراق مدرسية وعاطفية" (الحصة  إلى الدخول جرس "رواية   �

 .الجزائر م2002ديسمبر  حساب المؤلف،

م 2009القصبة بدعم من وزارة الثقافة،  صدرت عن دار" كنز األحالم "   �

 .الجزائر
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في انتظار نشرها  تاإلنترنينشر خاص على " التحرير  قاعة في حب"   �

 .م2005مطبوعة 

صدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية " الملياردير  و القاضية"   �

ENAG   الجزائر م2014بدعم من وزارة الثقافة. 

  ENAGصدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية " سر دار القصبة "   �

 .الجزائر م2014بدعم من وزارة الثقافة 

 : المسرحية أعماله ومن    �

 

صدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية " الوردية  األحالم فندق"   �

ENAG   الجزائر 2013بدعم من وزارة الثقافة. 

 ENAGصدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية " بوعالم  الكاتب هموم"   �

 .الجزائر م2013بدعم من وزارة الثقافة 

صدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية " رار صاإل سبق مع عزاب"   �

ENAG   الجزائرم  2014بدعم من وزارة الثقافة. 

  ENAGمطبعية صدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون ال"  الوالي السيد عطلة"   �

  .الجزائر م 2014بدعم من وزارة الثقافة 
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صدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية "  كواال لمبور  نحسناء م"   �

ENAG   الجزائرم 2014بدعم من وزارة الثقافة. 

ترنت في انتظار نشرها مطبوعة ــــــــــــــــنشر خاص على االن" طارت السكنة "   �

 .م 2014

نشر خاص على االنترنت في انتظار نشرها مطبوعة " الزينة وزوج خطابين "   �

 .م2014
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 : الرواية ملخص �

سبب كتابـة هـو سـبب اجتمـاعي أراد مـن خاللـه الروائـي إدانـة تصـاعد القـيم الماديـة علـى حسـاب 

 الروايـة هذه القيم الروحية وٕابراز تفشي الفساد و الرشوة بين كثير من رجال األعمال وليس كلهم

الروايـة عنـد  الفساد، تبدأ و بين النزاهة األبدي الصراع و األعمال و المال رجال أحد حكاية هي

 األمـوال من كنزا يكشف هذا األخير من طرف الملثمين ثم زاهد الوردياختطاف رجل األعمال 

أخبـره بموقـع هـذا الكنـز  الجيـا،إلسـالمية المسـلحة الجماعـات ا خبأتـه التحـف و المجـوهرات و

 اخـتلس أن اإلفـالس بعـد وشـك علـى كانـت مؤسسـته كمـا. بـوعالمخاطفـه وصـديقه فـي الثانويـة 

 تبينـه الـذي فـي السـكن المكتتبـين المـواطنين أمـوال مـن و معظمه رصيدها كل مؤسسته محاسب

  . المؤسسة

 المؤسسـة و سـمعة ليسـترد بعـدما وجـد الكنـز بـدأ يفكـر كيـف يسـتفيد مـن هـذا المـال هـل يسـتعمله

 وثقـوا المـواطنين الـذين حقـوق ليحفظ

 اكتشـف بعـدها و دينـه ليـدفع و فيـه

 المـال الفاسـد رائحة له المال هذا أن

 يـرد أن الملوث بـدماء األبريـاء فقـرر

 الحكومـة إلـى يعطيـه و الكنـز هـذا

   كل سلمه و الحكومة فقابل رئيس
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 فحفزتـه وشـجاعته بصـدقة كلهـا، فاندهشـت الحكومـة القصـة وأخبـرهم تامـة بثقـة و بجـدارة الكنـز

 . المالية بها مشاكله يحل أن استطاع بمكافئة

 دالالت و شـواهد الكاتـب اعتبرهـا تـأويالت و رمـوزا إن روايـة كنـز األحـالم تحمـل بـين طياتهـا

 الواقـع كمـا تجسـد القويـة العبـر منهـا ويسـتخلص ووقائعهـا، أحـداثها عبـر يغـوص القـارئ تجعـل

 و الواقـع فيـه بـين مـزج فضـاء فـي الوطنيـة المأسـاة هـادف، مبـرزا رمـزي النحـو علـى يالمعيشـ

حـب و الوفـاء  و الحلم واضحة، كما استعمل مقاطع شعرية فيها سهلة الخيال،  بألفاظ و تراكيب

   . الحياة و



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  الّصـــــــــــــــفحة  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوان

  ج-ب-أ  مقدمة 

  05  مصطلحــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالفصل األول مفاهيم و 
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 ملخص البحث

 Ainsi donc, le roman est considéré comme un art temporel ce qui n’est 

pas le cas des autres arts plastiques qui sont en fait des arts spatiaux.

Cette étude a eu pour but d’étudier la structure temporelle dans l’œuvre  

Kenz El ahlam de Abdellah Khemmar ,dans laquelle on a essayé de 

découvrir le fonctionnement des mécanismes du temps en utilisant le 

mécanisme analytique et descriptif ainsi que l’approche structurelle qui 

est considérée l’approche la plus appropriée .parmi les mots clés de cette 

étude , on cite : La structure, le temps, le roman , cataphore ,  

anaphore, Accélérer la narration , Ralentit la narration, Fréquence.

SUMMARY 

     The time is one of the narrative elements most important that 

between in the structure of the novel and which is the fundamental axis 

around the What is built events; one cannot imagine an event outside of 

the time interval. Thus, the novel is considered as a temporal art which 

is not the case of the other plastic arts which are in fact spatial arts.

This study was designed to study the temporal structure in the work 

Kenz El Ahlam of Abdellah Khemmar ,in which we tried to discover 

the operation of the mechanisms of the time using the mechanism 

analytical and descriptive as well as the structural approach which is 

considered the most appropriate approach .Among the key words of this 

study , we quote:

The structure, the time, the novel , cataphore , anaphora, Speed up 

narration.Slows down the narration, Frequency.
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