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الملخص

إ ّن الزمن السردي قد أصبح مفتاحا لفهم األعمال األدبيةة احلديثةة والشفةع عةن دااوةا ولة دور يفاعةل يف عمليةة
تشةةوين موةةمون الالةةة الالةةة احلديثةةة .يفي ةدرس هةةذا الب ةةک أ ةةشال الةةزمن السةةردي يف قلةةة «اخلطوبةةة» لبهةةا
طاهر يف ضو نظرية جةار جنيت وبااعتماد علی املنهج الوصفي الت ليلي ،ويبنی دورها يف عمليةة معاةةة وإنتةا
الفشر واملومون .يفيؤّکد الب ک عمق العالقة بنی أ شال الزمن السردي ووجهة نظر الشاتب يف التعبةة عةن واقعة
ومفةةاعره ،حيةک میشةةن تلةةنيع مراحةةل تطةةور املوةةمون يف هةةذه الالةةة إلةی ثالثةةة وةةاور ر يسةةة :احللةةم ،والسةةلطة،
ومةو احللةةم .وهةو يعةةاج کةل هةةذه ارةاور بدقةةة وببعةد النظةةر ،يفنةری هندسةةة متشاملةة يف تو يةع الةزمن السةةردي يف
إطةةار تشةةوين املوةةمون ،علمةةا بةةلن الفةةشل واملوةةمون وجهةةان لعملةةة واحةةد  .وتوزي ةع األدوار عل ةی تاني ةا الوقفةةة،
واملفهد ،والتواتر ،وبراعة الشاتةب يف التناةل بةنی الوقفةة واملفةهد يف الةن  ،میوةي بالسةرد إلةی األمةا بشةل سالسةة
وجیعل املوةمون ينمةو ويتطةور .وتغلةب علةی الةن تانيةا املفةهد والوقفةة الوصةفية و التةواتر کمةا أن لالستفةرا
والتلخي دورا بارزا يف عملية تشوين املومون يف الالة.

الكلمات الرئيسة :الزمن السردي؛ إنتا املومون؛ جةار جنيت؛ هبا طاهر؛ قلة اخلطوبة.

