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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/  .هـ 1397شتاء ، 49لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 21-40 صص؛ م 2018

 إنتاج المضمون ةيالزمن السردي ودوره في عمل
 لبهاء طاهر القصيرة« الخطوبة»في قصة 

 3يئفرامرز ميرزا، 2مهدي مسبوقسيد ، 1سوسونيجابر 
 مهذان، نايسطالب دکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي .1
 مهذان، سينابوعلي جبامعة أستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا .2
 طهران، تربيت مدرس جبامعةوآداهبا  ةييف قسم اللغة العربأستاذ  .3

 11/10/1396: البحث قبول خيتار   27/06/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
احلديثةة والشفةع عةن دااوةا ولة  دور يفاعةل يف عمليةة إّن الزمن السردي قد أصبح مفتاحا لفهم األعمال األدبيةة 

لبهةةا  « اخلطوبةةة»هةةذا الب ةةک أ ةةشال الةةزمن السةةردي يف قلةةة  درسيةةيف .تشةةوين موةةمون الالةةة الالةةة  احلديثةةة
عمليةة معاةةة وإنتةا  دورها يف  نیبيو ، لييالت لاملنهج الوصفي  یوبااعتماد عل تيطاهر يف ضو  نظرية جةار جن

عةن واقعة   ةأ شال الزمن السردي ووجهة نظر الشاتب يف التعبة نیالب ک عمق العالقة ب ؤّکدييف .واملومون الفشر 
، والسةةلطة، احللةةم: سةةةيثالثةةة وةةاور ر  یمراحةةل تطةةور املوةةمون يف هةةذه الالةةة إلةة عيتلةةن شةةنمی کيةةح، ومفةةاعره

الةزمن السةةردي يف  عيةةهندسةةة متشاملةة يف تو  یيفنةر ، کةل هةةذه ارةاور بدقةةة وببعةد النظةةر  عةةاجيوهةو  .ومةو  احللةةم
، الوقفةةة ا يةةتان یاألدوار علةة عيةةوتوز  .علمةةا بةةلن الفةةشل واملوةةمون وجهةةان لعملةةة واحةةد ، املوةةمون نيإطةةار تشةةو 
األمةا  بشةل سالسةة  یإلة بالسةرد وةيمی، الوقفةة واملفةهد يف الةن  نیوبراعة الشاتةب يف التناةل بة، والتواتر، واملفهد

الةن  تانيةا  املفةهد والوقفةة الوصةفية و التةواتر کمةا أن لالستفةرا   یوتغلةب علة .تطةوريو  نمةوياملوةمون  علجیو 
  .املومون يف الالة نيدورا بارزا يف عملية تشو   يوالتلخ
 
 . هبا  طاهر؛ قلة اخلطوبة ت؛يجن ارة الزمن السردي؛ إنتا  املومون؛ ج: الرئيسة الكلمات
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 مةالمقد   .1
يف  يالةةزمن عنلةةر أساسةة نإذ، الروايةةة مةةن جةةنم املل مةةة والةةا تاةةخ  مةةن التةةاري  واألسةةطور  نّ إ

الزمن تعاد يف إّن  .هفاهد املتواتر  إا يف إطار املي و  وا يت اق احلدث الروا، منوها وعملية تشوينها
امیشةةن حيةةک ، وتفةةابشت عناصةةره بتعاةةد وتفةةابا احليةةا  املعاصةةر  ،الروايةةا  والالةة  احلديثةةة

لةی الةزمن السةردي وتطبيةق ع عةا التعةر  تفسة هةذه الروايةا  والالة  وقرا وةا قةرا   ةليليةة إّا 
تطةةوير مةةن أجةةل آلياوةةا املتنوعةةة واملعاةةد  يف الةةن  السةةردي ودراسةةة کيفيةةة معاةةةة الشاتةةب للةةزمن 

وا  الةا تةدور حو ةا والةزمن هبةذا املفهةو  هةو النة، الالة أو الرواية وتشةوين املوةمون ورتيتة  اخلاصةة
يففخليا  الالة تاو  مبهامها يف الزمن وأحداث الرواية تعمةل يف خةا الةزمن ، العناصر األخری

يفلةذا يفةن الروايةة  .واملسةتابل، واحلاضةر، الذي حیدد بدايتها وهنايتها من خالل تلرج   بةنی املاضةي
الةةزمن السةةردي هةةي أ ةةهر يف  "جةةةار جنيةةت"ولعةةل نظريةةة  .يف أساسةة  مةةرتبا بفشةةر  معاةةةة الةةزمن

يسةةةتخد  زمةةةن الالةةةة وزمةةةن  "جنيةةةت" .هتمامةةةات بت ليةةةل الةةةزمن السةةةرديانظريةةةا  السةةةرد وأکثرهةةةا 
، والدمیومةة، الختيةب: بعض من خالل ثالث عالقا الهذين الزمننی يرتبا بعوهما  وإنّ ، احلشي
الزمن السردي ومجالياتة  يف هتما  بآليا  ورغم أننا جند أن النااد والباحثنی أکثروا من اا .والتواتر

نراهم أقل اهتماما بعالقة الةزمن وعمليةة تشةوين املوةمون وتبيةنی هةذه العالقةة لشننا ، الن  الروا ي
ودراسة کيفية معاةة الشاتب للزمن يف إطار خلق رتيت  اخلاصةة؛  يةالسرد "جنيت"يف ضو  نظرية 

، )الشةردي وسوبة حسةابا دقياةا، کلمة  وکل، وکل لون، حرکة وکل، يف الالة الالة  کل جز يةإذ 
 وتانيةةةةا  الةةةةزمن السةةةةردي يف الالةةةةة الالةةةةة  مةةةةن خةةةةالل احلرکةةةةة السةةةةردية األيفايةةةةة .(2005: 151
 کةذلا عةا  واحلةذ (، التلخةي و ، املفةهدو ، )الوقفة ستفرا ( واحلرکة العموديةسخجاع واا)اإل

 .الاللي الشاتب داخل الن من  لهنا أن تستشمل الدالة ورتية ، )التشرار( التواتر
مةةةةا هةةةةي : األول، النی علةةةةی وجةةةة  الت ديةةةةدؤ سةةةة عةةةةنيف هةةةةذا املاةةةةال ل جابةةةةة  ونيسةةةةعی البةةةةاحث

ما هي براعة الشاتةب يف : التانيا  الزمنية األکثر يفاعلية إلنتا  املومون يف قلة اخلطوبة؟ والثاين
، النیؤ السة هةذين نلةة؟ ل جابةة عةتو يع التانيا  الزمنية املتنوعة ملعاةة الرتية واملوةمون يف الا

جةةةار "عتمةةد علةی مةةنهج ااإلجتةةاه الفةشلي وقةةد ، جتةاهنیايف  ونينطلةق املةةنهج الةذي اختةةاره البةةاحث
، إمیانات بالعالقة الا تربا الرتيا واملومون بالفشل الفشلي "جنيت"ومل يلتز  حبريفية منهج  "جنيت

جتاه اآلخر يف الدراسة يسة حنو ةليل املستوی الدايل من خالل دراسة عالقة الزمن السةردي ااو 
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مةن أجةل وعةا األدوار املوّزعةة علةی أ ةشال الةزمن السةردي ، والزمن التارخيي، واملشان، بالفخلية
يةة تانسةتخدا  اأکثةر مةن  ال األول أن الشاتةب قةدؤ للسة ونوايفخض الباحث .الفشر  واملومون خلق

وعةاج مةن ، والوقفةة الوصةفية ماارنةة بالتانيةا  الزمنيةة األخةری يف الالةة املفةهد الدمیومة واسةيما
خال مةا الفخلةيتنی الر يسةةتنی يفيهةا وکةةذلا املشةان والةزمن التةةارخيي وقةا  بتطةةوير موةمون الالةةة 

تةب تتمثةل يف  أن براعةة الشا ونال الثةاين يفيفةخض البةاحثؤ وأما يف معرض الرد علی الس .ستشمال او 
متفوقةا " هبةا  طةاهر" املتنوعة الةا جعلةت الاةاّو والروا ةي امللةري الزمنية کيفية املز  بنی التانيا 

وهو الذي  .يف جتسيد رتيت  الفشرية من خالل رتيت  للزمن باعتباره بنا ت  شليا يتومن يفشر  ورتيا
يفلبةدع قللةا  .(2013: 1، )سةالمة« كاتةب ا يسةتعة جنةاخ أخية » بلن  "يوسع إدريم"وصف  
" سةةةةةنة بةةةةاألمم حلمةةةةةت بةةةةا  "و،  1972" سةةةةنة اخلطوبةةةةةة": ومنهةةةةا، يف مخةةةةم اموعةةةةةا  را عةةةةة
 . (1972: 163، )طاهر  1985 سنة "امللا جئت   أنا"و،  1984

 خلفية البحث
هتما  عدد من الباحثنی وأجريت دراسا  ا ا  ا أن قل  وروايا  هبا  طاهر أصب ت واّ 

والذي ، لالنا ومد خة علي مامشغ "منها کتا  "هبا  طاهر قلليا وروا ياو ، عد  يف هذا اجملال
"جدلية  رسالةکذلا و قامت يفي  الشاتبة بت ليل مناذ  من نتاج  األديب يف الالة الالة  والرواية 

