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 التمهيد

ميثد، األديد  العدرل الفلسدطيين ابدراهيم نصدراهلل حالدة خاصدة إليدزة يف اإلبدداع العددرل           

 االدبد  وذلك لتميزه بالتنوع والتعدد والعمد  ، فصدوت    عموما والفلسطيين على حنو خاص ، 

، وقدد عرفنداه مد      املعاصدر  العدرل  االدبد  أخاذ ، قو  البصما  الف  احلضور يف املشهد 

إضدافة إىل ييدز كتاباتد      2114وحد    1911ية مندذ عدام   شدعر  خالل ثدال  عشدرة جمموعدة   

الفلسددطينية ،  ملحمدة يف إطار أعمدال ضددهمة  3الد  قرأنددا لد  ةانيددة أعمدال منددها      الروائيدة 

مبسدتو  عميد  ، حمتشدد بعناصدر االخدتالف واملفارقدة ه تألفد  الروايدة الفلسدطينية. ومدد           

فق " و"حارس  2 أعمال  الروائية ه  "طيور احلذر" و"طف، املمحاة" و"أعراس آمنة" و"جمرد

إسدتهدام  . " و..ىتدون الشدوارع"و " د  ادض الضدح     ي"و"زى"براری احلم واملدينة الضائعة"

 .تقنيا  سردية حديثةإبراهيم نصراهلل يف أعمال  هذه،

م  أميدز الدروائي، احلدداثي، العدرب الدذي  أندزوا نصوصدا         »فم  هذا املنطل  يعد هو 

بأوليدة حريدة الفعد،     كروائية وف  هذا االشتغال، إذ قدم بفض، يقظة احلض الروائ  املتمسد 

السردی فد  العمليدة اإلبداعيدة مشدروعا  روائيدا  غنيدا  مبظداهر احلداثدة، يي دز ببنيدة روائيدة            

ائيا  حامال  كشف  ع  مهارة عالية املستوی يف استهدام آليا  صياغتة، احتو  مضمونا  حك

سدان العدرل،   قضايا مصريية ذا  أبعاد تارخيية، وجغرافيدة، وثقافيدة، وحضدارية اهس دها اإلن    

س در أفد  انتظدار املتلقد ، ويدخلد  إيل عداه الدنئ الروائد ، ليعيدد          كومشحونا  بفي  داليل، ي

 (.12،ص2111)أمحد،« بناءه م  جديد

ولقددد سددرنا فدد  دراسددتنا هددذه معتمدددي  علدد  مددا قدمتدد  الدراسددا  البنيويددة )املندده           

أن دراسدت  تعدد مبثابدة     ونكد البنيوی( مستندي  ال  ما قدم  جريار جني  يف جمال الزم  

حوصلة للدراسا  ال  سبقت ، و قاعدة تاَس سد  عليهدا الدراسدا  التد  جداء  بعدده. و ألن       

ثرية كد موضوع هذه الدراسة هو الزم  الروائ  عل  وج  التحديد،فعلي  اسدتوقفتنا تسداوال    

 أبرزها:
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 لنهائية؟لها و صورهتا اك  مين  الرواية شكما الدور الذی يقوم ب  الزم  ل -  

 ما طبيعة البنية الزمنية ال  تبلور  معاملها يف رواية " جمرد اثن، فق "؟ -   

 ي  تعام، الروائ  ابراهيم نصراهلل مع الزم  داخ، روايت  هذه؟ك -  

 خلفية البحث

رضدد  للددزم  يف الروايددة   علددى اختيددار هددذا املوضددوع قلددة الدراسددا  الدد  تع      اوإلددا شدد عن 

الزم  حيدد طبيعة الرواية وشدكلها ، وألن شدك، الروايدة يدرتب  ارتباطدا      ألن  ، والفلسطينية

وأن الدزم  هددو أسداس مهددم مد  األسدض الدد  تندبين عليهددا         وثيقدا مبعاجلدة عنصددر الدزم ،   

ومبددا أنه هدذا املوضدوع جديددده     الروايدة ، ولدذا فقددد يتدع بأبيدة كددبرية يف البنداء الروائد .       

تاب أو مقال اختئ بدراسة الزم  يف رواية " كإل  اآلن و ال يوجد  يتناول مستقال حت  االن

إسدددتهراا جددداذا مددد     وروايدددة هدددذه ال  فقمندددا فددد  هدددذا املقدددال بقدددراءة    فقددد " 2جمدددرد 

 مد   ثريكد االسترجاعا  واالستباقا ، وعرضها ف  اثناء املقال هذا. وعل  رغدم أنه تعريد    

 البحد   خدالل  وجيدزة  بصدورة  كذلد  ،كد  فشدرحنا  للقداری  غام  واالستباقا  االسترجاعا 

 الهتدد  التعداري   بعد   إاله جينيد   جلدريار  ايدة كاحل خطدداب تداب ك علد   تعريفهدا  فد   وأعتمددنا 