الكاتب املسؤول

j.soosooni@gmail.com
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 .1المقدمة
إ ّن الروايةةة مةةن جةةنم املل مةةة والةةا تاةةخ مةةن التةةاري واألسةةطور  ،إذن الةةزمن عنلةةر أساس ةي يف
منوها وعملية تشوينها ،وا يت اق احلدث الروا ي واملفاهد املتواتر إا يف إطاره .إ ّن الزمن تعاد يف
الروايةةا والال ة احلديثةةة ،وتفةةابشت عناصةةره بتعاةةد وتفةةابا احليةةا املعاصةةر  ،حيةةک امیشةةن
تفسة هةذه الروايةا والالة وقرا وةا قةرا ةليليةة ّإا عةا التعةر علةی الةزمن السةردي وتطبيةق
آلياوةةا املتنوعةةة واملعاةةد يف الةةن السةةردي ودراسةةة کيفيةةة معاةةةة الشاتةةب للةةزمن مةةن أجةةل تطةةوير
الالة أو الرواية وتشةوين املوةمون ورتيتة اخلاصةة ،والةزمن هبةذا املفهةو هةو النةوا الةا تةدور حو ةا
العناصر األخری ،يففخليا الالة تاو مبهامها يف الزمن وأحداث الرواية تعمةل يف خةا الةزمن
الذي حیدد بدايتها وهنايتها من خالل تلرج بةنی املاضةي ،واحلاضةر ،واملسةتابل .يفلةذا يفةن الروايةة
يف أساسة مةرتبا بفشةةر معاةةةة الةةزمن .ولعةةل نظريةةة "جةةار جنيةةت" يف الةةزمن السةةردي هةةي أ ةةهر
نظريةةا السةةرد وأکثرهةةا اهتمام ةات بت ليةةل الةةزمن السةةردي" .جنيةةت" يسةةتخد زمةةن الالةةة وزمةةن
احلشي ،وإ ّن هذين الزمننی يرتبا بعوهما البعض من خالل ثالث عالقا  :الختيةب ،والدمیومةة،
والتواتر .ورغم أننا جند أن النااد والباحثنی أکثروا من ااهتما بآليا الزمن السردي ومجالياتة يف
الن الروا ي ،لشننا نراهم أقل اهتماما بعالقة الةزمن وعمليةة تشةوين املوةمون وتبيةنی هةذه العالقةة
يف ضو نظرية "جنيت" السردية ودراسة کيفية معاةة الشاتب للزمن يف إطار خلق رتيت اخلاصةة؛
إذ يف الالة الالة کل جز ية ،وکل حرکة ،وکل لون ،وکل کلمة ،وسوبة حسةابا دقياةا (الشةردي،
 .)2005 :151وتاني ةةا ال ةةزمن الس ةةردي يف الال ةةة الال ةةة م ةةن خ ةةالل احلرک ةةة الس ةةردية األيفاي ةةة
(اإلسخجاع وااستفرا ) واحلرکة العمودية (الوقفة ،واملفةهد ،والتلخةي  ،واحلةذ ) کةذلا عةا
التواتر (التشرار) ،من لهنا أن تستشمل الدالة ورتية الشاتب داخل الن الاللي.
يس ةةعی الب ةةاحثون يف ه ةةذا املا ةةال ل جاب ةةة ع ةةن سة ةؤالنی عل ةةی وجة ة الت دي ةةد ،األول :م ةةا ه ةةي
التانيا الزمنية األکثر يفاعلية إلنتا املومون يف قلة اخلطوبة؟ والثاين :ما هي براعة الشاتةب يف
تو يع التانيا الزمنية املتنوعة ملعاةة الرتية واملوةمون يف الالةة؟ ل جابةة عةن هةذين السةؤالنی،
ينطلةق املةةنهج الةذي اختةةاره البةةاحثون يف اجتةاهنی ،اإلجتةةاه الفةشلي وقةةد اعتمةةد علةی مةةنهج "جةةار
جنيت" ومل يلتز حبريفية منهج "جنيت" الفشلي إمیانات بالعالقة الا تربا الرتيا واملومون بالفشل،
وااجتاه اآلخر يف الدراسة يسة حنو ةليل املستوی الدايل من خالل دراسة عالقة الزمن السةردي
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املوزعةة علةی أ ةشال الةزمن السةردي مةن أجةل
بالفخلية ،واملشان ،والزمن التارخيي ،وعةا األدوار ّ
خلق الفشر واملومون .وايفخض الباحثون للسةؤال األول أن الشاتةب قةد أکثةر مةن اسةتخدا تانيةة
الدمیومة واسةيما املفةهد والوقفةة الوصةفية ماارنةة بالتانيةا الزمنيةة األخةری يف الالةة ،وعةاج مةن
خال مةا الفخلةيتنی الر يسةةتنی يفيهةا وکةةذلا املشةان والةزمن التةةارخيي وقةا بتطةةوير موةمون الالةةة
واستشمال  .وأما يف معرض الرد علی السؤال الثةاين يفيفةخض البةاحثون أن براعةة الشاتةب تتمثةل يف
ةاو والروا ةي امللةري "هبةا طةاهر" متفوقةا
کيفية املز بنی التانيا الزمنية املتنوعة الةا جعلةت الا ّ
يف جتسيد رتيت الفشرية من خالل رتيت للزمن باعتباره بنا ت شليا يتومن يفشر ورتيا .وهو الذي
وصف "يوسع إدريم" بلن «كاتةب ا يسةتعة جنةاخ أخية » (سةالمة .)2013 :1 ،يفلبةدع قللةا
را عة ةةة يف مخة ةةم اموعة ةةا  ،ومنهة ةةا" :اخلطوبة ةةة" سة ةةنة  ، 1972و"بة ةةاألمم حلمة ةةت بة ةةا" سة ةةنة
 ، 1984و"أنا امللا جئت" سنة ( 1985طاهر.)1972 :163 ،
خلفية البحث
ا اهتما عدد من الباحثنی وأجريت دراسا
ا ا أن قل وروايا هبا طاهر أصب ت و ّ
عد يف هذا اجملال ،ومنها کتا "هبا طاهر قلليا وروا يا" لالنا ومد خة علي مامشغ ،والذي
قامت يفي الشاتبة بت ليل مناذ من نتاج األديب يف الالة الالة والرواية وکذلا رسالة "جدلية
احليةةا واملةةو يف سةةرديا هبةةا طةةاهر" للبهةةا حسةةنی ،وهةةو قةةا بدراسةةة ةةاهر احليةةا واملةةو يف
أعمال هبا طاهر منذ اموعت الاللةية األولةی "اخلطوبةة "  ، 1972حتةی روايتة "ناطةة النةور"
 ، 2001ورسةالة "اإلجتةاه الةواقعي يف األعمةال الاللةية لبهةا طةاهر" (اموعةة اخلطوبةة منوذجةات)
لعيسی يت يوسع والا يستشفع الباحک يفيها مدی تسر مظاهر ااجتاه الواقعي يف أعمال
هبةةا طةةاهر الاللةةية مةةع الخکيةةز علةةی اموعةةة "اخلطوبةةة" وکةةذلا رسةةالة باللغةةة اإلجنليزيةةة بعنةوان:
"اخلطوب ةةة :الت ةةدي عن ةةد ااس ةةت وا " Al-Khutubah: Defiance in the Face of
) ،)Interrogationألليز كيةين ممبة ،حيک قا بت ليل قلة اخلطوبة وحدها وماال "ويژگی های
يفنةةی وموضةةوعی داسةةتان در آثةةار هبةةا طةةاهر" ةةواد أصةةغري وکمةةا يتّوةةح مةةن عنوانة قةةا الباحةةک
بتعريع اخللا الفنية واملوضةوعية لالة وروايةا هبةا طةاهر ،وماةال "املةو واحللةم يف عةامل
هبةةا طةةاهر" لفةةاکر عبةةد احلميةةد والةةذي يبةةنی يفي ة أ ّن ةةاهر املةةو واحللةةم يف أعمةةال هبةةا طةةاهر
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موجةةود بفةةشلها العيةةاين الفعلةةي اةسةةدي وموجةةود أيوةةا بفةةشلها الرمةةزي ااسةةتعاري اإلمیةةا ي؛
ولشةةن مل نعثةةر بةةنی هةةذه الدراسةةا والب ةةوث کلهةةا علةةی ماةةال أو رسةةالة مسةةتالة أيفةةرد لدراسةةة
موضةةوع دور الةةزمن السةةردي يف تشةةوين املوةةمون والرتيةةة يف قلة هبةةا طةةاهر .وأمةةا هةةذا الب ةةک
يفيتميز بلن الباحثنی يدرسون يفية آليةا الةزمن السةردي يف قلةة "اخلطوبةة" يف ضةو نظريةة "جةةار
جني ةةت" ،ويشرسة ةون اهتم ةةامهم لتبي ةةنی دور تل ةةا اآللي ةةا يف عملي ةةة إنت ةةا الفش ةةر واملو ةةمون يف
الالةةة ،أو بعبةةار أخةةری ،يسةةعی البةةاحثون لدراسةةة کيفيةةة معاةةةة الشاتةةب للةةزمن يف إطةةار تطةةوير
الالةةة ،وتشةةوين املوةةمون ،وخلةةق الرتيةةة يفيهةةا .وهةةو حبةةک مل يعةةاج مةةن قبةةل ،يفةةيمشن لنةةا اعتبةةاره
موضوعا بديعا حديثا...
آليات الزمن السردي عند "جيرار جنيت"
کما ذکرنا إن يفن الرواية يف أساس مرتبا بفشر معاةة الزمن يفهو بذلا «أهم العناصر الا ياو
عليهةةا العمةةل الاللةةي ،واذا کةةان األد يفنةات زماني ةات يفة ن الا ة هةةو أکثةةر األن ةواع األدبيةةة التلةةاقات
يزود الرواية ببنا خاو ولةو مل يشةن يف الروايةة الةزمن لةن
بالزمن» (قاسم« .)1985 :37 ،إ ّن الزمن ّ
يتشة ّةون يفيهةةا املوةةمون» (قةةا ی بةةور .)1387 :4 ،يفاةةد عةةن الناةةاد بةةالزمن السةةردي باعتبةةاره عنل ةرات
بنا يات مهمةات يف مجيةع يفنةون الاة يفايةل« :الاة يفةن زمةن» (قاسةم ،)1985 :74 ،أي أنة يتفةشل
وينمو ويتطور .وقد اعتاه أحد النااد «الفخلية الر يسية يف الرواية املعاصر » (جريي .)1998 :134 ،
"جة ةةار جني ةةت" يف کتابة ة "خط ةةا احلشاي ةةة" يس ةةتخد مل ةةطلح زم ةةن الال ةةة وزم ةةن احلش ةةي
وياول« :احلشاية ماطوعة زمنية مرتنی ،يفهناك زمن الفي املروي وزمن احلشاية» (جنيةت:2003 ،
 .)45هناك اختال بنی الزمننی :زمن الالة وزمن احلشي إذ إن الزمن األول يتاد بلور خطية