قةةا  بدراسةةة  ةةاهر  احليةةا  واملةةو  يف  وهةةو، لبهةةا  حسةةنیاحليةةا  واملةةو  يف سةةرديا  هبةةا  طةةاهر" ل
" ناطةة النةور"حتةی روايتة  ،  1972ا  طاهر منذ اموعت  الاللةية األولةی "اخلطوبةة " أعمال هب
)اموعةة اخلطوبةة منوذجةات(  جتةاه الةواقعي يف األعمةال الاللةية لبهةا  طةاهر""اإل رسةالةو ،  2001

والا يستشفع الباحک يفيها مدی تسر  مظاهر ااجتاه الواقعي يف أعمال  عيسی  يت يوسعل
: رسةةالة باللغةةة اإلجنليزيةةة بعنةةواناللةةية مةةع الخکيةةز علةةی اموعةةة "اخلطوبةةة" وکةةذلا هبةةا  طةةاهر ال
 Al-Khutubah: Defiance in the Face ofالت ةةةةدي عنةةةةد ااسةةةةت وا ": "اخلطوبةةةةة

Interrogation)) ،ماال "ويژگی های و قلة اخلطوبة وحدها  حيک قا  بت ليل، ألليز كيةين ممبة
 الباحةةکوةةح مةةن عنوانةة  قةةا  کمةةا يتّ و  آثةةار هبةةا  طةةاهر" ةةةواد أصةةغرييفنةةی وموضةةوعی داسةةتان در 

"املةو  واحللةم يف عةامل  ماةالو ، بتعريع اخللا   الفنية واملوضةوعية لالة  وروايةا  هبةا  طةاهر
والةةذي يبةةةنی يفيةة  أّن  ةةاهر  املةةو  واحللةةم يف أعمةةال هبةةا  طةةةاهر  هبةةا  طةةاهر" لفةةاکر عبةةد احلميةةد
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 لةةةي اةسةةةدي وموجةةةود  أيوةةةا بفةةةشلها الرمةةةزي ااسةةةتعاري اإلمیةةةا ي؛موجةةود  بفةةةشلها العيةةةاين الفع
لدراسةةة أيفةةرد   علةةی ماةةال أو رسةةالة مسةةتالة والب ةةوث کلهةةا ولشةةن مل نعثةةر بةةنی هةةذه الدراسةةا 

وأمةةا هةةذا الب ةةک  .يف قلةة  هبةةا  طةةاهريةةة ت دور الةةزمن السةةردي يف تشةةوين املوةةمون والر موضةةوع 
يفية  آليةا  الةزمن السةردي يف قلةة "اخلطوبةة" يف ضةو  نظريةة "جةةار  ونيدرس نیتميز بلن الباحثييف

تلةةةةا اآلليةةةةا  يف عمليةةةةة إنتةةةةا  الفشةةةةر  واملوةةةةمون يف  تبيةةةةنی دورل ماهتمةةةةامه ونويشرسةةةة، جنيةةةةت"
لدراسةةة کيفيةةة معاةةةةة الشاتةةب للةةزمن يف إطةةار تطةةةوير  ونيسةةةعی البةةاحث، أو بعبةةار  أخةةری، الالةةة
يفةةيمشن لنةةا اعتبةةاره ، ي عةةاج مةةن قبةةل حبةةک ملوهةةو  .يةةة يفيهةةات ر وخلةةق ال، وتشةةوين املوةةمون، الالةةة
 ...بديعا حديثا موضوعا

 "جيرار جنيت"آليات الزمن السردي عند 
أهم العناصر الا ياو  »کما ذکرنا إن يفن الرواية يف أساس  مرتبا بفشر  معاةة الزمن يفهو بذلا 

لتلةةاقات اأکثةةر األنةةواع األدبيةةة  الاةة  هةةويفةة ن  واذا کةةان األد  يفنةةات زمانيةةات ، عليهةةا العمةةل الاللةةي
ولةو مل يشةن يف الروايةة الةزمن لةن  ببنا  خاوالرواية  يزّودالزمن  إنّ » .(1985: 37، )قاسم «بالزمن

يفاةةد عةةن الناةةاد بةةالزمن السةةردي باعتبةةاره عنلةةرات  .(1387: 4، )قةةا ی بةةور« يتشةةّون يفيهةةا املوةةمون
أي أنة  يتفةشل  ،(1985: 74، )قاسةم «الاة  يفةن زمةن»: بنا يات مهمةات يف مجيةع يفنةون الاة  يفايةل

 . (1998: 134، )جريي  «الفخلية الر يسية يف الرواية املعاصر »وقد اعتاه أحد النااد  .وينمو ويتطور
يسةةةةتخد  ملةةةطلح زمةةةن الالةةةة وزمةةةن احلشةةةةي " خطةةةا  احلشايةةةة"يف کتابةةة   "جةةةةار جنيةةةت"
: 2003، )جنيةت «املروي وزمن احلشاية ي زمن الفيفهناك ، احلشاية ماطوعة زمنية مرتنی»: وياول
ن الزمن األول يتاد  بلور  خطية إزمن الالة وزمن احلشي إذ : هناك اختال  بنی الزمننی .(45

، سع زمن احلشي ويتال  وتنفل يفي  املفارقةيف حنی يتّ ، مبا ر  ومن املاضي إىل احلاضر يفاملستابل
 بةبعضإن هةذين الةزمننی يةرتبا بعوةهما  .الزمنيةة الروا يةة بالفخ ومهمت  تتمثل يف خلق اإلحساس 
الختيةب  وأمةا .والتةواتر، الدمیومةةو ، الختيةب الةزمن لدحةداث: من خةالل ثةالث عالقةا  تتمثةل يف

وماارنة نظا  ترتيب األحداث أو املااطع الزمنية يف ، يعن دراسة الختيب الزمن حلشاية مايف 1الزمن

                                                                                                                                                       

1. L Ordre Temporelle 
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ومةةةن  (47: نفسةةة  امللةةةدر)السةةرد بنظةةةا  تتةةةابع هةةةذه األحةةةداث أو املاةةةاطع الزمنيةةةة نفسةةةها يف الالةةةة 
تنفةةل عالقةةا  متعةةدد  أ ةةهرها ، خةالل املفارقةةة الةةا مةةن املمكةةن أن تنفةةل بةةنی زمةن الالةةة والسةةرد

سخجاع األحداث املاضية ويفةمل  هو العود  إلی الورا  ا سخجاعواا .2ستفرا واا 1سخجاعاا
كةةل عمليةةة سةةردية تتمثةةل يف إيةةراد حةةدث سةةابق للناطةةة الزمنيةةة الةةا بلغهةةا السةةرد يفهةةو مبثابةةة ذاکةةر  

وهةةو مناةةل زمةةن إلةةی الةةورا  يف الالةةة میشنةة  أن يغةةة  .(2003: 89، )اخلبةةو الةةن  ووزونةة  املتخفةةي
کمةا أنة  میةنح الاةار  ،  (2002: 86، )لةود تسلسل الةزمن للالةة يفهمنا حلدث ياع بعد ذلا يف ال

لاةةد أمجةةع  .(2005: 123، )احلةةا  علةةياموعةةة مةةن الةةرتی املتغةةة  دومةةا علةةی مةةدار عمليةةة الاةةرا   
3اخلةةةارجي سةةةخجاعاإل: سةةةخجاعلال الناةةةاد علةةةن أن هنةةةاك نةةةوعنی  ةةةهةين

 4سةةةخجاع الةةةداخليواا 
مبعلومةةةةا  ، يفيو ةةةةع عةةةةاد ت لتزويةةةةد الاةةةةار : سةةةةخجاع اخلةةةةارجيأمةةةةا اا .(90-2003: 91، )جنيةةةةت

رجعةا  يتوقةةع : سةةخجاع الةداخليواا، تكميليةة تسةاعده علةن يفهةةم مةا جةرم وجیةةري مةن أحةداث
مةةل  بعةةض  بغيةةةاملاضةةي  -يفيهةةا تنةةامي السةةرد صةةعودات مةةن احلاضةةر حنةةو املسةةتابل ليعةةود إلةةی الةةورا 

: امللدر نفس )الثغرا  الا ترکها السارد خلف   ريطة أن ايت اوز مداها حدود زمن ارشي األول 
، كما يتوح مةن تسةميت ،  5سخجاع املزجي أو املختلايفهو يسمن بةاا، أما هناك نوع ثالک .(91

 .أو أحةداث قادمةةهةو التطلةع إلةی يفةخ  مابلةة  ستفةرا واا .جیمع بنی اللنفنی وهو نادر الوجةود
، )جنيةتبلن  كل مناور  سردية تتمثل يف إيراد حةدث احةق أو اإل ةار  إلية  مسةباات  "جنيت"يعريف  
ستفةةةةةرا  واا، 6ستفةةةةةرا  اخلةةةةةارجياإل: صةةةةةنفنی ستفةةةةةرا  أيوةةةةةا إلةةةةةیويناسةةةةةم اا (2003: 82