 ننا اإلشارة ال :كو أما ع  الدراسا  السابقة فيم.النئ ف  مرجعها رناكذ

البنية و الداللة يف روايا  ابراهيم نصراهلل)احلداثة السردية(،مرشد أمحد،املوسسة  -

 .2114  ،للدراسا  و النشر، بريوة يالعرب

ون الروائ :قددراءة يف امللهمددة الروائيددة إلبددراهيم نصددراهلل، حممددد صددابر عبيددد و     كد ال -

 .2114بريو ،سوس  البيات ، املوسسة العربية للدراسا  و النشر، 

ار، كد عمان، وزارة الثقافدة، جملدة أف   فق ، موس  ربابعة،2مجاليا  االسلوب يف جمرد -

 .1999 ، يوز،134ع

االسددالي  السددردية لدددی ابددراهيم نصددراهلل،د.جواد اصددغری،جملة اجلمعيددة العلميددة      -

 .1319.خري 12االيرانية لللغة العربية و آداهبا،ع
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 الرواية احلديثة الزمن يف 

يعد الزم  حمورًا أساسيا يف تشكي، الدنئ الروائد  وجتسديد أبعداده التارخييدة واالجتماعيدة       

ذا فدأن  كد وه» د برز هداجض الدزم  يف اآلداب القدميدة واألسداطري،     والسياسية والنفسية، وق

يف زمدد ، الفعدد، يقددع يف زمدد ،    ك، نددئ تسددري يف زمدد ، الشهصدديا  تتحددر   كدداالحدددا  يف 

ش  بنية النئ يفر  الزم  نفس  عل  كت  ويقرأ يف زم  وال نئ دون زم ، وبكاحلرف ي

وكددان (، 41، ص2114)محدد النعيمد ،  « از نصدي  ال غند  عندها   كد مفصد، ونقطدة ارت  كالبنيدة  

االهتمدام بد  أكثدر يف العصدر احلددي  بسددب  التحدوال  املتسدارعة واإليقداع الالهد  للحيدداة،           

والذ  يترك آثارًا كبرية عل  اإلنسان، والزم  الروائ  بطبيعت  ختيليا، وقد كشف  الدراسدة  

وجهة نظر الروائ  يف التعبري عد    الرواية وهذه  ع  عم  العالقة ب، أشكال بناء الزم  يف

واقع  وقضداياه، فدالروائ  العدرل املعاصدر دائدم الت ريد  والبحد  عد  أشدكال تنسد م مدع            

جتربتد  اإلنسدانية، وقدد أخدذ  الروايدة علد  عاتقهدا جتسديد معطيدا  الواقدع العدرل يف  دد،            

  أن زم  اخلطاب ال يقدم زمد   اهنيار القيم واهلزمية العربية الشاملة، وأكد  الدراسة عل

احلكاية بنفض تتابعها الزمين، حي  يغي  التتابع املنطق  لألحدا  وحيضر الزم  النفسد   

هيمندة املفارقدا  الزمنيدة واسدتمرار حضدور زمد         الحد  ي بتشابكات  وتداخ، أبعاده، كمدا ل 

 املاض  يف زم  احلاضر السرد .

قائمدا علد  الدنظم املنطقد  و التعاقد ، وإجدا        ه يعد الزم  ف  الرواية العربيدة احلديثدة  

 تصدداوير علدد  زكددثددة ه تعدد تر يفالروايددة احلد»تدداخل  أبعدداد الددزم  الروائد  و تزامحدد ،    

نسدان  سدية الد   دد  داخد، اال    النف املدتغريا   بد براز  هتدتم  مدا  بقدر األحدا  أو الشهوص

 عد   النقداد  مد   ثريكد   . ويتحدد  (31)ابدراهيم، ص « نتي دة إحساسد  القلد  ب يقداع الزمدان      

 فهو القصة، زم  أما.. النئ وزم  القصة، زم  » أقسام ثالثة إيل الروائ  الزم  التقسيم

 جتری -ائيةكاحل املادة أی - إهنا وهناية، بداية ذا  ائيةكح مادة ،كو ائية،كاحل املادة زم 

 أمدا . رونولدوج  ك غدري  أو رونولوجياك مس ،، غري أو مس ال، الزم  كذل انك سواء زم  يف

 الندوع،  يفرضد   متميدز  خطدال  منظدور  وفد   القصدة  زمد   تدزم،  جتليدا   فهو اخلطاب، زم 

 -النئ زم  - الثال  القسم أن ح، يف وخاصا، متميزا بعدا القصة زم  إعطاء يتم حبي 
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 زم  ونكبطا بزم  القراءة. والفرضية ال  ننطل  منها يف هذا التقسيم تت ل  يف مرت يبدو

 و 219ص ،1991 املرتددا ،) «دالليدا  الدنئ  وزمدد  حنويدا،  اخلطداب  وزمدد  صدرفيا،  القصدة 

  (.19، ص1919 يقط،،

دام العديدد مد  الطدرل الفنيدة يف بنداء      هلقد دفع هذا األمر الكت اب، و املبددع، إىل اسدت  

الدزم ، و تتبدع حركدة الدزم  يف األحددا ، و أخدر  تتبدع حركدة الدزم  يف السدرد مد  أجد،             

  .و رؤية مت ددة صياغة خمتلفة

فق " ملولفها ابراهيم نصراهلل رواية زمنية باعتبار، سواء مد  حيد    2تعد رواية" جمردو

زمنا متوترا،   ، الرواية هذه يف الزم  وإن النفس ، الزم  حي  م  أو رنولوج ،كالزم  ال

 مد   وثانيدا  برية،كجهة، أوال م  جهة األحدا  السياسية الم   ثركأف   وقد جاء هذا التوتر

عالقدا    و الشهصديا   جهدة  م  وثالثا  ،كيس أي  يعرف  كي ه الذی العرل املواط  جهة

 حبهم اخلائبة. 