مبا ر ومن املاضي إىل احلاضر يفاملستابل ،يف حنی يتّسع زمن احلشي ويتال وتنفل يفي املفارقة،
ومهمت تتمثل يف خلق اإلحساس بالفخ الزمنيةة الروا يةة .إن هةذين الةزمننی يةرتبا بعوةهما بةبعض
من خةالل ثةالث عالقةا تتمثةل يف :الختيةب الةزمن لدحةداث ،والدمیومةة ،والتةواتر .وأمةا الختيةب
الزمن 1يفيعن دراسة الختيب الزمن حلشاية ما ،وماارنة نظا ترتيب األحداث أو املااطع الزمنية يف
1. L Ordre Temporelle
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السةةرد بنظةةا تتةةابع هةةذه األحةةداث أو املاةةاطع الزمنيةةة نفسةةها يف الالةةة (امللةةدر نفس ة  )47 :ومةةن
خةالل املفارقةةة الةةا مةةن املمكةةن أن تنفةةل بةةنی زمةن الالةةة والسةةرد ،تنفةةل عالقةةا متعةةدد أ ةةهرها
ااسخجاع 1وااستفرا  .2وااسخجاع هو العود إلی الورا اسخجاع األحداث املاضية ويفةمل
كةةل عمليةةة سةةردية تتمثةةل يف إيةراد حةةدث سةةابق للناطةةة الزمنيةةة الةةا بلغهةةا السةةرد يفهةةو مبثابةةة ذاکةةر
الةةن ووزونة املتخفةةي (اخلبةةو .)2003 :89 ،وهةةو مناةةل زمةةن إلةةی الةةورا يف الالةةة میشنة أن يغةةة
يفهمنا حلدث ياع بعد ذلا يف التسلسل الةزمن للالةة (لةود  ،)2002 :86 ،کمةا أنة میةنح الاةار
اموعةةة مةةن الةةرتی املتغةةة دومةةا علةةی مةةدار عمليةةة الا ةرا (احلةةا علةةي .)2005 :123 ،لاةةد أمجةةع
4
الناةةاد علةةن أن هنةةاك نةةوعنی ةةهةين لالسةةخجاع :اإلسةةخجاع اخلةةارجي 3وااسةةخجاع الةةداخلي
(جني ةةت .)90-2003 :91 ،أم ةةا ااس ةةخجاع اخل ةةارجي :يفيو ةةع ع ةةاد ت لتزوي ةةد الا ةةار  ،مبعلوم ةةا
تكميليةة تسةاعده علةن يفهةةم مةا جةرم وجیةةري مةن أحةداث ،وااسةةخجاع الةداخلي :رجعةا يتوقةةع
يفيهةةا تنةةامي السةةرد صةةعودات مةةن احلاضةةر حنةةو املسةةتابل ليعةةود إلةةی الةةورا  -املاضةةي بغيةةة مةةل بعةةض
الثغرا الا ترکها السارد خلف ريطة أن ايت اوز مداها حدود زمن ارشي األول (امللدر نفس :
 .)91أما هناك نوع ثالک ،يفهو يسمن بةااسخجاع املزجي أو املختلا ،5كما يتوح مةن تسةميت ،
جیمع بنی اللنفنی وهو نادر الوجةود .وااستفةرا هةو التطلةع إلةی يفةخ مابلةة أو أحةداث قادمةة.
يعريف "جنيت" بلن كل مناور سردية تتمثل يف إيراد حةدث احةق أو اإل ةار إلية مسةباات (جنيةت،
 )2003 :82ويناس ة ةةم ااستف ة ةرا أيو ة ةةا إل ة ةةی ص ة ةةنفنی :اإلستف ة ةرا اخل ة ةةارجي ،6وااستف ة ةرا
الداخلي( 7امللدر نفسة  .)106 :أمةا النةوع األول يفهةو يتةللع مةن إ ةارا مسةتابلية تسةهم بةدورها
يف و يفةة اخلةةا األساسةي يف الالةةة (السةيد .)1997 :167 ،والنةةوع الثةاين هةةو ةاهر سةةردية تتعلةةق
1. Analapses
2. Prolepses
3. Analepses Extarnes
4. Analepses Internes
5. Analepses Mixtes
6. Prolepses Externs
7. Prolepses Internes
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عرضات باخلا األساس يف الالة (امللدر نفس  .)168 :وأما الدمیومة 1يفاد متكن "جةار جنيت" من
ضبا أربةع حةاا أساسةية ،أدرجهةا ةةت عنلةر الدمیومةة وهةي الوقفةة ،2واملفةهد ،3واخلالصةة،4
واحلذ ( 5جنيت .)129 :2003 ،واخلالصةة يالةد هبةا ،سةرد سةنوا عديةد  ،أو أ ةهر ،أو أيةا ،
وساعا طويلة يف يفارا قلة  ،أو أسةطر قليلةة ،دون أن تةذكر تفاصةيل األمةور ودقا اهةا .يفهةي
قريبةة مةةن احلةةذ غةة أن احلةةذ جیعةةل زمةةن السةرد أصةةغر مةةن زمةن الوقةةا ع ،يف حةةنی أن اخلالصةةة
(أو اإلجی ةةاز) جتع ةةل زم ةةن الس ةةرد أقل ةةر م ةةن زم ةةن الوق ةةا ع .واحل ةةذ يع ةةر بلن ة احل ةةدث العكس ةةي
للتوقع أي األحداث الا وقعت ومل يذكرها الن (امللدر نفس  )96 :إذ يافز الروا ي علةن يفةخا
زمنية معينة ،دون أن يت دث عما جرم يفيها .والوقفة ةلل عند ما يكون كةل حةدث ا يتنةا ر
مع مد السرد ،إذ نتابع عد أسطر من ن بدون أي تطور يف احلكاية ،والوقفة تال م األوصا
والتعلياا الا تتخلل احلدث (امللدر نفسة  .)94 :واملفهد حیدث غالبات حيک تدخل ارةاور بةنی
الفخليا  ،أو ردود األيفعال الا ةدث يفيما بينهم ،وحیاق اصطالحات التساوي بنی مةد الالةة
واخلطةةا (امللةةدر نفس ة  .)95 :وتكمةةن أمهي ةةة تاني ةةة املف ةةهد يف الكفةةع ع ةةن طب ةةاع الفخل ةةيا
النفسية وااجتماعية ،وقد تكون للمفهد يفا د أكا يف تعميق املعىن عن طريق الوصةع اخلةال .
إن الت اور هو إذا لاا بنی صوتنی (أو أکثر) يفخکان يف إنتا املعنی (الرقيةق .)1998 :59 ،وأمةا
التواتر 6يفيتميز بلن املنت يفي تعاد روايت  ،وحیةدد "جنيةت" أربعةة أمنةال لعالقةا التكةرار ،الةا تنفةل
بةةنی الةةن والالةةة علةةن هةةذا الن ةةو :الةةن حیكةةي مةةر مةةا حةةدث مةةر (ارشةةي الفةةردي) .7والةةن
حیكةةي «ن» مةةر مةةا حةةدث «ن» مةةر (ارشةةي الفةةردي) .والةةن حیكةةي «ن» مةةر مةةا حةةدث مةةر
املشرر) .8والن حیكي مر ما حدث «ن» مر (ارشي املولّع)( 1جنيت.)2003 :97 ،
(ارشي ّ
1. La Durée
2. Pause
3. Scène
4. Sommaire
5. Ellips
6. Répétitif
7. Récit Singulatif
8. Récit Répétitif
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ملخص من المستوی الحکايي لقصة «الخطوبة»
صعيدي يرحل إلی الااهر للدراسة يف اةامعة ويايم أثنا دراست يف بيت خال وبعد خترج
اٌ
ٌ
يعمل يف البنا ويتعةر علةی زميلتة (ليلةی) وياةع يف حبهةا وياةرر أن يطلةب يةدها .ويسةتعد يفرحةات
ومرحات للتوج حنو منزل أبيها لل ديک مع عن املوضوع ويعتن بشل ي إلی درجة عندما ياع
أما املرآ يری نفس غريبات (احللم) يفيتوج إلی منزل ليلی ويبدأ احلوار بينة وبةنی والةدها يفيسةت وب
عن تفاصيل حيا الفا الفخلية والعا لية ويعيده إلی ماضي البعيد ويتعامل مع بطرياة اراق
ويع ّذب باألسئلة وااواما املوجهة ل (السلطة) ويهدده بشفع أسراره وأسرار أسرت وياتل آمال
وياا أحالم  .والفةا أثنةا اسةت وا األ يفةعر بوةياع حلمة ويشةاد أن يفاةد السةيطر علةی
املوقع وبعد ع زه عن تا ة نفس  ،ين ّفذ األ مؤامرتة املةدبّر ويعةرض علية صةفاة غةادر بغيةة إبعةاده عةن
البنا وترک ليلی ماابةل من ة ترقيةة يف يفةرع جديةد للبنةا يف ملةر اةديةد يفيخوةع لطلبة (مةو احللةم).
لشن يف هناية املطا يارر يف ل العود إلی منزل والد ليلی من جديد (بعک حلم جديد).
تحليل اآلليات الزمنية في عملية تکوين مضمون قصة «الخطوبة»
لعل ّأول ما يستوجب اانتباه عند ةليل هذه الالةة ،هةو أهنةا کتبةت عةا  ، 1968أي بعةد هزمیةة
حزيران وما محلت من تداعيا  ،إذ قاد إلی مرحلة هد يفيها املبدعون عموما ملةادر األحةال
واغتيا ا .وليم خايفيا کم کةان ح ةم املعانةا الةا م ّةر هبةا هةؤا يف سةبيل جتةاوز صةدمتهم ومةن و
الا ةةدر عل ةةی التعب ةةة ع ةةن احل ةةدث دون الوق ةةوع يف منزل ةةق العدمي ةةة .وم ةةن ياة ةرأ أعم ةةال هب ةةا ط ةةاهر
الاللية ويتعايش مع ثاايفت ويفشرت  ،جید عنده ثالثةة وةاور ر يسةة منهةا احللةم ،والسةلطة ،ومةو
احللةةم (والةةذي يتبع ة يف هنايةةة املط ةةا بعةةک احللةةم مةةن جدي ةةد) .وهةةذه ارةةاور يف سةةيا قلل ة
وروايات ةظةی مبعناهةا الواسةع وتسةتوعب بةداا ومفةاهيم ةاملة تسةاعده علةی ناةل مةا يالةده
إلی الاار بلويفی صور (عبد احلميد .)180 :1993 ،وانطالقات من دراسة وةليل دور الزمن السردي
يف عمليةةة تشةةوين موةةمون الشاتةةب ويفشرتة  ،نعة ّةول علةةی هةةذا الثةةالوث اخلةةاو يف عةةامل هبةةا طةةاهر
الاللي والذي ناو بر کما يلي:
1. Récit Itératif
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السلطة
الموت