أمةا النةوع األول يفهةو يتةللع مةن إ ةارا  مسةتابلية تسةهم بةدورها  .(106: امللدر نفسة ) 7الداخلي
والنةةوع الثةاين هةةو  ةاهر  سةةردية تتعلةةق  .(1997: 167، )السةيديف و يفةة اخلةةا األساسةي يف الالةةة 
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من  "جةار جنيت"يفاد متكن  1وأما الدمیومة .(168: امللدر نفس )عرضات باخلا األساس يف الالة 
، 4اخلالصةةو ، 3املفةهدو ، 2أدرجهةا ةةت عنلةر الدمیومةة وهةي الوقفةة، ضبا أربةع حةاا  أساسةية

، أو أيةا ، أو أ ةهر، سةرد سةنوا  عديةد ، يالةد هبةا واخلالصةة .(129: 2003، )جنيت 5احلذ و 
يفهةي  .ذكر تفاصةيل األمةور ودقا اهةاتةدون أن ، أو أسةطر قليلةة، وساعا  طويلة يف يفارا  قلة 

يف حةةنی أن اخلالصةةة ، زمةةن السةرد أصةةغر مةةن زمةن الوقةةا ع قريبةة مةةن احلةةذ  غةة أن احلةةذ  جیعةةل
يعةةةر  بلنةةة  احلةةةدث العكسةةةي  واحلةةةذ  .)أو اإلجیةةةاز( جتعةةةل زمةةةن السةةةرد أقلةةةر مةةةن زمةةةن الوقةةةا ع

إذ يافز الروا ي علةن يفةخا   (96: امللدر نفس ) للتوقع أي األحداث الا وقعت ومل يذكرها الن 
ةلل عند ما يكون كةل حةدث ا يتنةا ر  والوقفة .دون أن يت دث عما جرم يفيها، زمنية معينة

والوقفة تال م األوصا  ، إذ نتابع عد  أسطر من ن  بدون أي تطور يف احلكاية، مع مد  السرد
حیدث غالبات حيک تدخل ارةاور  بةنی  واملفهد .(94: نفسة  امللدر)والتعلياا  الا تتخلل احلدث 

وحیاق اصطالحات التساوي بنی مةد  الالةة ، يفيما بينهمأو ردود األيفعال الا ةدث ، الفخليا 
وتكمةةةن أمهيةةةة تانيةةةة املفةةةهد يف الكفةةةع عةةةن طبةةةاع الفخلةةةيا   .(95: امللةةةدر نفسةةة ) واخلطةةةا 

 .وقد تكون للمفهد يفا د  أكا يف تعميق املعىن عن طريق الوصةع اخلةال ، النفسية وااجتماعية
وأمةا  .(1998: 59، )الرقيةقيفخکان يف إنتا  املعنی إن الت اور هو إذا لاا  بنی صوتنی )أو أکثر( 

الةا تنفةل ، أربعةة أمنةال لعالقةا  التكةرار "جنيةت" وحیةدد، يفيتميز بلن املنت يفي  تعاد روايت  6التواتر
والةةن   .7الةةن  حیكةةي مةةر  مةةا حةةدث مةةر  )ارشةةي الفةةردي(: بةةنی الةةن  والالةةة علةةن هةةذا الن ةةو

مةةر  مةةا حةةدث مةةر  « ن»والةةن  حیكةةي  .)ارشةةي الفةةردي(مةةر  « ن»مةةر  مةةا حةةدث « ن»حیكةةي 
 . (2003: 97، جنيت) 1مر  )ارشي املوّلع(« ن»والن  حیكي مر  ما حدث  .8)ارشي املشّرر(
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 «الخطوبة»ملخص من المستوی الحکايي لقصة 
خترج    اٌ  صعيدٌي يرحل إلی الااهر  للدراسة يف اةامعة ويايم أثنا  دراست  يف بيت خال  وبعد

ويسةتعد يفرحةات  .)ليلةی( وياةع يف حبهةا وياةرر أن يطلةب يةدها لةی زميلتة عيعمل يف البنا ويتعةر  
ومرحات للتوج  حنو منزل أبيها لل ديک مع  عن املوضوع ويعتن بشل  ي  إلی درجة عندما ياع 

يسةت وب  يف هاوالةدليلی ويبدأ احلوار بينة  وبةنی منزل إلی  توج ييفأما  املرآ  يری نفس  غريبات )احللم( 
بطرياة اراق   البعيد ويتعامل معويعيده إلی ماضي  عن تفاصيل حيا  الفا  الفخلية والعا لية 

أسرت  وياتل آمال   )السلطة( ويهدده بشفع أسراره وأسرار واما  املوجهة ل ويعّذب  باألسئلة واا
سةت وا  األ  يفةعر بوةياع حلمة  ويشةاد أن يفاةد السةيطر  علةی اوالفةا  أثنةا   .وياا أحالم 
األ  مؤامرتة  املةدبّر  ويعةرض علية  صةفاة غةادر  بغيةة إبعةاده عةن  ينّفذ، ع زه عن تا ة نفس املوقع وبعد 

 .)مةو  احللةم( يخوةع لطلبة يفالبنا وترک  ليلی ماابةل من ة  ترقيةة يف يفةرع جديةد للبنةا يف ملةر اةديةد  
 .)بعک حلم جديد(إلی منزل والد ليلی من جديد املطا  يارر يف ل  العود   لشن  يف هناية

 «الخطوبة»مضمون قصة  تکوين تحليل اآلليات الزمنية في عملية
أي بعةد هزمیةة ،  1968هةو أهنةا کتبةت عةا  ، لعل أّول ما يستوجب اانتباه عند ةليل هذه الالةة

مرحلة  هد يفيها املبدعون عموما ملةادر  األحةال  إذ قاد  إلی ، حزيران وما محلت  من تداعيا 
وليم خايفيا کم کةان ح ةم املعانةا  الةا مةّر هبةا هةؤا  يف سةبيل جتةاوز صةدمتهم ومةن و  .واغتيا ا

مةةةةن ياةةةةرأ أعمةةةةال هبةةةةا  طةةةةاهر و  .الاةةةةدر  علةةةةی التعبةةةةة عةةةةن احلةةةةدث دون الوقةةةةوع يف منزلةةةةق العدميةةةةة
مةو  و ، والسةلطة، ثالثةة وةاور ر يسةة منهةا احللةم عندهجید ، ثاايفت  ويفشرت  يتعايش معو  يةالالل

وهةةةذه ارةةةاور يف سةةةيا  قللةةة   .احللةةةم )والةةةذي يتبعةةة  يف هنايةةةة املطةةةا  بعةةةک احللةةةم مةةةن جديةةةد(
مةا يالةده علةی ناةل  ه ةاملة تسةاعد ومفةاهيم وروايات  ةظةی مبعناهةا الواسةع وتسةتوعب بةداا 

الزمن السردي  نطالقات من دراسة وةليل دوروا .(180: 1993، )عبد احلميد إلی الاار  بلويفی صور 
الثةةالوث اخلةةاو يف عةةامل هبةةا  طةةاهر هةةذا ن عةةّول علةةی ، تةة يف عمليةةة تشةةوين موةةمون الشاتةةب ويفشر 

 :الاللي والذي ناو  بر   کما يلي
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 السلطة
 

 الموت     الحلم        

الةزمن السةردي يف الالةة بشةل براعةة لت سةيد رتيتة  وخلةق املوةمون يف  میةز  آليةا  هبا  طاهرإّن 
 . وصوروا النها ية ويعاج کل هذه اراور واملفاهيم هبندسة متشاملة شي مینح الالة  شلهال، الن 

 علی المستوی السردي« الحلم»عملية تکوين مضمون 
للختيةةةةب والتنسةةةةيق وجیعلهةةةةا تابعةةةةة يسةةةةيطر يف الالةةةةة الالةةةةة  علةةةةی مادتةةةة  وخيوةةةةعها  السةةةةاردإّن 

 .قبةةل أن يبةةادر بالبنةةا  ي سةةارد الالةةة أ ةةب  مةةا يشةةون باملهنةةدس الةةذي يهنةةدس کةةل  ةة .ألغراضةة 
 . والااّو املتفو  هو الذي جیعل کل ماطع يف مشان  ويعاج کل مشوِّن من مشونا  الالة يف أوان 

وقةد  .يفلاد حنةت إلةی الرمزيةة البالغةة ،و"اخلطوبة" وإن اخّتذ  هذا العنوان ذا البعد ااجتماعي
مل يةةةذکر ، تت لةةةی أولةةةی مالمةةةح هةةةذه الرمزيةةةة يف أن "ليلةةةی" الفتةةةا  الةةةا يرغةةةب البطةةةل يف خطبتهةةةا

إضةايفة  .الشاتب تفاصيل عنها سوی ا ها بشل ما حیمل  هذا ااسم العريب األصيل من تةداعيا 
الوقفةةةة -إلةةةی ذلةةةا يؤکةةةد عنلةةةرا املشةةةان والزمةةةان عةةةا معاةتهمةةةا يف إطةةةار الةةةزمن السةةةردي )التةةةداو 

يفةزمن احلةدث سةاعة الغةرو  ومشةان احلةدث غريفةة اةلةوس يف بيةت ليلةی  .املن ی الرمزي للةن ، الوصفية(
مغلاةا حی ةب نةور کةان الفةيش   .را  ة اخلفب الذي ةايفظ علي  التهوية الاليلة ونةدر  ااسةتعمال»حيک 