  فقط"2لرواية "جمرد الترتيب الزمين 

تدور الرواية بيسر يف أربعة أزمنة: زم  الطفولة البعيد، زم  املذحبة، زم  السفر لواحدة   

العربية، وزم  الدولة القمعية العربية ال  تدع  الثوريدة  م  دول النف  للعم، يف الصحراء 

، حيد  يقودنددا الروائدد  إىل عمد  املأسدداة الفلسددطينية بطريقدة فريدددة غددري       وتطحد  البشددر( 

متوقعة، فيلتق  املشهد البانورام  العري  ملأسداة شدعب  علدى امتدداد أكثدر مد  نصد  قدرن         

رئيدا  املألوفدة بدراءة جديددة ووالدة     عرب تقنية بصرية مسعية حسدية اسدتطاع  أن يدن  امل   

مت ددة عمَّق ْ م  كثافة شعرية القئ وحررت  م  الرقابة واآللية، إلا جع، هذه الشدعرية  

تسددهم يف إنتددداا املعرفدددة، ويف إنتددداا احلقيقدددة أيضدددا ، ولكددد  علدددى مسدددتو  اإلميددداء والفددد        

اا الداللة واحلقيقة معدا.  والالمباشرة.. ع  طري  زا القارئ يف عملية القراءة والتأوي، وإنت

 الوقدد  يف ف هندا  وفاعد،،  مدوثر  بأسدلوب  الفلسدطيين  الوجدع  تقددم " فقد  2جمدرد " اند  كإذا » و

األر ، حي  يرسم نصراهلل رحلة قدام هبدا    بقاع ،ك يف املطارد لإلنسان فصوال تقدم نفس 

 ويف الفندل، ويف الطائرة، يف األم  رجال فيالزم  املهرجان، يف ةكإيل بلد ه يسم ، للمشار
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 عد   تش كلي الزمين التحديد إنعدام جاء وقد مع،، بزم  كذل يتحدد أن دون لهاك  كاألما

 ربابعدة، )« املتواصد،  وقهدره  اإلنسدان  مدو   هدو  الدذی  فعلد   يف يتماثد،  زمد   فهدو  املأساة، حدة

 زمد   عد   تغدام   قدد  املعدين  وهبدا  آخر، بزم  الزم  ك( ف ن  قد استبدل ذل27، ص2111

أمام القاری، والتقنية الت  استهدمها لتحقيد  هدذا األمدر،     للتفسري اجملال يتهيأ  ك القصة

مدد  الطفولددة( واإلسددترجاع القريدد      ) العددودة إيل ز  فهدد  املراوحددة بدد، اإلسددترجاع البعيددد     

 الوقايع ال  يتعر  هلا الراو  م  قب، رجال األم  و...(. )

 الددزم   هددذا  انكدد  سددواء  هنايددة،  و بدايددة  ذا  نوعهددا  اندد  ك مهمددا  ائيددة كح مددادة  ،كددإن 

 الدزمين  ي،كالتشد  علد   والبنداء  حمورهدا،  الدزم   ويعدد  بنداء،  والروايدة  تارخييدا،  أو رونوجليدا ك

لبنداء الدزم  الروائد  مد  نظريددة      دراسدتها  يف قاسدم  سديزا  وتنطلد  . صدورهتا  الروايدة  تأخدذ 

وتقسدم  إيل زمد    مين و مفارقت  عل  خ  السدرد يف الدنئ.   جريار جني  حول الترتي  الز

إن هدذي   »نفس  أو زم  داخل  وزم  طبيع  أو خارج  يف دراستها لطبيعة الدزم  الروائد    

اخليوط ال  تنس   فيمث، األول أما الزمين، ل كاملفهوم، ميثالن بعدی البناء الروائ  يف هي

«  الرواية منها حلمة النئ، أما الثاين فيمث، اخلطوط العريضة و السقاال  ال  تنبين عليها

البنداء يسدتدع  تواجدد زمدن، اثدن، بدا زمد  القصدة         ( وهذا 23ص ،1914 ،امحد )قاسم

 . ايةكوزم  احل

 زمن القصة

تباتد  مبدا أند  زمد  أحدادی      ع جتداوز  ند  كمي ال مكزم  القصة زم  خط  خيضع لترتي  حم

 بعضد   م  وسريورت  المكالبعد تقدم في  األحدا  مرتبة ترتيبا متتاليا و متمثال لتسلس، ال

وهو زم  احلاضر الرواي  أو الزم  الذی ينه  فيد  السدرد، وبد  تبددأ الروايدة،      » بع ، ال

« القدئ تطدد، الشهصدية يف حلظددة احلضدور علدد  زمد  الوقددائع إلضداءة املاضدد        ومد  زمدد   