الحلم

إ ّن هبا طاهر میةز آليةا الةزمن السةردي يف الالةة بشةل براعةة لت سةيد رتيتة وخلةق املوةمون يف
الن  ،لشي مینح الالة شلها وصوروا النها ية ويعاج کل هذه اراور واملفاهيم هبندسة متشاملة.
عملية تکوين مضمون «الحلم» علی المستوی السردي
إ ّن الس ةةارد يس ةةيطر يف الال ةةة الالة ةةة عل ةةی مادت ة ة وخيو ةةعها للختية ةةب والتنس ةةيق وجیعله ةةا تابعة ةةة
ألغراضة  .سةةارد الالةةة أ ةةب مةةا يشةةون باملهنةةدس الةةذي يهنةةدس کةةل ةي قبةةل أن يبةةادر بالبنةةا .
مشون من مشونا الالة يف أوان .
الااو املتفو هو الذي جیعل کل ماطع يف مشان ويعاج کل ِّ
و ّ
و"اخلطوبة" وإن ّاختذ هذا العنوان ذا البعد ااجتماعي ،يفلاد حنةت إلةی الرمزيةة البالغةة .وقةد
تت ل ةةی أول ةةی مالم ةةح ه ةةذه الرمزي ةةة يف أن "ليل ةةی" الفت ةةا ال ةةا يرغ ةةب البط ةةل يف خطبته ةةا ،مل ي ةةذکر
الشاتب تفاصيل عنها سوی ا ها بشل ما حیمل هذا ااسم العريب األصيل من تةداعيا  .إضةايفة
إلةةی ذلةةا يؤکةةد عنل ةرا املشةةان والزمةةان عةةا معاةتهمةةا يف إطةةار الةةزمن السةةردي (التةةداو -الوقفةةة
الوصفية) ،املن ی الرمزي للةن  .يفةزمن احلةدث سةاعة الغةرو ومشةان احلةدث غريفةة اةلةوس يف بيةت ليلةی
حيک «را ة اخلفب الذي ةايفظ علي التهوية الاليلة ونةدر ااسةتعمال .کةان الفةيش مغلاةا حی ةب نةور
الغرو الرمادي ،ولشن علی ضو الن فة الباهر اهد اللور( »...طاهر.)1972 :10 ،
إ ّن هبا طاهر يبدأ قلة اخلطوبة باملاضةي الاريةب علةی املسةتوی السةردي .والفخلةية الر يسةة
التوجة إلةی بيةت والةد ليلةی ،ق ّةرر أن يهيّةل نفسة  ،ويةزيّن مظهةره،
األولی  /البطةل يف الالةة ،عفةيةة ّ
وي ةةذهب للخطوب ةةة ،بع ةةد أن رح ةةل يف املاض ةةي البعي ةةد إل ةةی الا ةةاهر  ،ودرس يف اةامع ةةة ،و ...إن
الشاتب خيلق التناقض بنی الفخليتنی الر يستنی (الفةا ووالةد ليلةی) منةذ العبةار األولةی للالةة
وذلا عا استخدا الزمن السردي (التداو  -الوقفة الوصفية)« .کنت قد اعتنيت بشل ي ..
أخذين صديق ار إلی حال مفهور ق ّ عري وص ّفف ودلّا ذقن وتااضی جنيهات ...وبعد
ذلةةا ا ةةخينا ربطةةة عنةةق محةرا غاليةةة وأزرارا يفوةةية للامةةي  .ويف النهايةةة عنةةدما وقفةةت أمةةا املةةرآ
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أصب ت وکلين خ غريب مل أکن أکثر وسةامة ولشنةن کنةت وتلفةا( »...طةاهر.)9 :1972 ،
يفااستعداد خلطبة ليلی کلّف الشثة علی املستوی الفشلي ،و يدخل يف حالة استثنا ية من الالةق
واارتباك «وخرجت من البا خبطوا مسةرعة ولسةعن ا ةوا يف وجهةي يفعريفةت أن درجةة حةرار
مرتفعة .وبينمةا کنةت يف التاکسةي بةدأ قلةّ يةد ّ بفةد  ،وتل ّکةد أن کةل الشلمةا الةا أعةددوا
قد ضاعت وأنن لن أعر أن أقول يئا ألبيها بعد عبار مسا اخلة .وبدأ العر » (امللدر نفس :
( )9التة ةةداو -الوقفة ةةة الوصة ةةفية) .کمة ةةا نة ةةری يف بداية ةةة الالة ةةة أن ال ة ةراوي کة ةةان قة ةةد اعتنة ةةی بشة ةةل
« ي »کلن يری ةايق حلم مرهونات بااعتنا ب ة«الفةي » والفةشل دون اهتمامة بباطنة وهويتة
وةلي بثاة النفم .إن الشاتب يريد يف بداية الالة أن يبنی حلم الفا وحالة الفرخ الا سادت ،
ما جیعل يرّکز علی العناية مبظهره اخلارجي عناية بالغة إلی درجة يری نفس يف املرآ غريبات .و نةری
أن الشاتةةب يسةةتخد تانيةةة الختيةةب (إستف ةرايفات داخلي ةات) را ع ةات عنةةدما ياةةول «وألول مة ّةر يف حيةةا
إيل طةةول الوقةةت أنة سةةو ينزلةةق ويسةةاا ولشنة ةةل ثابتةات
ر ةةات دبوسةات يف ربطةةة العنةةق ،وخيةةل ّ
حتی النهاية» (امللدر نفس  .)9 :ويفة إلی طول الوقت (طول اللاا الةذي مل يبةدأ بعةد) وکةذلا
إلی هنايت (هنايةة اللاةا الةذي سةي ري يفيمةا بعةد وسةو ينتهةي) وين ّةوه مةن خةالل ذلةا إلةی هنايةة
املسةةتوی احلشةةا ي للالةةة ،ومل يبلغهةةا السةةرد بعةةد .وهنةةاك مؤ ةةر إلةةی أن ال ةراوي سةةيخوض غمةةار
معرکة خطة بين وبنی والد ليلةی ،کمةا أن هنةاك رمةزات يف عةد سةاول ذلةا الةدبوس وإباا ة حتةی
النهايةةة ،ويةةدل ذلةةا علةةی عةةد يفاةةد ثات ة بنفس ة يف هنايةةة املطةةا مهمةةا حةةاول األ أن يسةةتفزه
وبراعة ةةة الشاتة ةةب هة ةةي أن ة ة مة ةةن ناحية ةةة مجة ةةع بة ةةنی «ااستف ة ةرا واخلالصة ةةة» هبة ةةذه الناطة ةةة وأدر
ااستفةرا يف إطةةار اخلالصةةة ملزيةةد مةةن اإليفةةاد  ،ألن ة سةةرد مةةن خةةالل نظةةر عةةابر  ،سةةاعا مةةن
اللاا يف سطر واحد بدون ذکر التفاصيل وقا بتسريع حرکة الالة وتعزيز تالمحها ومتاسشها ومن
ناحية أخری استخد الشاتب هذا «اإلستفرا » بشل مهار دون أن ياوةي علةی حالةة التعليةق
واانتظةةار لةةدی الاةةار وي ةؤّدي إلةةی يفتةةور محاسةةت ملواصةةلة ق ةرا الالةةة .ويف بدايةةة الال ةة ،جیةةری
احلةةديک عةةن ا ةوا وبرودت ة عةةد م ةرا وذلةةا مةةن خةةالل وقفةةا وصةةفية منهةةا « ...وارتبشةةت،
وخرجةةت مةةن البةةا خبط ةوا مسةةرعة ولسةةعن ا ةوا يف وجهةةي يفعريفةةت أن درجةةة ح ةرار مرتفعةةة.
وبينما کنت يف التاکسي بدأ قلّ يد بفد  ...وبدأ العر » (امللدر نفس  .)9 :وتدل هذه الوقفة
علةی العزمیةةة ا فةةة لةةدی الفةةا يف ةايةةق حلمة ألن حلمة غةةة ناضةةج و ةةيئي لةةو صةةح التعبةةة.
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و«وقفت عندما يفتح البا يف ل  ...مد يل يده وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ،کانت يده بارد
(امللةةدر نفس ة  .)10 :وت ةةدل اابتس ةةامة اخلفيف ةةة وب ةةرود ي ةةد وال ةةد ليل ةةی عن ةةد املل ةةايف ة عل ةةی ب ةةرود
معاملت مع الفا وغيا احلرار والعاطفة والتناقض الاا م بنی ما حیلم الفا ومةا ينوية الوالةد
من ةطيم حلم  .و«إن الربيع يف ملر متالب ويغلب علي الاد ...ومن ناحية أخری يف ن هنةاك
يف الربيع رياخ اخلماسنی ...وأضفت من جانّ أن اخلماسنی تناةل الشثةة مةن الةخا وهةذا يةؤذي
الع ةةنی( »...امللةةدر نفس ة  .)10 :وغلب ةةة ال ةةاد عل ةةی الربي ةةع يف مل ةةر ق ةةد ت ةةدل عل ةةی حال ةةة يس ةةودها
التعسع والامع يف ملر.