 .(1972: 10، )طاهر« ...ولشن علی ضو  الن فة الباهر  اهد  اللور، الغرو  الرمادي
والفخلةية الر يسةة  .هبا  طاهر يبدأ قلة اخلطوبة باملاضةي الاريةب علةی املسةتوی السةرديإّن 
، ويةزيّن مظهةره، قةّرر أن يهيّةل نفسة ، والةد ليلةی التوّجة  إلةی بيةت فةيةة  ع، يف الالةة/ البطةل األولی 

إن ... و، ودرس يف اةامعةةةةة، بعةةةةد أن رحةةةةل يف املاضةةةةي البعيةةةةد إلةةةةی الاةةةةاهر ، ويةةةةذهب للخطوبةةةةة
 لالةةالشاتب خيلق التناقض بنی الفخليتنی الر يستنی )الفةا  ووالةد ليلةی( منةذ العبةار  األولةی ل

 ..بشل  ي کنت قد اعتنيت » .الوقفة الوصفية( -وذلا عا استخدا  الزمن السردي )التداو  
وبعد ... قّ   عري وصّفف  ودّلا ذقن وتااضی جنيهات  أخذين صديق ار  إلی حال  مفهور

ويف النهايةةة عنةةدما وقفةةت أمةةا  املةةرآ   .ذلةةا ا ةةخينا ربطةةة عنةةق محةةرا  غاليةةة وأزرارا يفوةةية للامةةي 
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 .(9: 1972، )طةاهر «...أصب ت وکلين  خ  غريب مل أکن أکثر وسةامة ولشنةن کنةت وتلفةا
و يدخل  يف حالة استثنا ية من الالةق ، يفااستعداد خلطبة ليلی کّلف  الشثة علی املستوی الفشلي

وخرجت من البا  خبطوا  مسةرعة ولسةعن ا ةوا  يف وجهةي يفعريفةت أن درجةة حةرار  »واارتباك 
ا وتلّکةد  أن کةل الشلمةا  الةا أعةددو، وبينمةا کنةت يف التاکسةي بةدأ قلةّ يةدّ  بفةد  .مرتفعة

: نفس  امللدر)« وبدأ العر  .قد ضاعت وأنن لن أعر  أن أقول  يئا ألبيها بعد عبار  مسا  اخلة
کمةةةةةا نةةةةةری يف بدايةةةةةة الالةةةةةة أن الةةةةةراوي کةةةةةان قةةةةةد اعتنةةةةةی بشةةةةةل   .الوقفةةةةةة الوصةةةةةفية(-)التةةةةةداو   (9
 وهويتة بباطنة  اهتمامة  دون  والفةشل «فةي ال»کلن  يری ةايق حلم  مرهونات بااعتنا  بةة« ي »

، يف بداية الالة أن يبنی حلم الفا  وحالة الفرخ الا سادت  يريد الشاتبإن  .بثاة النفم وةلي 
 نةریو  .يری نفس  يف املرآ  غريبات  ما جیعل  يرّکز علی العناية مبظهره اخلارجي عناية بالغة إلی درجة

وألول مةةرّ  يف حيةةا  » ياةةول ماعنةةدرا عةةات  (إستفةةرايفات داخليةةات أن الشاتةةب يسةةتخد  تانيةةة الختيةةب )
وخيةةل إيّل طةةول الوقةةت أنةة  سةةو  ينزلةةق ويسةةاا ولشنةة   ةةل ثابتةةات ، ر ةةات دبوسةةات يف ربطةةة العنةةق

ويفة إلی طول الوقت )طول اللاا  الةذي مل يبةدأ بعةد( وکةذلا  .(9: امللدر نفس ) «حتی النهاية
إلةی هنايةة وينةّوه مةن خةالل ذلةا  إلی هنايت  )هنايةة اللاةا  الةذي سةي ري يفيمةا بعةد وسةو  ينتهةي(

هنةةةاك مؤ ةةةر إلةةةی أن الةةةراوي سةةةيخوض غمةةةار و  .ومل يبلغهةةةا السةةةرد بعةةةد، املسةةةتوی احلشةةةا ي للالةةةة
کمةا أن هنةاك رمةزات يف عةد  سةاول ذلةا الةدبوس وإباا ة  حتةی ،  ليلةیمعرکة خطة  بين  وبنی والد 

 يسةةتفزه مةةا حةةاول األ  أنم هيف هنايةةة املطةةا  يةةدل ذلةةا علةةی عةةد  يفاةةد ثاتةة  بنفسةة  و ، النهايةةة
هبةةةةةذه الناطةةةةةة وأدر  « ستفةةةةةرا  واخلالصةةةةةةاا»وبراعةةةةةة الشاتةةةةةب هةةةةةي أنةةةةة  مةةةةةن ناحيةةةةةة مجةةةةةع بةةةةةنی 

سةةاعا  مةةن ، ألنةة  سةةرد مةةن خةةالل نظةةر  عةةابر ، ستفةةرا  يف إطةةار اخلالصةةة ملزيةةد مةةن اإليفةةاد اا
اللاا  يف سطر واحد بدون ذکر التفاصيل وقا  بتسريع حرکة الالة وتعزيز تالمحها ومتاسشها ومن 

 عليةقبشل مهار  دون أن ياوةي علةی حالةة الت« ستفرا اإل» ستخد  الشاتب هذااناحية أخری 
جیةةری ، ةويف بدايةةة الالةة .ّدي إلةةی يفتةةور محاسةةت  ملواصةةلة قةةرا   الالةةةؤ نتظةةار لةةدی الاةةار  ويةةواا

، وارتبشةةت... »احلةةديک عةةن ا ةةوا  وبرودتةة  عةةد  مةةرا  وذلةةا مةةن خةةالل وقفةةا  وصةةفية منهةةا 
 .وخرجةةت مةةن البةةا  خبطةةوا  مسةةرعة ولسةةعن ا ةةوا  يف وجهةةي يفعريفةةت أن درجةةة حةةرار  مرتفعةةة

وتدل هذه الوقفة  .(9: امللدر نفس )« وبدأ العر ... وبينما کنت يف التاکسي بدأ قلّ يد  بفد 
 .ی العزمیةةة ا فةةة لةةدی الفةةا  يف ةايةةق حلمةة  ألن حلمةة  غةةة ناضةةج و ةةيئي لةةو صةةح التعبةةةعلةة
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« ...کانت يده بارد ،  مد يل يده وهو يبتسم ابتسامة خفيفة... وقفت عندما يفتح البا  يف ل »و

وتةةةدل اابتسةةةامة اخلفيفةةةة وبةةةرود  يةةةد والةةةد ليلةةةی عنةةةد امللةةةايف ة علةةةی بةةةرود   .(10: امللةةةدر نفسةةة )
مع الفا  وغيا  احلرار  والعاطفة والتناقض الاا م بنی ما حیلم  الفا  ومةا ينوية  الوالةد  معاملت 

ومن ناحية أخری يف ن هنةاك ... إن الربيع يف ملر متالب ويغلب علي  الاد»و .من ةطيم حلم 
وأضفت من جانّ أن اخلماسنی تناةل الشثةة مةن الةخا  وهةذا يةؤذي ... يف الربيع رياخ اخلماسنی

وغلبةةةة الةةةاد علةةةی الربيةةةع يف ملةةةر قةةةد تةةةدل علةةةی حالةةةة يسةةةودها  .(10: نفسةةة  امللةةةدر)« ...لعةةةنیا
 . التعسع والامع يف ملر

، والةةةد زميلتةةة  يف غريفةةةة اةلةةةوس وياةةةو  بوصةةةع املشةةةان، مبفةةةرده اخلطيةةةب ينتظةةةرويف منةةةزل ليلةةةی 
فردي لفخ  أ م مب للت »: ياوليف ية(الوصف الوقفة ة من خالل )التداو    بغية تشوين الرتيةويعاة

  .سةتعمالرا  ةة اخلفةب الةذي ةةايفظ علية  التهويةة الاليلةة ونةدر  اا، را  ة غةر  اةلةوس املللويفةة
وهةذا الوصةع إذ يعطةي  .(10: امللدر نفس ) «...لاات حی ب نور الغرو  الرماديکان الفيش مغ
تةوحي بة غال  نايفةذ  ، يعا عن نفسية الراوي مةن خةالل تلةاوير انطباعيةة رمزيا عامل الالة يفوا 

 أخةةةریصةةةور  ويف هةةةذا املاطةةةع  .رتبةةةال وارايفظةةةة علةةةی األعةةةرا  الفةةةشلية اخلاناةةةة يف أسةةةر  ليلةةةیاا
يةنّم عةن حةاا  التزييةع قةد  مزيةاعاملةات غاموةا ر ، تنفةر يف عةامل الالةة الوقفةة الوصةفية( ة )التداو 

لوحة زيتية :  اهد  اللور... »: حيک ياول، لا میارسها والد ليلی ضد البطلوقلب احلاا ق ا
ويف ... دول ومیسةةةا کةةل منهمةةا مب ةةةدا  طويةةل مغةةروس يف املةةةا نةةملالحةةنی يافةةان علةةةی طةةريف اة

امللةةدر ) «أوريب ألوانةة  خوةةرا  ومحةةرا  براقةةةوالب ةةر األزر  کةةان هنةةاك ريةةع ، خلفيةةة اةنةةدول البةةن
کمةا يتبةنی للبطةل يفيمةا بعةد يف نة  مةن املفةروض أن اةنةدول يف يفينسةيا )يف املدينةة( ألن   .(10: نفس 