 يتدداخلون  قدد  وأشدهاص  وقعد ،  قدد  ونكد ت أحددا  » ايدة كأن احل ومبا .(72ص ،1991)العيد،
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)طدودوروف « الواقيعدة  احليداة  ف  احلقيق، األشهاص مع كلذل تبعا
1
علد    (132، ص1991،

 إلهدا  مناصدا  ندد  ه القصدة  وزمد   ايدة كروف ف ننا يف مقام تقدد  زمد  احل  دووطحد تعري  

 .بالذا  النقطة هذه بيان

ألن الروائيدة  م  إشكالية زمنية تتدأرج  بد، حاضدر وماضد       فق " جزءا  2جمرديث،" 

تشك، بداية الزم  احلاضر زم  كتابة سطور الرواية لت ع، م  حاضرة، وتنطل  م  حلظة 

الذاكرة إطارا  مرجعيدا  يتحدول مد  خاللد  الدزم  ويتدأرج  ويتدداخ، رامسدا  خطدوط املفارقدة           

الزمنية الكرب  والسارد يعتين باخلل  ب، استعادة األحددا  عد  طريد  االسدترجاع وإعدادة      

هم قارئد  بواقعيدة أحداثد , وبالتدايل يضدم  حضدوره يف       تقدميها يف صيغة املاض , ح  يو

  حكي , مث تأيت الوقائع يف صيغة املضارع كأهنا على وشك احلدو .

أو الروائدد   الدراوی  ان وطدري  تبدة كفيدزاحم الروايدة زمندان، األول حاضدر ينطلد  مد  م        

وبددأ بالتحدد  مدع اآلخدر حدول أحددا         يشعر باحلزن الشديد عندما منعوا عودت  إيل بلدده، 

 ال و الفنددل،  فد   إقامتد   خالل يقض  هذا ،كو روايةك رواه ما تابةكمأساوية خمتلفة وأيضا 

الريسدية يد  خدالل     القصدة  حاضدر  وقدايع  أن باعتبدار  بريا،كد  زمنيدا  حيدزا  االيدام  هذا يشغ،

 بضعة ايام.

قريد ، فداألول، يدإع إيل     أما الزم  الثان  فهو ما  و ينقسم إل  مدا  بعيدد ومدا     

تلد    ومدا  االيدام،  كإنفتاحا  ترتد إيل زم  الطفولة، وبيان احلواد  الت  وقع  ل  خالل ذا

الصدغري   جداره  مدع  رياتد  كوذ واجملاعدة،  والقتد،  واحلدرب  القبدو،  مث املهيم يف العيش م  كذل

 والرج، ذواألبناء و...

قبدد، رجددال األمدد ، و األحدددا      والثدداين، هواملطدداردا  الدد  يتعددر  هلددا الددراوی مدد       

 الربيدددد، تددد كوم ، الطددائرة  يف املوجدددودة احلدددواد  منددها  هددداكاملأسدداوية التددد  تدددور فددد  فل   

 الكوإن ش الزمنان، فهذان. صغرية تفصيال  حيات  يداخ، ما إل ...  املصعد والفندل،فتاة

يف بوتقة واحدة. ف ذا ما عدنا إيل زم  القصة أو املادة نصهرا يل يتمازجان منفردي  قصت،

                                                 

1. Todorov ,Tzvit. 
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 هد   و الدزمين   ديدد  إنعددام  مد   إليد   ذهبنا ملا خمالفة النظر وجها  كهنا ف ن ائية،كاحل

 اسدتطاع   وتربيدرا   نظدر  وجهدا   عدرب  الفلسطيين الشع  هلا تعر  ال  واخليانا  وجهة

ر، )ثدام « الفلسطيين علد  إمتدداد نصد  قدرن    هذا املشهد البانورم  ملأساة الشع  لتق  ت أن

 في  بدأ الذی الزم  هو إجا ائيةكحس  وجهة النظر هذه أن املادة احل ( يعين47،ص1991

 ع  منبث  السرد م  اللون هذا أن إيل يذه » ثامر فاض، أن أيضا نالح . فلسط، ضياع

 النتدائ   بد،  أو األشدياء،  بد،  السدببية  العالقدا   تشافك ز ع  ايع عصال، أو جممد، وع 

 تتداخ، لذا ذات ، الزم  ةكاملتصاعدة حلرة ياخلط ةكاحلر كإدرا ع  يع ز ماك واألسباب،

 ثامر فاض، يتوص، و. اينكم أو زمين أو منطق  راب  دوجا احلوارا  و األزمنة و املشاهد،

 الفوضددوية  اخلاصددية  هددذه  يف خدداص  ،كشددعرية السددرد يف هددذه الروايددة تت لدد  بشدد     أن  إيل

 النس  هذا سركت جهة م  فه  الدول، و نةكواألم واألزمنة األشياء ب، للعالقا  الالمنطقية

 تعاقدد   ضدمين  احتدرام  علد   القدائم  املنطقد   السدرد  بنية وختله، للرواية، التقليد  اخلط 

 «يف األشدددياء والقدديم واملنظددورا  واملسدددموعا     ةيدد اخلط ا ولنظددام  اخلطيدددة، الددزم   ةكدد حلر

  (.41الساب  ، صاملرجع )

 يقصد أن  ب، الروائ  العم، لبنية بالنسبة الزم  ع  غافال الراوی  كف  الواقع ه ي  

 تداريخ  هدو  واضدحا،  تارخيدا  الروايدة  يف ند الذی الوق  ف  واض ، حنو عل  الزم  كإربا

ع ،. تابع السطور ح  وص، إيل األرقام  عل  الدعوة تابكوف  » لإلحتفال الدعوة وصول

قل : احلمد اهلل12/9/91 ال  تدل عل  التاريخ. هت  ، 1997 نصراهلل،)« . ه خنط ء. 