ويف منةةزل ليلةةی ينتظةةر اخلطيةةب مبفةةرده ،والةةد زميلت ة يف غريفةةة اةلةةوس وياةةو بوصةةع املشةةان،
ويعاة بغية تشوين الرتية من خالل (التداو ة الوقفة الوصفية) يفياول « :للت مبفردي لفخ أ م
را ة غةر اةلةوس املللويفةة ،را ةة اخلفةب الةذي ةةايفظ علية التهويةة الاليلةة ونةدر ااسةتعمال.
کان الفيش مغلاات حی ب نور الغرو الرمادي( »...امللدر نفس  .)10 :وهةذا الوصةع إذ يعطةي
عامل الالة يفوا رمزيا يعا عن نفسية الراوي مةن خةالل تلةاوير انطباعيةة ،تةوحي بة غال نايفةذ
اارتبةةال وارايفظةةة علةةی األع ةرا الفةةشلية اخلاناةةة يف أسةةر ليلةةی .ويف هةةذا املاطةةع صةةور أخةةری
ةنم عةن حةاا التزييةع
(التداو ة الوقفةة الوصةفية) تنفةر يف عةامل الالةة ،عاملةات غاموةا رمزيةا قةد ي ّ
وقلب احلاا ق الا میارسها والد ليلی ضد البطل ،حيک ياول ...« :اهد اللور :لوحة زيتية
ملالحةةنی يافةةان علةةی طةةريف اةن ةدول ومیسةةا کةةل منهمةةا مب ةةدا طويةةل مغةةروس يف املةةا  ...ويف
خلفيةةة اةنةةدول البةةن ،والب ةةر األزر کةةان هنةةاك ريةةع أوريب ألوان ة خو ةرا ومح ةرا براقةةة» (امللةةدر
نفس  .)10 :ألن کمةا يتبةنی للبطةل يفيمةا بعةد يف نة مةن املفةروض أن اةنةدول يف يفينسةيا (يف املدينةة)
ولشن هذه اللور جتعل يف الريع وهذا خطل.
عملية تکوين مضمون «السلطة» علی المستوی السردي
س ةةبق وق ةةد ذکرن ةةا أن هن ةةاك ثالث ةةة و ةةاور ر يس ةةة يف ع ةةامل هب ةةا ط ةةاهر الالل ةةي :احلل ةةم ،الس ةةلطة،
واملةةو  .يفةةاحللم (يف أعمةةال هبةةا طةةاهر) يلةةطد بالسةةلطة ،أيةات کانةةت ،ومةةن و تشةةون نتي ةةة هةةذا
ااصةةطدا حوةةور املةةو اةسةةدي أو الرمةةزي (عبداحلميةةد .)181 :1993 ،إن يف قلةةة "اخلطوبةةة"
تويع أحال الزوا من خالل أ يتعامل مع الراوي الذي أراد خطبة ابنتة  ،کةاراق الةذي يعذبة
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باألسةةئلة وااوامةةا ويهةةدده بشفةةع أس ةراره وأس ةرار عا لتة  .واأل هنةةا ياةةو بةةدور السةةلطة الةةا
تاتل احلب وتاا األحال  .إن الشاتةب يسةعی لتشةوين موةمون السةلطة مةن خةالل تو يةع تانيةة
املفهد وياو بعرض احلوار بنی الفخليتنی الر يستنی يف الالة :الفةا ووالةد ليلی؛کمةا تتخلةل
الالةةة وقفةةا وصةةفية خالق ةةة امتزجةةت باملفةةاهد والت ةوايل وااستف ةرا بااعةةة .تتنةةاثر يف ال ةةن
وتشون املفارقة املتمثلة بنی الفشل واملومون
وقفا وصفية قلة توحي إلی ا األ اخللاية ّ
يف خلةيت « :يفةةتح البةةا يف ةةل  ،ودخةةل بةةالامي والبنطلةون ونظةةار طبيةةة وخةةع منةةزيل .مة ّد يل
يده وهو يبتسم ابتسامة خفيفة .کانت يده بارد » (طاهر .)10 :1972 ،و«کان يوةع سةاقات علةی
ةع أملةةم ونظيفةةا و ةةديد البيةةاض ،کبيوةةة کبةةة »
سةةا ويهة ّةز خف ة يف قدم ة يفيةةاز کعب ة مةةن اخلة ّ
(امللدر نفس  « .)11 :يفوة ا ضة شة عاليةة کفةفت أسةنانا نظيفةة امعةة ا توجةد بينهةا يفراغةا
وقةةال وسةةا ض ة شت  :أنةةا ...أنةةا ...الةةذي أسةةللا هةةذا الس ةوال» (امللةةدر نفس ة  .)17 :يبةةدو مةةن
مظهره أن رجل واع مثاع وکما ذکر نفس هو زميل عبد الستار با يف دار املعلمنی العليا ولشن
يفع عةن عتمةة روحيةة داخليةة تةل يف إ ةارا
تلريفات وتلفة متاما وخلع ذلا البياض ،مثة ما ّ
متنةةاثر يف الةةن أيوةةا ضةةمن مفةةاهد (الدمیومةةة) تتخللهةةا وقفةةا وصةةفية قلةةة  ،يفاةملةةة األولةةی
الا وجهها للبطل کانت« :هل أيفتح الفيش أ ا؟ ...نظر للفيش طويال ومل أستطع أن أقطع
برأي ،يفاةال إن الربيةع يف ملةر متالةب ويغلةب علية الةاد ...الربيةع احلاياةي يف ملةر هةو اخلريةع
ةنم عةةن قةةبح
يفهةةو خيلةةو مةةن الرطوبةةة» (امللةةدر نفسة  )10 :وتلةةا احلالةةة تت لةةی يف الةرأي والسةةلوك لتة ّ
داخلةةي إذ يعتةةذر عةةن مفةةارکة البطةةل ةةر علةةة الليمةةون بسةةبب أمعا ة الغليظةةة« :يفاةةال إنة ا
يف ةةر ةةيئا بس ةةبب أمعا ة ة الغليظ ةةة وأ ةةاخ بوجهة ة للناحي ةةة األخ ةةری .وب ةةدا يل أن ة غو ةةب م ةةن
لةةذلا( »...امللةةدر نفس ة  .)12 :و بعةةد الةةدخول يف ح ةوار تاليةةدي يبةةدأه اخلاطةةب باحلةةديک عةةن
ةةهادت ومرتب ة وأبي ة ضةةمن وقفةةة وصةةفية مةةوجز «قلةةت ل ة إنةةن زميةةل اآلنسةةة (ليلةةی) يف البنةةا
وأطلب يدها بعد إذن  ،وحدثت عن ةهاد ومةرتّ وأيب .وعنةدما ريفعةت رأسةي يف النهايةة وجدتة
میيل برأسة علةی صةدره ،وبةدا يل أنة مل يسةمع ةيئا ممةا قلةت( »...امللةدر نفسة  )11 :مفخضةا أهنةا
ينم هذا املاطع أيوا عةن عتمةة
املعلوما الا يريد والد اخلطيبة معريفتها ولشن احلاياة غة ذلاّ .
روحية داخلية عند والد ليلی وأن يسعی لنهج ا ةمد عاباه؛ کما يدل علی مدی تفبّک الفا
بالفي وباملظهر وتادمی األولوية ما دون أن يلخذ هويت يفةو ااعتبةار يف لاا ة مةع والةد ليلةی،
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ألن ة عنةةدما يريةةد تاةةدأ نفس ة يةةل بلبي ة يف املرتبةةة الرابعةةة ةةةت إطةةار اخلالصةةة .ورمبةةا هةةذه الرتيةةة
الفيئية لدی الفا تديفع إلی الايا باخلطوبة وحده وعد إ راك أسرت يفيها.
يف احل ةوار الةةذي يةةتم بةةنی الفخلةةيتنی الر يسةةتنی يسةةلل والةةد اخلطيبةةة ضةةمن عنلةةر الدمیوم ةةة
(املفةةهد) «وهةةل تعةةر عبدالسةةتار بةا؟» (امللةةدر نفسة  )11 :وااسةةم نفسة حیمةةل مفارقةةة جليةةة،
ألن طبيعةةة احلةوار جتةةري مةةن جانبة متلةةيدا مةةن خال ةةا حالةةة مةةن الفوةةي ة املزعومةةة .يف اللةةف ة
الثانيةةة عفةةر مةةن الالةةة يةةدير والةةد ليلةةی اللاةةا بشةةل حشمةةة وبفةةشل هةةاد إذ ياةةول للفةةا إنة
يفةريف أن يطلةةب يةةد ابنتة ويعتاةةد هةةو إنسةةان عاقةةل يسةةت ق کةةل خةةة و ...و يسةةتطرد وحیشةةي يف
إطةةار وقفةةة وصةةفية قلةةة نشت ةةت ا ختلةةو مةةن دالةةة ااحتاةةار ،ويلة ّةوخ أن ة ا يف ةريف أن يشةةون هةةذا
الفةةا خطيبةةا ابنت ة « :ذهةةب ةةا مةةن اخلنةةايفم إلةةی احلةةال يفر ّ ة بالة ة «د .د( » .امللةةدر
نفس  .)12 :و يواصل األ الشال ضمن تانية املفهد وياول:

« ...يا بن إن اآلبا يخکون لبناوم احلرية هذه األيا مل يشن احلال کةذل علةی
أيامنا .کان األ يدبر کل ي وما علی البنت إا أن تتزو أما اآلن ...ولشةن
علی العمو حنن أسةر وايفظةة ...طبعةات ليلةی ليسةت کبايةة البنةا  .ليلةی ا میشةن
أن تعلي أمري .أنةا ربيتهةا وأعريفهةا ...أنةا ا میشةن أن أوايفةق علةی ةي لةيم يف
ملل ة ليلی» (امللدر نفس .)12-13:
تدل علی أن هذه األسر  ،أسر وايفظة واأل هو اآلمر الناهي يفيهةا ولة کلمةة
کل هذه العبارا
ّ
الفلل وهو الذي يارر ملة ليلی احاات.
کما أن املفاهد ( احلوار املتواقت) الا جتري بنی الفخليتنی ،حنی يسلل األ عةن ماضةي
الفا  ،وخال  ،وسبب طال خال زوجت  ،وعالقا أعما الفا املتوتّر مع أسرت  ،ةمل بنی
تبنی طباع الفخلةيتنی ،منهةا انفعاليةة الفةا يف اللاةا وحسةن نيتة ماابةل النظةر
طياوا داا ّ
ااستعال ية لدی األ وسو نيت واحتااره للفا وتطميع ووديده.
وإذا کانةةت ليلةةی رمةزا للةةوطن أو للت ريةةر أو أليةةة قيمةةة تتلةةل بةةاحلق والعةةدل (احللةةم) ،يفا ةةد
هةةو ةطةةيم مةةن يسةةعی ةةا حةةنی تاتوةةي امللةةل ة السياسةةية ذل ةا (السةةلطة) ،ووسةةا ل الت طةةيم
والتةةدمة متعةةدد  ،منهةةا هةةذا األسةةلو الاةةا م علةةی التعةةذيب النفسةةي .والشاتةةب يعةةا عةةن ذلةةا
النموذ ويتعمد جتسيده لغة وحرکة وأسلوبا .ولغة اةسد تفي بفخلية واق هديف تدمة اآلخر
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ا التوصةةل مع ة إلةةی احلاياةةة .و خلةةية اراةةق (السةةلطة) ،تتشة ّةون مةةن خةةالل مفةةاهد تتخللهةةا
وقفةةا وصةةفية قلةةة منهةةا« :مةةال حنةةوي يف ةةل وأمسةةا بيةةدي املوضةةوعة علةةی املنوةةد اللةةغة
بيننا ،يفارجتفت بينما راخ يهمم ووجه يشاد يلتلق بوجهي( »...امللدر نفس  .)16 :وحنو «عاد
میيل حنوي ويهمم( »...امللدر نفس  .)18 :و«وقع وهزين من کتفي وقال بلو مرتفع إلی حد
م ةةا( »...املل ةةدر نفسة ة  .)21 :و«ق ةةا مة ةةر أخ ةةری ووضة ةةع يدي ة ة علة ةةی کتف ةةي حتة ةةی جلس ةةت وهة ةةو
ياول( »...امللدر نفس  .)22 :و«مل أوما بذلا .هل تبشي؟» (امللدر نفس  .)24 :و«وضع يده
يف جي ة ةةب البنطل ة ةةون( »...املل ة ةةدر نفس ة ة  .)24 :و«ق ة ةةال ذل ة ةةا وق ة ةةا م ة ةةن ماع ة ةةده وکن ة ةةت ا أراه
بوض ةةوخ( »...املل ةةدر نفس ة  .)24 :و«و ق ةةال يف ح ةةد مفاجئ ةةة( » ...املل ةةدر نفس ة  .)25 :و«م ةةال
حنوي وقال بسرعة وهو يهمم( »...امللدر نفس  .)25 :و«قال وقد تللب وجه من جديد»...
(امللدر نفسة  .)27 :و«قاطعن وهةو يلةوخ بيةده( »...امللةدر نفسة  .)27 :و«أغمةض عينية ومةال يف
ماعده( »...امللدر نفس .)28 :
و اهر التشرار من الظةواهر الةا تتخلةل املفةاهد وتلعةب دورات بةارزا يف عمليةة تشةوين املوةمون
يف قلة اخلطوبة ،ومنها تشرار سؤال األ عن يفتح الفيش (النايفذ ) عد مرا ؛ املر األولةی يةتم
التشرار عند انطال احلوار واللاا « ...وعندما جلم قبالا سللن هل "أيفتح الفيش" أ ا؟...
نظر للفيش طويالت ومل أستطع أن أقطع برأی( »...،امللدر نفس  .)10 :واملر الثانية يطرخ نفم
إيل أنة سةةيخر مسةةتندا
السةؤال« :قةةال ذلةةا وراخ يب ةةک يف جيةةو بنطلونة باهتمةةا  ،وخيةةل ّ
معينةةة ،ولشن ة يف النهايةةة أخةةر منةةديالت وراخ میسةةح وجه ة  ،ويدي ة وسةةللن مةةر ثانيةةة :هةةل "أيفةةتح
الفةيش"؟ إذا أرد  .نظةةر إلةی الفةةيش و قةال بةةبا  :عنةدما کنةةت يف اةامعةةة( »...امللةدر نفسة :
ينم التشراران عن أن کةان يسةلل لشةن مل يشةن يف نيتة يفت ة  ،يفةالنور هةو احلاياةة ،ولةيم يف
ّ .)13
ةدل التش ةراران
ملةةل ة األ  ،رجةةل السةةلطة ،أن يةةدخل النةةور ،وا أن تت لةةی احلاةةا ق .وکةةذلا ية ّ
ةرده اخلةةو علةةی ليلةةی ،يفهةةو موةةطر ومةةخدد بةةنی هةةذه املفةةاعر ،يفهةةل يةةخك
علةةی صةراع داخلةةي مة ّ
ابنت احلرية الشاملة کي ختتةار مةن ةةب؟ أ يغلةق نايفةذ الوصةال؟ هةل يباةی وايفظةات علةی التااليةد
واألعةرا ؟ أ يرحةةب برغبةةة ليلةةی کمةةا رحةةب هب ةا عنةةدما أراد أن تعمةةل يف البنةةا؟ هنةةاك تش ةرار
آخر من نوع املؤلةع أي الن حیكي مر ما حدث «ن» مر ويؤکد علی مدی احلب املتبادل بنی
يرد والد ليلی علی الفةا « :نعةم ،يف احلاياةة ليلةی کلمتةن عنةا أکثةر مةن
الفا وليلی ،حيک ّ
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مر وقد سللت عنا وأنا أعر الشثةة مةن البيانةا  ..الشثةة مةن البيانةا » (امللةدر نفسة .)13 :
ويف الفق الثاين من املفةهد يسةتخد الةراوي وقفةة وصةفية أخةری تةدل علةی انطةال موقةع متةوتر
بةنی الفخلةيتنی الر يسةتنی ،والةد ليلةی والفةا  ،أثنةا اللاةا  ،حيةک ياةول بعةد ذلةةا ...« :وراخ
إيل أن سةيخر مسةتندا معيّنةة ولشنة يف النهايةة أخةر
يب ک يف جيو بنطلون باهتما وخيّل ّ
منديالت وراخ میسح وجه ويدي  ،وسللن مر ثانية :هل أيفتح الفيش؟» (امللدر نفس .)13 :
ومةةن الطريةةع أن الشاتةةب يعيةةد وصةةع لوحةةة معلاةةة يفةةو رأس األ عةةد م ةرا والةةا توةةم
جنةةدوات وذلةةا يةةتم يف ةةرو نفسةةية وتلفةةة ،وبالتةةايل ينفةةل منهةةا داا وتلفةةة؛ حيةةک أسةةاا
عليها خالل احلوار ،مفةاعر البطةل تبعةا لتلةاعد املوقةع أمةا وابةل األسةئلة وبعةد أن ص ّةور اللوحةة
بدايةةة دخولة غريفةةة اةلةةوس وکةةان ينتظةةر دخةةول األ ويفةةاهده علةةی ضةةو الن فةةة البةةاهر إذ کةةان
الفيش مغلاةا حی ةب نةور الغةرو الرمةادي ،يلةور للمةر الثانيةة صةور اةنةدول يف ةرو نفسةية
صعبة بعد أن يهمم األ يف أذن « :أتعن أنا ا تعر أن  ..أن  ..قيل إن زوجة خالا کانت
علةةی عالقةةة بةةا؟» (امللةةدر نفسة  .)16 :وحیرجة هبةةذه الفةةا عا ويربشة  .والتشةرار هةةذا ومةةا يلية ،
يدل علی مدی ارتباک و عوره حبالة اخلذان« :مل أجب ورحت أتطلع إلی صور اةندول املعلاة
ّ
يفو رأس  .بد مغبفةت قليالت ،وعندما ةسست جبين ،ابتلت يدي بعر کثة يف وجهي و»...
(امللدر نفسة  .)17 :يفةی صور اةندول مغبفة ومظلمة علی وقع رويفة النفسةية مةع وجةود ضةو
الن فة الباهر .يفهو تيان أن حلم اصطد بسلطة األ .
عملية تکوين مضمون «موت الحلم» علی المستوی السردي
ا يلل احلب يف معظم أعمال هبا طاهر إلی هديف واحلب واصر باملو دا مات .وهشذا جنةد يف
قل ةة «اخلطوب ةةة» أن احلل ةةم می ةةو بع ةةد ث ةةالث جترب ةةا يعيف ةةها الف ةةا وه ةةي ةا ةةةه ،وتطميعة ة ،
ووديةده مةن قَبةةل والةد ليلةةی .ويعةا عنهةةا الشاتةب مةةن خةالل مفةةاهد يف الةن ويتخللهةا بةنی يفينةةة
وأخةةری وقفةةا وصةةفية قلةةة يسةةردها الةراوي املفةةارك بغيةةة إبطةةا حرکةةة السةةرد وتاةةدأ الشثةةة مةةن
التفاصيل واستشمال املومون ما ا يتسع املاال لتناول کل تلا املفةاهد الةا تشفةع عةن طبةاع
الفخليا النفسية وااجتماعيةة .کلمةا والةد ليلةی يوةيّق اخلنةا علةی الفةا بوابةل مةن األسةئلة
والفتا م ويدنّم کرامت وکرامة أسرت  ،تنتا الفا حالة تفب مرض هستةيا جرا ضغا نفسي
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ايطا  ،يفيو ا ومیيل برأس إلی اخللع وتلطد عين للمر الثالثة مب دايف اةندول ويلةفهما
ةدل عل ةةی حالتة ة النفس ةةية اخلانا ةةة (الوقف ةةة الوص ةةفية والتشة ةرار) ...« .ضة ة شت وملة ةت
بف ةةشل ي ة ّ
برأسي ...يفاصطدمت عين مب دايف اةندول مسددين ک ةربتنی( »...امللةدر نفسة  .)19 :ويتشةرر
الس ةؤال عةةن يفةةتح الفةةيش للم ةةر الثالثةةة والرابعةةة مةةن خةةالل مف ةةاهد قةةد تتخللهةةا الوقفةةة الوص ةةفية
الالة حنو « ...وعندما ةسست جبين ابتلت يدي بعر کثة يف وجهي وحول جفوين ...قال
األ وهو حیاول النهةوض وقةد اکتسةی وجهة باةةد :سةو "أيفةتح الفةيش"» (امللةدر نفسة -18 :
 .)17وکذلا من خالل املفهد التايل « ...هل تبشةي؟ ا ،وَمل أبشةي؟ هةذا عةر  .عةر  ..أنظةر.
إذن َمل ا تريد أن "أيفتح الفيش"؟ قال ذلا وقا من ماعةده وکنةت ا أراه بوضةوخ ،وا أری مةن
اللوحة غة ألوان محرا وصفرا  .قلت :مل أقل إين ا أريةد أن تفت ة  ...قلةت إن هةذا ا يهمةن..