 .ولشن هذه اللور  جتعل  يف الريع وهذا خطل

 علی المستوی السردي« السلطة»عملية تکوين مضمون 
، السةةةلطة، احللةةةم: وةةةاور ر يسةةةة يف عةةةامل هبةةةا  طةةةاهر الاللةةةي ثةةةةذکرنةةةا أن هنةةةاك ثال وقةةةدسةةةبق 
ومةةن و تشةةون نتي ةةة هةةذا ، أيةةات کانةةت، يلةةطد  بالسةةلطة)يف أعمةةال هبةةا  طةةاهر(  يفةةاحللم .واملةةو 

 "اخلطوبةةةة"يف قلةةةة إن  .(181: 1993، )عبداحلميةةةد صةةةطدا  حوةةةور املةةةو  اةسةةةدي أو الرمةةةزياا
الةذي يعذبة  کةاراق ،  بنتة اتويع أحال  الزوا  من خالل أ  يتعامل مع الراوي الذي أراد خطبة 
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واأل  هنةةا ياةةو  بةةدور السةةلطة الةةا  .وامةةا  ويهةةدده بشفةةع أسةةراره وأسةةرار عا لتةة باألسةةئلة واا
إن الشاتةب يسةعی لتشةوين موةمون السةلطة مةن خةالل تو يةع تانيةة  .تاتل احلب وتاا األحال 

 کمةا تتخلةل؛ووالةد ليلی الفةا : املفهد وياو  بعرض احلوار بنی الفخليتنی الر يستنی يف الالة
تتنةةةاثر يف الةةةن   .بااعةةةة ستفةةةرا خالقةةةة امتزجةةةت باملفةةةاهد والتةةةوايل وااوقفةةةا  وصةةةفية  الالةةةة

وقفا  وصفية قلة  توحي إلی  ا  األ  اخللاية وتشّون املفارقة املتمثلة بنی الفشل واملومون 
مةةّد يل  .دخةةل بةةالامي  والبنطلةون ونظةةار  طبيةةة وخ ةةع منةةزيلو ، يفةةتح البةةا  يف ةةل »: يف  خلةيت 
کان يوةع سةاقات علةی »و .(10: 1972، )طاهر «کانت يده بارد   .يبتسم ابتسامة خفيفةيده وهو 

 «کبيوةةة کبةةةة ،  يفيةةاز کعبةة  مةةةن اخلةةّع أملةةم ونظيفةةا و ةةةديد البيةةاض سةةا  ويهةةّز خفةة  يف قدمةةة 
يفوة ا ضة شة عاليةة کفةفت أسةنانا نظيفةة امعةة ا توجةد بينهةا يفراغةا  » .(11: امللدر نفس )

يبةةدو مةةن  .(17: امللةةدر نفسةة )« الةةذي أسةةللا هةةذا السةةوال ...أنةةا. ..أنةةا: وقةةال وسةةا ضةة شت 
ولشن  وکما ذکر نفس  هو زميل عبد الستار با يف دار املعلمنی العليا مثاع واع   رجل مظهره أن 

مثة ما يفّع عةن عتمةة روحيةة داخليةة تةل  يف إ ةارا  ، البياض خلع ذلاتلريفات  وتلفة متاما و 
يفاةملةةة األولةةی ، ضةةمن مفةةاهد )الدمیومةةة( تتخللهةةا وقفةةا  وصةةفية قلةةة متنةةاثر  يف الةةن  أيوةةا 
نظر  للفيش طويال ومل أستطع أن أقطع  ...هل أيفتح الفيش أ  ا؟»: الا وجهها للبطل کانت

الربيةع احلاياةي يف ملةر هةو اخلريةع  ...يفاةال إن الربيةع يف ملةر متالةب ويغلةب علية  الةاد، برأي
وتلةةا احلالةةة تت لةةی يف الةةرأي والسةةلوك لتةةنّم عةةن قةةبح  (10: لةةدر نفسةة امل)« يفهةةو خيلةةو مةةن الرطوبةةة

يفاةةال إنةة  ا »: داخلةةي إذ يعتةةذر عةةن مفةةارکة البطةةل  ةةر  علةةة الليمةةون بسةةبب أمعا ةة  الغليظةةة
 وبةةةدا يل أنةةة  غوةةةب مةةةن .يفةةةر   ةةةيئا بسةةةبب أمعا ةةة  الغليظةةةة وأ ةةةاخ بوجهةةة  للناحيةةةة األخةةةری

بعةةد الةةدخول يف حةةةوار تاليةةدي يبةةدأه اخلاطةةب باحلةةديک عةةةن و  .(12: امللةةدر نفسةة ) «...الةةذل
قلةةةت لةةة  إنةةةن زميةةةل اآلنسةةةة )ليلةةةی( يف البنةةةا »مةةةوجز    ةةةهادت  ومرتبةةة  وأبيةةة  ضةةةمن وقفةةةة وصةةةفية

وعنةدما ريفعةت رأسةي يف النهايةة وجدتة   .وحدثت  عن  ةهاد  ومةرتّ وأيب، وأطلب يدها بعد إذن 
مفخضةا أهنةا  (11: )امللةدر نفسة  «...ع  ةيئا ممةا قلةتوبةدا يل أنة  مل يسةم، میيل برأسة  علةی صةدره

عةن عتمةة  أيوا هذا املاطعينّم  .اذل املعلوما  الا يريد والد اخلطيبة معريفتها ولشن احلاياة غة
مدی تفّبک الفا  روحية داخلية عند والد ليلی وأن  يسعی لنهج ا ةمد عاباه؛ کما يدل علی 

، عتبةار يف لاا ة  مةع والةد ليلةیاألولوية  ما دون أن يلخذ هويت  يفةو  اابالفي  وباملظهر وتادمی  
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ورمبةةا هةةذه الرتيةةة  .ةةةت إطةةار اخلالصةةة ألنةة  عنةةدما يريةةد تاةةدأ نفسةة  يةةل  بلبيةة  يف املرتبةةة الرابعةةة
 . ديفع  إلی الايا  باخلطوبة وحده وعد  إ راك أسرت  يفيهاتالفيئية لدی الفا  

الفخلةةةيتنی الر يسةةةتنی يسةةةلل والةةةد اخلطيبةةةة ضةةةمن عنلةةةر الدمیومةةةة يف احلةةةوار الةةةذي يةةةتم بةةةنی 
، وااسةةم نفسةة  حیمةةل مفارقةةة جليةةة (11: نفسةة  امللةةدر)« ؟ابةة وهةةل تعةةر  عبدالسةةتار»)املفةةهد( 

يف اللةةف ة  .ألن طبيعةةة احلةةوار جتةةري مةةن جانبةة  متلةةيدا مةةن خال ةةا حالةةة مةةن الفوةةي ة املزعومةةة
الثانيةةة عفةةر مةةن الالةةة يةةدير والةةد ليلةةی اللاةةا  بشةةل حشمةةة وبفةةشل هةةاد  إذ ياةةول للفةةا  إنةة  

يف  و يسةةتطرد وحیشةةي... نسةةان عاقةةل يسةةت ق کةةل خةةة وإيفةةريف  أن يطلةةب يةةد ابنتةة  ويعتاةةد هةةو 
يفةةريف  أن يشةةون هةةذا  ا أنةة يلةةّوخ و ، حتاةةارإطةةار وقفةةة وصةةفية قلةةة  نشتةةةت ا ختلةةو مةةن دالةةة اا

)امللةةةدر  «  .د .د»ة ذهةةةب  ةةةا  مةةةن اخلنةةةايفم إلةةةی احلةةةال  يفرّ ةةة  بالةةة»: بنتةةة خطيبةةةا االفةةةا  
 :اولياأل  الشال  ضمن تانية املفهد و  واصليو  .(12: نفس 

 یاحلال کةذل  علة شنيمل  ا يلبناوم احلرية هذه األ خکونيبن إن اآلبا   اي ...»
ولشةن ... البنت إا أن تتزو  أما اآلن یکل  ي  وما عل  دبريکان األ  .  امنايأ
 شةنمیا  یلةيل .البنةا  ةيةکبا  سةتيل یلةيطبعةات ل ...العمو  حنن أسةر  وايفظةة یعل

يف  مي ةي  لة یأن أوايفةق علة شةنمیأنةا ا  ...اوأعريفهة تهةايأنةا رب .أن تعلي أمري
 . (12-13:امللدر نفس ) «یليملل ة ل

ولة  کلمةة  هةايأن هذه األسر ، أسر  وايفظة واأل  هو اآلمر الناهي يف یکل هذه العبارا  تدّل عل
 . احاات  یليل ةمل ارريالفلل وهو الذي 
األ  عةن ماضةي  سللي نیح ،نیتيالفخل نی) احلوار املتواقت( الا جتري ب کما أن املفاهد

 نیالفا ، وخال ، وسبب طال  خال  زوجت ، وعالقا  أعما  الفا  املتوتّر  مع أسرت ، ةمل ب
 ظةر داا  تبنّی طباع الفخلةيتنی، منهةا انفعاليةة الفةا  يف اللاةا  وحسةن نيتة  ماابةل الن اوايط

 . دهيوود ع ياأل  وسو  نيت  واحتااره للفا  وتطم یااستعال ية لد
يفا ةةد  ، کانةةت ليلةةی رمةةزا للةةوطن أو للت ريةةر أو أليةةة قيمةةة تتلةةل بةةاحلق والعةةدل )احللةةم(  وإذا