 الدذی  رونولوج كال للزم  واض  بتحديد الرواية خاية يذي، ك( ب، باإلضافة إيل ذل22ص

لذی وصل  في  ا الزم  هو اخلطاب زم  أن هنا نالح . 17/9/91- 12لي، هو و في  تبهاك

الددعوة لإلحتفددال. لقددد اتضدد  مدد  خددالل هددذي  الددزمن، اسددتحالة ضددب  حددواد  القصددة       

، الذی وإن إستطعنا  ديدد وقتد  بأيدام    السرد املفترضة، نتي ة التداخ، الشديد ب، حاضر

 مد    كد قليلة، ف ن  يستحي،  ديد زم  املاض  الدذی يرتدد إيل سدنوا  عديددة قبلدها، ال مي     

 علد   تددل  موشدرا   النعددام  وقوعهدا  بدزم   ه كأحداثها بالضب  أو التد موقع يحند اخالهل

  .كذل
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 زمن اخلطاب

 يفضد   مدا  وهدذا  واحدد  آن يف ثريةكد  أحددا   فيد   تقع قد األبعاد متعدد زم  ايةكزم  احلإن 

 زمد   و املدروی  الشد   زمد   كفهندا ...مدرت،  زمنيدة  مقطوعدة  » ونكد ي أن إيل ائ كاحل بالعم،

 ألن الدزمن،  هدذي   بد،  توافد   احلداال   ثرك( وال حيد  يف ا44ص، 1997جني ،)« ايةكاحل

 هذا التواف  وعدم ايةكاحل يف هلا احلقيق  النظم يواف  ال املقدم  القصة يف األحدا  تتابع

 الددزم   وهددو» ايددة، ك( فددزم  احل23ص ،2113بددو،  اخل) «عامددة القصددئ  يف القاعدددة هددو »

 للقدراءة  قابلة جيعلها عرضها احلواد ، كعر  الراوی في  لتلتالذی ي توب،كامل أو امللفوظ،

 اللغدة،  وه  التعبري، أداة هبا يسم  الت  واحلدود جهة الوق ،م  هبا يسم  الت  احلدود يف

 روايدة  يف احلواد  استغرقت  الذی فالزم ( 111ص الروائ ، النئ بنية) «أخری جهة م 

 كليقدرأ تلد   اضد  القدار  نيسد، عامًد    قوال يعقد، أن ي  ،عامًدا  اخلمسد،  يقارب" فق 2جمرد"

 يف جدری  مدا  بالدقة لنا ويروی انكيف م عامًا نيس، نصراهلل ابراهيم جيلض أو احلواد ،

 مددة  يف للفهدم  قدابال  سدردا  احلدواد   لسدرد  الوقد   إلختدزال  اتد  ك ،كد  يل دأ  هلدذا . املدة كتل

فاخلطداب إذن ينتده  خلطدا زمنيدا يف سدرد حدواد  املاضد ، إذ نشدهد           .الدزم   مد   قصرية

عل  زم  احلاضدر، واألحددا  الراهندة تعدود إيل غيابدا       انفتاح مفارقا  زمنية متفاوتة مع 

 ذهد   يف تتدداع   ريا كبدذ  رةكالدذا يدأل  املاض ، ونفسر هذا اخلل  بشدرنقة الدزم  الدذ     

النفسدية و   باحلالدة  تدرتب   الد   ريا كالدذ  وإهندا  احلاضدر  حلظدا   م  حلظة ،ك يف الراوی

 الشعورية لصاحبها. 

 وترتيد   القصدة  زمد   ترتي  ب، التنافر الكيطل  جني  اسم املفارقة الزمنية عل  أش  

 بدد، كيددز يف ذلدد ميو  اخلطدداب، ونظددام القصددة نظددام بدد، التطدداب  عدددم ای ايددة،كاحل زمد  

ضددد  أو  املا يف تدددذه  أن السدددردية  للمفارقدددة  كدددمي: ويقدددول  واإلسدددتباقا ، اإلسدددترجاعا 

 مددی  الزمنيدة  املسدافة  هدذه  سنسدم   احلاضدرة،  اللحظدة  ع  قليال أو ثرياكاملستقب،، بعيدا 

 قصددرية قصصدية  مدددة أيضدا  تشددم، أن نفسدها  الزمنيددة للمفارقدة   كددومي الزمنيدة،  املفارقدة 

  .سعتها سنسمي  ما وهذا قليال أم ثرياك، طويال
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 املفارقات الزمنية