ا يهمن أن تفت أو ا تفت  ...أريد يفاا أن أعر ماذا تريد؟» (امللدر نفس  )24 :بينما نری
تعا عن نفسية الفا املتوتر ويل تلوير اللوحة يف املاطع التايل «وبدأ
تلوير اللوحة نفسها ّ
أمسح العر من وجهي بعناية ...وعندما انتهيت مل أجده أمامي .مل يشن يف الغريفة کلها ،ولشةن
اللوحة واجهتن مبالحيها املطموسي الوج  .و وجدت أمامي و( »...امللدر نفسة  .)24 :ويدل هنةا
تشةرار تلةةوير اللوحةةة علةةی طمةةم احللةةم وموتة لةةدی الفةةا بفةةشل کامةةل ،کمةةا يةةدل تشةرار يفةةتح
الفةةيش علةةی تظةةاهر األ باإل ةةفا علةةی الفةةا  .يفعنةةدما يتعةةرض الفةةا ملوقةةع متةةوتر ومیسةةح
ع ةةر جبينة ة وخيف ةةع م ةةن رب ةةال ربط ةةة عناة ة  ،أو عن ةةدما يظه ةةر الع ةةر ح ةةول عينية ة نالح ةةظ ذل ةةا
اإل فا ومةع أن الفةا کةان أحةو إلةی يفةتح الفةيش مةن عطةع األ ؛ ألن مةا يلةي هةذا الفعةل
هةةو دخةةول ا ةوا الناةةي والنةةور اللةةذين سيمس ة ان سةةطو ااوامةةا الةةا وجههةةا إلي ة بغيةةة تةةدمة
سعادت  .هو أحو إلی يفتح نايفذ اارتبال وکسر األعرا الفشلية .وکما ذکرنا أن تشرار تلةوير
اللوحةةة يف الالةةة ي ةةوحي إلةةی تل ةةاعد املوقةةع املت ةةوتر لةةدی الف ةةا خةةالل احل ةوار وذلةةا بف ةةشل
متدر اللهم ّإا حنی تتبنی تفاصيلها بخکيز ،ياول الفا خالل احلوار (املفةهد)« :هةذه
مرحلي ّ
اللةور  ..املفةةروض أن اةنةدول يف يفينسةةيا .أقلةد يف مدينةةة .ولشةن هةةذه اللةور جتعلة يف الريةةع.
أقلةةد أن هةةذا خطةةل ...مةةال جبذعة وهةةو جةةالم وراخ يتلمةةل اللةةور املعلاةةة ورا هةةره کلنة يراهةةا
للمر األولی ،و التفت إيل وقال :نعم ،أنت علی حق .هل أنت مثاع يف الفن؟» (امللدر نفس :
 .)25وه ةةو موق ةةع يف ةةة إل ةةی أن اللوح ةةة کان ةةت مع ةةادا موض ةةوعيا للتزيي ةةع ولال ةةب احلا ةةا ق ال ةةا
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مارسها الوالد ضد الفا .
إ ّن الف ةةا بع ةةد أن أعيت ة ة حشم ةةة األ وحيلت ة ة  ،وخو ةةع ملطالب ة ة  ،ه ة ّةم ب ةةاخلرو  .والشات ةةب
يسةةتخد وقفةةة وصةةفية ليمثةةل حالت ة النفسةةية الةةا بلغةةت ح ة ّد ااهنيةةار« :جففةةت عرقةةي قبةةل أن
أخر  .ولشن بينمةا کنةت أنةزل السةلم تعثةر قةدمي وسةاطت علةی وجهةي .قمةت بسةرعة وبةدأ
أنفةةض ال ةخا عةةن مالبسةةي وجسةةمي .اسةةتند قلةةيال علةةی ماةةبض البةةا اخلةةارجي الشبةةة حتةةی
ه ةةدأ  .ک ةةان املا ةةبض زه ةةر کب ةةة مغلا ةةة م ةةن الن ةةاس» (املل ةةدر نفسة ة  .)30 :ولع ةةل يف املا ةةبض
الن اسي الذي بدا علی شل زهر مغلاة ،رمزا لشل الايم اةميلة النبيلةة املستعلةية علةی التفةتح
يف ل ااستبداد وملادر احلريا  .يستخد هبا طاهر وقفة وصفية أخة يف الالة استشمال
املوةمون الةةذي يالةةده ...« :ورأيةةت ترابةات يف کمةةي وخد ةات کبةةات متورمةات يفةةو حةةاجّ .ةسسةةت
اخلدش بيدي .کان اةلد مهخ ا ولشن مل تشةن هنةاك أي دمةا  ...أنزلةت يةدي عةن جبيةن بسةرعة
وعةةا الرصةةيع مةةر أخةةری .نفوةةت کمةةي جيةةدا أمةةا البةةا  .ورةةت لةةي يف الزهةةر الن اسةةية
الالمعةةة ،و بةةدأ أصةةعد السةةلم مةةن جديةةد» (امللةةدر نفس ة  .)30 :بةةدأ يلةةعد السةةلم مةةن جديةةد
باجتةةاه ليلةةی (حلةةم جديةةد) وکفعةةل مااومةةة لشةةل الطغةةا  .يفاإلصةةابة اةةرد خةةدش خةةارجي مل يلةةب
اللةةميم ومل يثن ة عةةن نيت ة يف اانتلةةار لليلةةی وکةةان اةلةةد مهخ ةةا ولشةةن مل تشةةن هنةةاك أي دمةةا .
يفاملالحظ أن الشاتب يف اةز األخة ،وقد عةاد لفعةل املااومةة والتلةدي ،يسةتخد خةالل الوقفةة
الوصةةفية ،آليةةة التشةرار يف إطةةار وصةةع الزهةةر الن اسةةية وقةةد اختفةةت مفةةرد "مغلاةةة" لتةةل العبةةار
« ..ورت لّي يف الزهر الن اسية الالمعة » ...يف ا کلمة "امعة" هذه املر  ،لتوحي بنهاية
واعد ويفعل إجیايب وبعک حلم جديد « ...و بدأ أصعد السةلم مةن جديةد» .وکةذلا يف هةذه
الوقفةةة نةةری أن کةةل ةي يعةةود إلةةی طبيعت ة « :خةةار البيةةت کةةان الليةةل ،وکةةان ا ةوا  ...،ووقفةةت
أنتظر .مل يشن هناك بةرد ...وکةان هنةاك وةل حةال مةزدحم باملرايةا .رأيةت نفسةي و( »...امللةدر
نفسة  .)30 :يف احلاياةةة عنةةدما يعةةود الفةةا إلةةی ر ةةده وا يسةةعی أن يةةتام اآلخةرين يسةةة کةةل
ةنم
ي بفشل طبيعي .ويف هذا املاطةع أعيةد احلةديک عةن ا ةوا والةاد للمةر الرابعةة يف الالةة وي ّ
عةةد بةةرود ا ةوا هنةةا ،عةةن هةةور احلةرار والعزمیةةة وغيةةا الفتةةور علةةی وقةةع بعةةک احللةةم مةةن جديةةد
والبعک الذي قد ّزود بالر د والنوو  .کما أن هذه الوقفة يتخللها تشرار آخر وذلا تشرار رتيةة
الفا نفس يف املرآ ولشن الرتية الثانية هذه ،ختتلع عن الرتية األولی الا متت يف بداية الالة
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إذ إن ة يةةری نفس ة هةةذه املةةر مةةن خةةالل مةةرآ الت ةوازن والر ةةد ،وخاليف ةات للمةةر األولةةی يعةةر نفس ة
وهويت وتعود ثات بنفس ومل يعد غريبات ،کلنة يثةو إلية ر ةده ويت ةول وتفةتح صةف ة جديةد يف
حيات ة  .وا يريةةد أن يةةدخل وةةل احلةةال ويعتةةن بنفس ة إمنةةا يفوةةل أن يشةةون أسةةوت بنفس ة  ،نفةةم
الفا املو ع مةن الطباةة العاملةة املثافةة .ولشةن کمةا ذکرنةا آنفةا ،يعةود الفةا کفخلةية ناميةة
إلی األ باستعداد روحي داخلي آخر (بعک حلم جديد) .وهةذا الرجةوع نفسة رمةز ومؤ ةر إلةی
ثةةور الفةةا ومعارضةةت للسةةلطة الامعيةةة ونةةدا مةةن هبةةا طةةاهر للمتلاةةي ليسةةيطر علةةی ااضةةطهاد
الفيزيشی والنفسي الذي يواجهة يف احليةا وأن ايفاةد ثاتة بةالنفم (سةالمة )2004 :12 ،و میتلةا
الادر علی جتاوز اللدمة والنشبة .ومهما يشن من أمر مع بداية صعود الفا السلّم ،يبدأ حلم
جديد ،وهو حیاول اخلرو من دا ر املو إلی يفوا احليا متسلّ ات باحللم.
النتيجة
مشونا الالةة وا سةيما
 إن قلة "اخلطوبة" ذا من ی رمزي وهبا طاهر من خالل معاةة ّ
الفخلية واملشان ،ضةمن آليةا الةزمن السةردي ،مین هةا طابعةا رمزيةا إحیا يةا يسةاعده علةی عمليةة
تش ةةوين مو ةةمون الال ةةة وجتس ةةيد و ةةاور احلل ةةم ،والس ةةلطة ،وامل ةةو  ،وبع ةةک حل ةةم جدي ةةد هبندس ةةة
متشاملة ،حيک نری أن "ليلی" رمز للوطن أو لل رية أو ألية قيمة تتلةل بةاحلق والعةدل (احللةم).
وا ةةد هةةو ةطةةيم مةةن يسةةعی ةةا حةةنی تاتوةةي امللةةل ة السياسةةية ذلةا ،ووالةةد ليلةةی يف الالةةة
يفةةشل رم ةزا للسةةلطة .ووسةةا ل الت طةةيم والتةةدمة متعةةدد  ،منهةةا أسةةلو التعةةذيب النفسةةي الةةذي
استخدم وور السلطة ضد صاحب احللم (مو احللم) .علی الرغم من ذلا إن صاحب احللةم
ا ياع يف منزلق العدمية ويستعيد ااتزان الداخلي والثاة بالنفم ويعةود مةن جديةد لت ايةق حلمة
(بعک حلم جديد) .وهذه العود رمز للثور ومعارضة السلطة الامعية.
 تغلب الن ة تانية الدمیومة (الوقفا الوصفية واملفهد) والتواتر .إ ّن للوقفا الوصةفية دورا
بارزا يف تشوين وةور احللةم يف الالةة ،کمةا أن الوقفةا الوصةفية الالةة يف الةن والةا امتزجةت
باملفاهد ،ختلق املفارقة املتمثلة بنی الفشل واملومون يف الفخلية الا تلعةب دور السةلطة (والةد
ليلةةی) وإضةةايفة إلةةی ذلةةا إن خلةةية اراةةق لوالةةد ليلةةی (السةةلطة) تتشةةون مةةن خةةالل الوقفةةا
الوصفية املتناثر يف الن  .واملفاهد ةمل بةنی طياوةا داا تب ّةنی طبةاع الفخلةيتنی الر يسةتنی،
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يفتنةةتج حالةةة مةةن التنةةاقض واملناقفةةة احلةةاد بينهمةةا ،والت ةواتر (تش ةرار يفةةتح الفةةيش وصةةور اةنةةدول
و )...يس ةةهم إس ةةهاما کبة ةةا يف عملي ةةة إنت ةةا الفش ةةر واس ةةتشمال املو ةةمون وتش ةةوين و ةةور احلل ةةم،
والسلطة ،واملو وبعک حلم جديد .وتانية ااستفرا عةا ا ةارا مسةتابلية تسةهم بةدورها يف
منح الالة مزيدا من التماسا والتالحم شال ومومونا.
ومیشةةن تاةةدأ الرسةةم البيةةاين الةةذي يظهةةر کميةةة اآلليةةا الزمنيةةة السةةردية املسةةتخدمة يف قلةةة
«اخلطوبة» کاآل :