ووسةةةا ل الت طةةةيم ، )السةةةلطة( اذلةةة هةةةو ةطةةةيم مةةةن يسةةةعی  ةةةا حةةةنی تاتوةةةي امللةةةل ة السياسةةةية
والشاتةةةب يعةةةا عةةةن ذلةةةا  .منهةةةا هةةةذا األسةةةلو  الاةةةا م علةةةی التعةةةذيب النفسةةةي، والتةةةدمة متعةةةدد 

ولغة اةسد تفي بفخلية واق هديف  تدمة اآلخر  .يده لغة وحرکة وأسلوباالنموذ  ويتعمد جتس
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تتشةةةّون مةةةن خةةةالل مفةةةاهد تتخللهةةةا ، و خلةةةية اراةةةق )السةةةلطة( .ا التوصةةةل معةةة  إلةةةی احلاياةةةة
مةةال حنةةوي يف ةةل  وأمسةةا بيةةدي املوضةةوعة علةةی املنوةةد  اللةةغة  »: وقفةةا  وصةةفية قلةةة  منهةةا

عاد »وحنو  .(16: امللدر نفس )« ...يهمم ووجه  يشاد يلتلق بوجهي يفارجتفت بينما راخ، بيننا
وقع وهزين من کتفي وقال بلو  مرتفع إلی حد »و .(18: امللدر نفس )« ...میيل حنوي ويهمم

قةةةةا  مةةةةر  أخةةةةری ووضةةةةع يديةةةة  علةةةةی کتفةةةةي حتةةةةی جلسةةةةت وهةةةةو »و .(21: امللةةةةدر نفسةةةة )« ...مةةةةا
وضع يده »و .(24: )امللدر نفس « هل تبشي؟ .ابذل مل أوما»و .(22: امللدر نفس )« ...ياول

قةةةةةةال ذلةةةةةةا وقةةةةةةا  مةةةةةةن ماعةةةةةةده وکنةةةةةةت ا أراه »و .(24: امللةةةةةةدر نفسةةةةةة )« ...يف جيةةةةةةب البنطلةةةةةةون
مةةةال »و .(25: نفسةةة  امللةةةدر)« ... و قةةةال يف حةةةد  مفاجئةةةة»و .(24: امللةةةدر نفسةةة )« ...بوضةةةوخ

« ...وقد تللب وجه  من جديد قال»و .(25: امللدر نفس )« ...حنوي وقال بسرعة وهو يهمم
أغمةض عينية  ومةال يف »و .(27: امللةدر نفسة )« ...قاطعن وهةو يلةوخ بيةده»و .(27: امللدر نفسة )

 . (28: امللدر نفس )« ...ماعده
 اهر  التشرار من الظةواهر الةا تتخلةل املفةاهد وتلعةب دورات بةارزا يف عمليةة تشةوين املوةمون و 

ومنها تشرار سؤال األ  عن يفتح الفيش )النايفذ ( عد  مرا ؛ املر  األولةی يةتم ، يف قلة اخلطوبة
... ؟أ  ا "أيفتح الفيش"وعندما جلم قبالا سللن هل ... » نطال  احلوار واللاا االتشرار عند 

 واملر  الثانية يطرخ نفم .(10: امللدر نفس ) «...،نظر  للفيش طويالت ومل أستطع أن أقطع برأی
وخيةةل إيّل أنةة  سةةيخر  مسةةتندا  ، قةةال ذلةةا وراخ يب ةةک يف جيةةو  بنطلونةة  باهتمةةا »: الؤ السةة
أيفةةةتح "هةةةل : ويديةةة  وسةةةللن مةةةر  ثانيةةةة، ولشنةةة  يف النهايةةةة أخةةةر  منةةةديالت وراخ میسةةةح وجهةةة ، معينةةةة
: امللةدر نفسةة ) «...عنةدما کنةةت يف اةامعةةة: نظةةر إلةی الفةةيش و قةال بةةبا  .إذا أرد  ؟"الفةيش

ولةيم يف ، يفةالنور هةو احلاياةة، التشراران عن أن  کةان يسةلل لشةن مل يشةن يف نيتة  يفت ة ينّم  .(13
يةةدّل التشةةراران وکةةذلا  .وا أن تت لةةی احلاةةا ق، أن يةةدخل النةةور، رجةةل السةةلطة، ملةةل ة األ 

يفهةةل يةةخك ، موةةطر  ومةةخدد بةةنی هةةذه املفةةاعر يفهةةو، ليلةةیعلةةی صةةراع داخلةةي مةةرّده اخلةةو  علةةی 
وصةال؟ هةل يباةی وايفظةات علةی التااليةد البنت  احلرية الشاملة کي ختتةار مةن ةةب؟ أ  يغلةق نايفةذ  ا

البنةةا؟ هنةةاك تشةةرار  عنةةدما أراد  أن تعمةةل يفا کمةةا رحةةب هبةةليلةةی  واألعةةرا ؟ أ  يرحةةب برغبةةة 
علی مدی احلب املتبادل بنی  ؤکدمر  وي« ن»آخر من نوع املؤلةع أي الن  حیكي مر  ما حدث 

يف احلاياةة ليلةی کلمتةن عنةا أکثةر مةن ، نعةم»: الفةا علی حيک يرّد والد ليلی ، فا  وليلیال
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 .(13: امللةدر نفسة ) «الشثةة مةن البيانةا  ..مر  وقد سللت عنا وأنا أعر  الشثةة مةن البيانةا 
انطةال  موقةع متةوتر  دل علةیتةأخةری  وصةفية ويف الفق الثاين من املفةهد يسةتخد  الةراوي وقفةة

وراخ ... »: ذلةةا حيةک ياةول بعةد، أثنةا  اللاةا ، والةد ليلةی والفةا ، لفخلةيتنی الر يسةتنیبةنی ا
يب ک يف جيو  بنطلون  باهتما  وخّيل إيّل أن  سةيخر  مسةتندا  معّينةة ولشنة  يف النهايةة أخةر  

 . (13: امللدر نفس ) «هل أيفتح الفيش؟: وسللن مر  ثانية، وراخ میسح وجه  ويدي  منديالت 
وصةةع لوحةةة معلاةةة يفةةو  رأس األ  عةةد  مةةرا  والةةا توةةم يعيةةد ومةةن الطريةةع أن الشاتةةب 
حيةةک أسةةاا  ؛وبالتةةايل ينفةةل منهةةا داا  وتلفةةة، وتلفةةة نفسةةية جنةةدوات وذلةةا يةةتم يف  ةةرو 

ر اللوحةة وبعةد أن صةوّ مفةاعر البطةل تبعةا لتلةاعد املوقةع أمةا  وابةل األسةئلة ، عليها خالل احلوار
ريفةةة اةلةةوس وکةةان ينتظةةر دخةةول األ  ويفةةاهده علةةی ضةةو  الن فةةة البةةاهر إذ کةةان بدايةةة دخولةة  غ

اةنةدول يف  ةرو  نفسةية يلةور للمةر  الثانيةة صةور  ، الفيش مغلاةا حی ةب نةور الغةرو  الرمةادي
قيل إن زوجة خالا کانت  ..أن  ..أتعن أنا ا تعر  أن »: صعبة بعد أن يهمم األ  يف أذن 

، والتشةةرار هةةذا ومةةا يليةة  .وحیرجةة  هبةةذه الفةةا عا  ويربشةة  .(16: امللةةدر نفسةة ) «بةةا؟ علةةی عالقةةة
مل أجب ورحت أتطلع إلی صور  اةندول املعلاة »: رتباک  و عوره حبالة اخلذانايدّل علی مدی 

 «...ابتلت يدي بعر  کثة يف وجهي و، وعندما ةسست جبين، بد  مغبفةت قليالت  .يفو  رأس 
يفةی صور  اةندول مغبفة ومظلمة علی وقع  رويفة  النفسةية مةع وجةود ضةو   .(17: امللدر نفسة )

 .هو تيان أن حلم  اصطد  بسلطة األ يف .الن فة الباهر

 علی المستوی السردي« موت الحلم»عملية تکوين مضمون 
وهشذا جنةد يف  .احلب واصر باملو  دا مات و إلی هديف   طاهر ا يلل احلب يف معظم أعمال هبا 

، تطميعةةة و ، أن احللةةةم میةةةو  بعةةةد ثةةةالث جتربةةةا  يعيفةةةها الفةةةا  وهةةةي ةاةةةةه« اخلطوبةةةة»ة قلةةة
بةنی يفينةةة  اعنهةةا الشاتةب مةةن خةالل مفةةاهد يف الةن  ويتخللهةة ويعةا .ووديةده مةن َقب ةةل والةد ليلةةی

وأخةةری وقفةةا  وصةةفية قلةةة  يسةةردها الةةراوي املفةةارك بغيةةة إبطةةا  حرکةةة السةةرد وتاةةدأ الشثةةة مةةن 
ستشمال املومون ما ا يتسع املاال لتناول کل تلا املفةاهد الةا تشفةع عةن طبةاع االتفاصيل و 