فاملفارقا  تتميز مبصطلح، با اإلسترجاعا  واإلستباقا  اللذان يتفرعدان بددوربا إيل   

  :عدة أنواع

 اإلسترجاعات

 الدنئ،  رةكد ذا فهدو  الروائد ،  الدنئ  يف السدردية  الزمنيدة  التقنيدا   ثدر كيعد اإلسترجاع م  أ

 احلاضدر  السدرد  زمد   ينقطدع  إذ السدردی،  الدزم   تسلسد،  علد   الدراوی  يتحايد،  خالل  وم 

راحل  و يو ف  يف احلاضر السردی، فيصدب  جدزأ ال يت دزأ مد      م جبميع املاض  ويستدع 

 ارا كإسدتذ  للسرد، بنية ،كتش للماض ، عودة ،كإن » ( و192،ص2114 ،القصراوی)« نسي 

 وصددلتها الدد  نقطدة  عدد  سدابقة  أحدددا  إيل خاللد   مدد  وحييلندا  اخلدداص، ملاضدي   بدد  يقدوم 

 اإلسترجاعا  إيل: وتتنوع (121، ص19991حبراوی، ) «القصة

 ةاإلسترجاعات اخلارجي

 ذا  جعلدها  مدا  وهدذا  تقدميد   يدتم  الدذی  االويل ايدة كاحل خدارا  لدها كالدذی تظد، سدعتها     هد  و

 األحدا  بع  خبصوص القاری تنوير طري  ع  ماهلاكإ الوحيدة و يفة ألن »حياد  طابع

 .(21،ص1997 ،جيني ) «السابقة

تاخذ منه ا  واحدا ، عندما يسدتعيد  « فق 2جمرد»يف رواية  ةاخلارجي إن اإلسترجاعا  

الراوی )انا( السنوا  ال  قضاها أيام طفولت  فيسترجع بعضا إلا بقيد  آثداره يف نفسد ،    

لبعيدد  أن الراوی حيدثنا يف زم  احلاضر )املاض  القري ( بنسبة إيل زم  املاضد  ا  يعين

نما، وغض  يومها أل، للسي وأخذين يدی م  عم  ينكح، أمس»ع  السينما وما جری في ، 

السينما قلة احلياء، ح، دخلنا هنا   أع بتين قل  الفيلم؟ كأع ب ه،: وسألين خرجنا ح، ،كألن 

 املاض ) الطائرة يف راس ك(، أن الراوی مع روية ال12 ، ص1997 نصراهلل،) «...راس كال

 .البعيد املاض  يسترجع( القري 
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 خطاب م  هاما  جزءا  ،كالتش قد ال  ريات كذ م  جوان  كذلكيسترجع الراوی )انا( 

أل »أبدوه يف أيدام طفولتد      اشدتراه  ال  املسدس قضية يستعيد عندما الراوی قولك الرواية،

 أل  كي وه املسدس، ر كتذ «بريتا» مسدس خصره، عند كهنا يضع  ه ن كاشتری مسدسا، ل

( فالراوی يف حاضره السردی )املاض  القري ( 12، صاملرجع الساب ) «... ليتابع كهنا

 طفولتد   ايدام  يسدترجع  األمد   رجد،  خصدر  علد   سددس م إيل ينظدر  عنددما  الطدريان  ت كيف م

 شدراء  ميثد،  ال ملدها كبأ بدالد  مأسداة  إيل قيادتندا  احلدي  هذا خالل م  الراوی حياول و...و

لدراوی عد    ا حيددثنا  فحينمدا . حتميدا  احلدرب  وقوع انك يعين منها، ضئيال جزءا إلها املسدس

إن » السيئة ومصريها اإلمرأة مصائ  إيل زكإمرأة يهودية إجا ير فيما بعد:  نا  أم  قال  ل

وا ه. تن و ان كاليهود قتلوا زوجها..حاولوا مرت، أن يقتلوها. و « ...منا أحدا تتزوا أن يقبل

ال  » .(92، صاملرجع الساب  ) ن  كرفض  أن تأخذ حصتها م  موزها... منذ سوقال  املرأة 

أي .. منذ ال أدری.. منذ فلسط،.. كهنا ا ك.. وه نسأهلا  ان يأيت رج، حول  عربا .. عرب

ء.. وحول  كطويلة..يدور يف املهيم... ويدور.. مث يتوق  مو السودا ب ... يإل م  العربة عربت  

مام ... كاجلنود.. حرس ... ويشري إيل أحد األطفال... فري أ ضون خلف .. يأتون ب ..يق  الطف، 

الطف،...، عدة سنوا .. وأحيانا أق، ..يتحسكيبتسم ل  الرج،.. الرج، الذی يأيت  « ض رقبة 

الذی ه ي( »49، ص)املرجع الساب  ل كان يقول يل: مسع يل درسك  يقرأ، كأل  فأتناو  ...

أ ليض كان يكخطأ.. ون  أخش  التأتأة، أو الوقوع يف كتاب القرأءة واقرأ، ك تشفين: اليوم ه تدرس 

أنسخ الدرس عشر مرا .. وكذلك . كن  أنسه ، فيأيت، وقب، ك... ويطالبين بأن  ، ش ء يسألين.