۲۷

الوقفه الوصفیه

۲۵

المشهد

۲۰

التلخیص
اإلستشراف

۳۰

۱۳

۲۰
۱۵

التواتر

۱۰
۱

۱

۵
۰

 إن املونتةةا الةةزمن مةةن قبةةل الشاتةةب وتوزيةةع األدوار علةةی تانيةةة الوقفةةة ،واملفةةهد ،والت ةواتر،
وبراعت يف التنال بنی الوقفة واملفهد ،میوي بالسرد إلی األما بشل سالسة وجیعل املومون ينمو ويتطور.
 إن عنلر التاابل والتناقض بنی الفخليتنی الر يستنی يف الالة هو العنلر املفللي املهم
ال ةةذي متّةةت معاةت ة يف إط ةةار معاة ةةة إنت ةةا الرتي ةةة أو املو ةةمون ال ةةذي يس ةةعی إلي ة الشات ةةب ويف ةةق
اسةخاتي يت السةةردية ،حيةةک نةةری أن مةةن خةةالل هةةذا العنلةةر قةةد عوةةةت الفخلةةية الةةا و ّجة لة
اوّا ( البطل ة العريم) ماابل خلية اراق اخلاو (والد ليلی) ،ومت ذلة مةن خةالل اسةتخدا
الوقفةةا الوصةةفية الرا عةةة يف بدايةةة الالةةة واملفةةاهد الةةا تتخللهةةا الوقفةةا الوصةةفية ا اديفةةة إل ةی
توصيل رتية الشاتب.
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زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان
کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر
جابر سوسونی ،1سید مهدی مسبوق  ،2فرامرز

میرزائی3

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
 .2استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
 .3استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

چكیده
زمان روایت ،کلید فهم کارهای نوین ادبی و ابزار کشف داللت آن شدهاست و نقش مؤثری در
فرایند شكلگیری درونمایة داستانهای کوتاه امروزی ایفا میکند .پژووهش اارژر مژیکوشژد
انواع زمان روایی را در داستان کوتاه «الخطوبه» بهاء طاهر ،براساس نظریة ژرار ژنت و با تكیژه
بر شیوة توصیفی ژ تحلیلی بررسی نماید و نقش آن را در فرایند تولیژد درونمایژة ایژن داسژتان
تبیین کند .نتایج این پووهش نشان میدهد که میان انواع زمان روایی و دیدگاه نویسنده در بیان
اندیشه و ااساس خود ،رابطة عمیقی وجود دارد و میتژوان مرااژل پژرورد درونمایژة ایژن
داستان را در سه محور رؤیا ،قدرت و مرگ رؤیا دستهبندی نمود .بهاء طژاهر ایژن محورهژای
سهگانه را با دقت و دوراندیشی پرورد میدهد ،بهطوریکه در بهکارگیری و پرداخژت زمژان
روایی در راستای خلق درونمایه ،مهندسی پیشرفتهای را از وی شاهدیم .توزیع نقژشهژا میژان
تكنیکهای درنگ ،صحنه و تكرار ،و مهارت او در انتقال میان درنگ و صحنه در متن داسژتان،
روایت را پیش برده ،درونمایة آن را پرورد میدهد .تكنیکهژای صژحنه ،درنژگ توصژیفی و
تكرار بر متن غالب بوده ،آیندهنگری و خالصژه در فراینژد پژرورد درونمایژه داسژتان ،نقژش
برجستهای ایفا میکند.
کلیدواژهها :زمان روایی؛ تولید درونمایه؛ ژرار ژنت؛ بهاء طاهر؛ داستان الخطوبه.
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