األسةئلة وةّيق اخلنةا  علةی الفةا  بوابةل مةن يوالةد ليلةی کلمةا   .جتماعيةةاالفخليا  النفسية وا
تنتا  الفا  حالة تفب  مرض هستةيا جرا  ضغا نفسي ، دّنم کرامت  وکرامة أسرت يوالفتا م و 
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تلطد  عين  للمر  الثالثة مب دايف اةندول ويلةفهما و يو ا ومیيل برأس  إلی اخللع يف، ايطا 
ت وملةةةة ضةةةة شت  ... » .والتشةةةةرار(الوقفةةةةة الوصةةةةفية ) بفةةةةشل يةةةةدّل علةةةةی حالتةةةة  النفسةةةةية اخلاناةةةةة

ويتشةرر  .(19: امللةدر نفسة ) «...يفاصطدمت عين مب دايف اةندول مسددين ک ةربتنی... برأسي
الوصةةةفية  الوقفةةةةمفةةةاهد قةةةد تتخللهةةةا مةةةن خةةةالل  ال عةةةن يفةةةتح الفةةةيش للمةةةر  الثالثةةةة والرابعةةةةؤ السةةة

قال ... وعندما ةسست جبين ابتلت يدي بعر  کثة يف وجهي وحول جفوين... »الالة  حنو 
-18: امللةدر نفسة ) «"أيفةتح الفةيش"سةو  : کتسةی وجهة  باةةدا األ  وهو حیاول النهةوض وقةد 

 .أنظةر ..عةر  . أبشةي؟ هةذا عةر ومَل  ، هل تبشةي؟ ا... »التايل  من خالل املفهدکذلا و  .(17
وا أری مةن ، قا  من ماعةده وکنةت ا أراه بوضةوخ؟ قال ذلا و "أيفتح الفيش" ا تريد أن ذن مَل  إ

 ..قلةت إن هةذا ا يهمةن...  أقل إين ا أريةد أن تفت ة مل: قلت .غة ألوان محرا  وصفرا  اللوحة
بينما نری  (24: امللدر نفس ) «أريد يفاا أن أعر  ماذا تريد؟ ...ا يهمن أن تفت   أو ا تفت  

وبدأ  »التايل يل  تلوير اللوحة يف املاطع و تلوير اللوحة نفسها تعّا عن نفسية الفا  املتوتر  
ولشةن ، مل يشن يف الغريفة کلها .وعندما انتهيت مل أجده أمامي. ..أمسح العر  من وجهي بعناية

ويدل هنةا  .(24: امللدر نفسة )« ...و وجدت  أمامي و .اللوحة واجهتن مبالحيها املطموسي الوج 
تشةةرار يفةةتح يةةدل کمةةا ،  تشةةرار تلةةوير اللوحةةة علةةی طمةةم احللةةم وموتةة  لةةدی الفةةا  بفةةشل کامةةل

 میسةةحيتعةةرض الفةةا  ملوقةةع متةةوتر و  يفعنةةدما .علةةی الفةةا  باإل ةةفا  األ تظةةاهر علةةی الفةةيش 
أو عنةةةدما يظهةةةر العةةةر  حةةةول عينيةةة  نالحةةةظ ذلةةةا ، جبينةةة  وخيفةةةع مةةةن ربةةةال ربطةةةة عناةةة  عةةةر 

اإل فا  ومةع أن الفةا  کةان أحةو  إلةی يفةتح الفةيش مةن عطةع األ ؛ ألن مةا يلةي هةذا الفعةل 
وامةةا  الةةا وجههةةا إليةة  بغيةةة تةةدمة وا  الناةةي والنةةور اللةةذين سيمسةة ان سةةطو  ااهةةو دخةةول ا ةة

وکما ذکرنا أن تشرار تلةوير  .رتبال وکسر األعرا  الفشليةهو أحو  إلی يفتح نايفذ  اا .سعادت 
اللوحةةةة يف الالةةةة يةةةوحي إلةةةی تلةةةاعد املوقةةةع املتةةةوتر لةةةدی الفةةةا  خةةةالل احلةةةوار وذلةةةا بفةةةشل 

هةذه »: ياول الفا  خالل احلوار )املفةهد(، م إّا حنی تتبنی تفاصيلها بخکيزمرحلي متدرّ  الله
 .ولشةن هةةذه اللةور  جتعلةة  يف الريةةع .أقلةد يف مدينةةة .املفةةروض أن اةنةدول يف يفينسةةيا ..اللةور 

مةةال جبذعةة  وهةةو جةةالم وراخ يتلمةةل اللةةور  املعلاةةة ورا   هةةره کلنةة  يراهةةا ... أقلةةد أن هةةذا خطةةل
: امللدر نفس )« هل أنت مثاع يف الفن؟ .أنت علی حق، نعم: و التفت إيل وقال، للمر  األولی

وهةةةو موقةةةع يفةةةة إلةةةی أن اللوحةةةة کانةةةت معةةةادا موضةةةوعيا للتزييةةةع ولالةةةب احلاةةةا ق الةةةا  .(25
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 .مارسها الوالد ضد الفا 
والشاتةةةةب  .هةةةةّم بةةةةاخلرو ، وخوةةةةع ملطالبةةةة ، الفةةةةا  بعةةةةد أن أعيتةةةة  حشمةةةةة األ  وحيلتةةةة  إنّ 

جففةةةت عرقةةةي قبةةةل أن »: هنيةةةاريسةةةتخد  وقفةةةة وصةةةفية ليمثةةةل حالتةةة  النفسةةةية الةةةا بلغةةةت حةةةّد اا
قمةت بسةرعة وبةدأ   .ولشن بينمةا کنةت أنةزل السةلم تعثةر  قةدمي وسةاطت علةی وجهةي .أخر 

اسةةتند  قلةةيال علةةی ماةةبض البةةا  اخلةةارجي الشبةةة حتةةی  .أنفةةض الةةخا  عةةن مالبسةةي وجسةةمي
ولعةةةةل يف املاةةةةبض  .(30: نفسةةةة  امللةةةةدر) «  مغلاةةةةة مةةةةن الن ةةةةاسکةةةةان املاةةةةبض زهةةةةر  کبةةةةة   .هةةةةدأ 

رمزا لشل الايم اةميلة النبيلةة املستعلةية علةی التفةتح ، الن اسي الذي بدا علی  شل زهر  مغلاة
ستشمال يستخد  هبا  طاهر وقفة وصفية أخة  يف الالة ا .يف  ل ااستبداد وملادر  احلريا 

ةسسةةت  .ورأيةةت ترابةةات يف کمةةي وخد ةات کبةةةات متورمةةات يفةةو  حةةاجّ... »: املوةمون الةةذي يالةةده
أنزلةت يةدي عةن جبيةن بسةرعة  ...کان اةلد مهخ ا ولشن مل تشةن هنةاك أي دمةا   .اخلدش بيدي

ورةةت  لةةةي يف الزهةةر  الن اسةةةية  .نفوةةةت کمةةي جيةةةدا أمةةا  البةةةا  .وعةةا  الرصةةيع مةةةر  أخةةری
بةةدأ يلةةةعد السةةلم مةةن جديةةةد  .(30: امللةةةدر نفسةة ) «و بةةدأ  أصةةعد السةةةلم مةةن جديةةد، الالمعةةة

يفاإلصةةابة اةةرد خةةدش خةةارجي مل يلةةب  .باجتةةاه ليلةةی )حلةةم جديةةد( وکفعةةل مااومةةة لشةةل الطغةةا 
 .اللةةميم ومل يثنةة  عةةن نيتةة  يف اانتلةةار لليلةةی وکةةان اةلةةد مهخ ةةا ولشةةن مل تشةةن هنةةاك أي دمةةا 

يسةتخد  خةالل الوقفةة ، املااومةة والتلةديوقد عةاد لفعةل ، يفاملالحظ أن الشاتب يف اةز  األخة
آليةةة التشةةرار يف إطةةار وصةةع الزهةةر  الن اسةةية وقةةد اختفةةت مفةةرد  "مغلاةةة" لتةةل  العبةةار  ، الوصةةفية

لتوحي بنهاية ، يف ا   کلمة "امعة" هذه املر « ... ورت  ّلي يف الزهر  الن اسية الالمعة ..»
يف هةذه کةذلا و  .«بدأ  أصعد السةلم مةن جديةدو  ...»واعد  ويفعل إجیايب وبعک حلم جديد 

ووقفةةت ... ،وکةةان ا ةةوا ، خةةار  البيةةت کةةان الليةةل»: يعةةود إلةةی طبيعتةة  ي الوقفةةة نةةری أن کةةل  ةة
امللةدر ) «...رأيةت نفسةي و .وکةان هنةاك وةل حةال  مةزدحم باملرايةا... مل يشن هناك بةرد .أنتظر
 وا يسةةعی أن يةةتام  اآلخةةرين يسةةة کةةلر ةةده عنةةدما يعةةود الفةةا  إلةةی احلاياةةة يف  .(30: نفسةة 
ويف هذا املاطةع أ عيةد احلةديک عةن ا ةوا  والةاد للمةر  الرابعةة يف الالةة ويةنّم  .بفشل طبيعي ي  

عةةن  هةةور احلةةرار  والعزمیةةة وغيةةا  الفتةةور علةةی وقةةع بعةةک احللةةم مةةن جديةةد ، عةةد  بةةرود  ا ةةوا  هنةةا
وذلا تشرار رتيةة  آخر الوقفة يتخللها تشرار هذهکما أن   .والبعک الذي قد زّود بالر د والنوو 