الساب « أي  الدفتر.. أهناول  إياه.. يبتسم..أو يهدر... الراوی يف زم  . ف(39، ص )املرجع 

 حاضره السردی يسترجع املاض  القري . 

. ك» ذا االسترجاعه م  ونكي ةع  القطة و احلمام وأيضا حديث   ان  احلمامة وحيدة.

امل ر  اخلبز اجلاف يف زاوية كثر م  اض،...تذكان، أكحائرة.. ه، تطري ألن الضوء اجلامث فول 

برية ال  وضع  كنا نمع  للحمام.. اقترب  وحبث  عن ..فوجئ  بالقطة الكالسور، اخلبز الذی 

نا: ال تقسوا عل  كان  ترك، كأيام هناأربعة قط  عم  منذ  قال  ل   دائما حنوی.. أم  

الرج، الذی دخ، اجلنة ب سأدخ، ن  اعتقد طوال طفول  أنين كل . وكالقط ..وحدثنا ع  
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الدنيا ثاني القط . أهضيئ    أم »(، 91-19، ص)املرجع الساب « ة...اجلنة بالقط ..عشرا  

يف كال  ازدر  قطعة حلم قال  يل أن امرأة حاول  معاقبة قطتها  برية م  مطبهها، فحبستها 

الباب باملفتاح. كالغرفة وبأ  تضرهبا بعصا املن املرأة تصرخ، ه  ال  أغلق   سة.. وف أة بدأ  

املرأة ومث تطري باجتاه حائ   رة مطاطية وتندفع باجتاهككان  القطة تلق  بنفسها ب، اجلدران ك

الباباملرأة جتد عصاهرب، وه تعد كآخر وترتد بقوة أ ان  ك -تقول أم   -ا.. وح، خلعنا 

 (.137-132، ص )املرجع الساب « املرأة...

  كد ولقد استطاع الراوی أن يدخ، هذه االسترجاعا  بطريقة جعلتها تلدتحم بسديال احل   

 كدون أن  دد  خلدال  علد  مسددتوی البنيدة الزمنيدة للروايدة وذلدد        رغدم خروجهدا عد  حدددوده   

مونولوا الداخل  واملناجاة النفسية ال  أسهم  يف عملية استرجاع اخلارج ، ب ستهدام  لل

ون هذه االسترجاعا  قد قام  بتقدد  معلومدا  متعلقدة    كها، هبذا تك  جتاه، ياسكفال مي

 مبا  الشهصية الذی جتاوز السنوا  العديدة.

 اإلسترجاع الداخلي

، 2114 النعيمد ، محدد  ) «تقدميد  يف الدنئ  يعود إيل ما  الح  لبدايدة الروايدة قدد تدأخر     » 

 .وهو نوعان( 34ص

 اإلسترجاع الداخلي الغريي

 شهصية ب دخال إما األويل، ايةكوهو الذی يتناول مضمونا قصصيا خمتلفا ع  مضمون احل

 جيد   الوقد ،  بعد   األنظارمندذ  عد   غابد   أوشهصدية  سدوابقها  إضداءة  السارد يريد حديثا

 العهد. قري  ماضيها استعادة

تضدد  يف قصددة )اجلددار الصددغري، والرجدد، ذو األبندداء،     تهددذه اإلسددترجاعا  يف الروايددة   

ادی أل  »، والفتداة..(،  )اندا( يف املل دأ  معد    انواكد الدذي   والع وز صاح  القبو، وهم م   د ن

  أم  أم ، ل  تهاكتر ال  الغرفة يف  ،كيس وحده انكو... سنوا  م  شيئا ركتذ أن كجارناالصغري. 

املرجع  )« ...القذائ  املطر    أل  كر ،كهنا ت ،كوه  تمل  زوجها...فتر تزوج  ال 

الع وز، ( »23الساب  ، ص تنبهنا إيل ماء يسي، .. يندفع داخ، القبو، ماء حار، بارد، صرخ  
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ال    الع وز... والصحون الطناجر عبها، يف لهاك مطبهها أواين وضع  أهنا أعتقد ن كالع وز 

الع وز صرخ : دم ...  كت وه صرخ ، املرجع « )ألم  القوة الالزمة إلطالل صرخة... 

إن  »( 131، صالساب  العين، اجلميلت،:  املرأة ذا   وسألنا ع  الرج، ذی األبناء...فقال  

ن كوه.. وصوبوا رشاشاهتم ب جتاه األوالد... وكاخترال احلصار بأوالده الثالثة...وأهنم أمس حاول ا

هم أصغر منهم.. فأهنار... وقال: ابقوا يل واحدا .. واحدا  فق ...فاختار  قد رأهم يقتلون م 

النار.. قتلوا اإلثن،... فتاة، » (.147ص املرجع الساب ، « أصغرهم.. عندها أطلقوا  ال وابتعد  

املمر... إلر يقعنا يف كول املمر ه يبتعد.  ، يهب  ويصعد معنا يف حبثنا ع     إيقاع خطاها يف 

م، طوال حرب اخللي . كلماهتا تتردد: لقد راسل  اإلذاعة عندكن  إلر الفندل. و ل  النهاية ا