ختتلع عن الرتية األولی الا متت يف بداية الالة ، الفا  نفس  يف املرآ  ولشن الرتية الثانية هذه
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 وخاليفةةات للمةةر  األولةةی يعةةر  نفسةة ، التةةوازن والر ةةدإذ إنةة  يةةری نفسةة  هةةذه املةةر  مةةن خةةالل مةةرآ  
ويت ةول وتفةتح صةف ة جديةد  يف يثةو  إلية  ر ةده کلنة  ،  بات ومل يعد غري وهويت  وتعود ثات  بنفس 

نفةةم ، وا يريةةد أن يةةدخل وةةل احلةةال  ويعتةةن بنفسةة  إمنةةا يفوةةل أن يشةةون أ سةةو ت بنفسةة  .حياتةة 
يعةود الفةا  کفخلةية ناميةة ، ذکرنةا آنفةا ولشةن کمةا .الفا  املو ع مةن الطباةة العاملةة املثافةة

وهةذا الرجةوع نفسة  رمةز ومؤ ةر إلةی  .(جديد )بعک  حلم   روحي داخلي آخر باستعدادإلی األ  
ضةةطهاد ونةةدا  مةةن هبةةا  طةةاهر للمتلاةةي ليسةةيطر علةةی االلسةةلطة الامعيةةة ثةةور  الفةةا  ومعارضةةت  

میتلةا  و (2004: 12، )سةالمة الذي يواجهة  يف احليةا  وأن ايفاةد ثاتة  بةالنفم نفسيالفيزيشی وال
يبدأ حلم ، ا يشن من أمر مع بداية صعود الفا  السّلمومهم .الادر  علی جتاوز اللدمة والنشبة

 .حیاول اخلرو  من دا ر  املو  إلی يفوا  احليا  متسّل ات باحللموهو ، جديد

 يجةنتال
  إن قلة "اخلطوبة" ذا  من ی رمزي وهبا  طاهر من خالل معاةة مشّونا  الالةة وا سةيما

مین هةا طابعةا رمزيةا إحیا يةا يسةاعده علةی عمليةة ، ضةمن آليةا  الةزمن السةردي، الفخلية واملشان
وبعةةةةک حلةةةم جديةةةةد هبندسةةةةة ، واملةةةةو ، والسةةةلطة، تشةةةوين موةةةةمون الالةةةةة وجتسةةةيد وةةةةاور احللةةةةم

 .حيک نری أن "ليلی" رمز للوطن أو لل رية أو ألية قيمة تتلةل بةاحلق والعةدل )احللةم(، متشاملة
يف الالةةة  ووالةةد ليلةةی، اذلةة ياسةةيةوا ةةد  هةةو ةطةةيم مةةن يسةةعی  ةةا حةةنی تاتوةةي امللةةل ة الس

منهةةا أسةةلو  التعةةذيب النفسةةي الةةذي ، ووسةةا ل الت طةةيم والتةةدمة متعةةدد  .يفةةشل رمةةزا للسةةلطة
علی الرغم من ذلا إن صاحب احللةم  .استخدم  وور السلطة ضد صاحب احللم )مو  احللم(

ويعةود مةن جديةد لت ايةق حلمة  ا ياع يف منزلق العدمية ويستعيد ااتزان الداخلي والثاة بالنفم 
 . وهذه العود  رمز للثور  ومعارضة السلطة الامعية .)بعک حلم جديد(

  إّن للوقفا  الوصةفية دورا  .التواترو  واملفهد( الوقفا  الوصفيةالدمیومة ) تانية   تغلب الن ة
والةا امتزجةت کمةا أن الوقفةا  الوصةفية الالةة  يف الةن  ،  بارزا يف تشوين وةور احللةم يف الالةة

ختلق املفارقة املتمثلة بنی الفشل واملومون يف الفخلية الا تلعةب دور السةلطة )والةد ، باملفاهد
ليلةةةی( وإضةةةايفة إلةةةی ذلةةةا إن  خلةةةية اراةةةق لوالةةةد ليلةةةی )السةةةلطة( تتشةةةون مةةةن خةةةالل الوقفةةةا  

، لةيتنی الر يسةتنیواملفاهد ةمل بةنی طياوةا داا  تبةنّی طبةاع الفخ .الوصفية املتناثر  يف الن 
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والتةةواتر )تشةةرار يفةةتح الفةةيش وصةةور  اةنةةدول ، بينهمةةااحلةةاد   يفتنةةتج حالةةة مةةن التنةةاقض واملناقفةةة
، ( يسةةةةهم إسةةةةهاما کبةةةةةا يف عمليةةةةة إنتةةةةا  الفشةةةةر  واسةةةةتشمال املوةةةةمون وتشةةةةوين وةةةةور احللةةةةم...و

تسةهم بةدورها يف وتانية ااستفرا  عةا ا ةارا  مسةتابلية  .واملو  وبعک حلم جديد، والسلطة
 . التماسا والتالحم  شال ومومونا منح الالة مزيدا من

 ومیشةةةن تاةةةدأ الرسةةةم البيةةةاين الةةةذي ي ظهةةةر کميةةةة اآلليةةةا  الزمنيةةةة السةةةردية املسةةةتخدمة يف قلةةةة
 کاآل :  «اخلطوبة»

 

 
 والتةةةواتر، واملفةةهد، توزيةةةع األدوار علةةی تانيةةة الوقفةةةةاملونتةةا  الةةزمن مةةةن قبةةل الشاتةةب و  إن ،

 .میوي بالسرد إلی األما  بشل سالسة وجیعل املومون ينمو ويتطور، وبراعت  يف التنال بنی الوقفة واملفهد
  إن عنلر التاابل والتناقض بنی الفخليتنی الر يستنی يف الالة هو العنلر املفللي املهم

الشاتةةةب ويفةةةق إليةةة   یالةةةذي متّةةةت معاةتةةة  يف إطةةةار معاةةةةة إنتةةةا  الرتيةةةة أو املوةةةمون الةةةذي يسةةةع
أن مةةن خةةالل هةةذا العنلةةر قةةد عوةةةت الفخلةةية الةةا و ّجةة  لةة   یاسةةخاتي يت  السةةردية، حيةةک نةةر 

(، ومت ذلة  مةن خةالل اسةتخدا  یالعريم( ماابل  خلية اراق اخلاو )والد ليل ة اوّا ) البطل
 یا اديفةةةة إلةةةالوقفةةةا  الوصةةةفية الرا عةةةة يف بدايةةةة الالةةةة واملفةةةاهد الةةةا تتخللهةةةا الوقفةةةا  الوصةةةفية 

 توصيل رتية الشاتب.
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 داستانة یدرونما دیتول ندیفرا در کارکرد آن و ییزمان روا

 طاهربهاء  اثر «هالخطوب» کوتاه 
 3یئرزایفرامرز م، 2 مسبوق یمهدسید ، 1یجابر سوسون

 همدان، نایسیبوعلدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو .1

 همدان، سینابوعلیی دانشگاه عرب اتیزبان و ادبگروه  استاد .2

 تهران، مدرس تیتربدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادباستاد گروه  .3

 دهیكچ
در  یمؤثر و نقشاست هدکشف داللت آن ش و ابزار یادب نینو یفهم کارها دیکل، تیزمان روا

 کوشژد مژی پژووهش اارژر    .کندیم فایا یکوتاه امروز یهاداستان ةیدرونما یریگشكل ندیفرا

 هیژ تك و باژرار ژنت  ةیبراساس نظر، بهاء طاهر« الخطوبه»را در داستان کوتاه  ییانواع زمان روا

داسژتان   نیژ ا ةیژ درونما دیژ تول ندیدر فرا آن رانقش  و داینم یبررس یلیتحل ی ژفیتوص ةویش بر

 انیدر ب سندهینو دگاهیو د ییانواع زمان روا انیکه مدهد نتایج این پووهش نشان می .کند نییتب

 نیژ ا ةیژ مرااژل پژرورد درونما   تژوان یو موجود دارد  یقیعم ةرابط، خود و ااساس شهیاند

 یمحورهژا  نیژ بهاء طژاهر ا  .نمود یبنددسته ایرؤقدرت و مرگ ، ایرؤمحور در سه  اداستان ر

و پرداخژت زمژان    یریکارگبهدر  کهیطوربه، دهدیمپرورد  یشیدوراندرا با دقت و  گانهسه

 انیژ م هژا نقژش  عیتوز .میشاهد یرا از و یاشرفتهیپ یمهندس، هیدرونما خلق یدر راستا ییروا

، در متن داسژتان  و صحنهدرنگ  انیانتقال م او در مهارتو ، صحنه و تكرار، درنگ یهاکیتكن

و  یفیدرنژگ توصژ  ، صژحنه  یهژا کیتكن .دهدیمپرورد  آن را ةیدرونما، برده شیرا پ تیروا

نقژش  ، داسژتان  هیژ پژرورد درونما  نژد یدر فرا و خالصژه  ینگرندهیآ، غالب بوده بر متن تكرار

 . کندیم فایا یابرجسته

 

 . طاهر؛ داستان الخطوبه ژرار ژنت؛ بهاء ه؛یدرونما دیتول ؛ییزمان روا: هالیدواژهک
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