إن لساهنا يوجعها االن، ألهنا ت ثريا . وتوق  املصعد.. ابتعد ... وه تعد رائحتها كلم  كوقال : 

  جارنا الصغري.. اشتد كوب(. »12املرجع الساب  ، ص)« ع  املعدين الصغري..أو ثيابناكيال امل

أن  كن  ه جي ..  ، يبكائ .. لكاءه.. احتضنت  أم  وسألت  ع  سب  بكب قال:    فق . وف أة  

قال: أن  الباب.  فت   وجد أم  عل  الش رة.. فول الزيتون  يف احلوش... حوش بيتها. عندما 

 القذيفة علقتها عل  الزيتون  وان  عرف أهنا أم  م  خايها... وان زوجها ه يطر إيل األعل ...

ملتصقا  باحلائ ك  (.143)املرجع الساب  ، ص «ان 

- تد  كوحر الدزم   جتاه وفلسفية ريةكاإلسترجاع عل  التعبري ع  روية ف اوه تقتصر هذ

 الشهصديا   بعد   مصدري  عد   شد  ك، وإجا تقوم بو يفدة فنيدة تتمثد، يف ال   -التغيري والتبدل

أثناء السدرد. يف الواقدع يدرب  حادثدة      عنها ش كال للراوی يتس  ه و النئ يف  هر  ال 

 عنها ش كال يتم ه الشهصية، يف خفية جوان  ع  ش كبسلسلة م  احلواد  السابقة، وي

 .اخلطاب ضم  برياكشغ، هذه اإلسترجاعا  حيزا ت وال. احلد  بداية يف

 اإلسترجاع الداخلي املمثلي

يل، ويظهدر خطدر التدداخ، هندا     األو ايدة كوهو الذی يتناول خ  العم، نفس  الذی تتناولد  احل 

 :آخران نوعان في  جيز أن  كواضحا ب، حمتوما يف الظاهر، ومي
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 ميليكاإلسترجاع الداخلي املمثلي الت

 كوبذل ساب   كحم هاكه  إسترجاعا  تايت دائما مبضمون يقوم بسد ثغرا  أو ف وا  يتر

 «نقائ  يف اإلستمرار الزمين»أی  حقيقيا حذوفا غالبا ونكت ال  النقائ  كتل تعو  فه 

 ع  الراوی حيدثنا ثرة،عندماكطاب باخلنالح  هذه الوقائع يف  (.241ص، 2114، مرشد)

)زم  املاض  البعيد( وأيضا ح، يسترجع الرحلة، والطائرة،  والقبو واحلرب، املل أ، حواد 

 (.)البعيد والقري حب   قصة و( البعيد املاض  زم ) الربيد ت كوالفندل، وم

باجتاه الصندول،  كن  ه يتحركس  أن ينه  ح، وصلنا إلي .. ولكاضطر سائ  الت»

ذ  املقعدي .. وأخ الصندول الذی بق  مغلقا . قالوا ضعوا احلقائ  هنا. ووضعنا إيل جانبنا يف 

انفل  بيا  » ، و«ان  خل  املقود، وابتسم م     شارب  الدقي ...كم السائ  غضب .  أعل  

املقود.. مث طرل التابلو أمام  وقال: أسنان   مسفرا  ع  التماعة جمنونة.. وأحسس  بيدي  تفتتان 

وقع  احلقائ ، »(، 24و 23، ص1999نصراهلل، « )نيض مرا ... كأنتما سألتماين ع  ذل

ء  كوم  إيل جانيب احلزام، احلزام الذی واص، دوران ، ه يشكت النسا أنا واألخر،  أحد، ح  

ن ك..أطفال غريه ، ورمبا أنا واألخر، وه يراقنب أطفاهل    فيه  قوة ليسأل : م  أي  يأيت هذا

الرم،...اللذ وه يعداألطفال فرح، باحلقائ  ال  تدور عل  احلزام. »، و «ان ال جيل، وجهيهم 

، كألهنم حيملوهنا االن. وألهنا ثقيلة، و النساء تعرب الشارع دون أن تنته . وتساءل : ه قافلة  ان  

ال ه بط  طائرا  أخری حمملة هب ؟ ... قل  لآلخر: طائرة أخری مليئة باألوالد والنساء.. نساء 

 1املرجع الساب  ، ص) «ينظرن خلفه ، واالوالد يشدون عل  األطراف الليلية ألثواب أمهاهتم...

الظهر.. واملركوقل  للمو  : هذا الضغ  نوع م  القهر.. و»(، 24و وحة ان  الساعة الرابعة بعد 

يل  ..فل  تعم، هنا. كتدور دون جدوی.. فقال: إذا ه تسلم جواز أن أذه  إ مث أشار عل   

أن يأخذ  كاملسوول.. املسوول الذی رآين وراح يضح .. مث هناين بالسالمة...قل : يريد 

قل  لآلخر: » ، و«اجلواز... و  ل  املروحة تدور يف رأس .. يف سق  مج م ، وتطح  دماغ . 

نا كو» (.11و 77املرجع الساب  ، ص« ) وص، هنا قبل  ؟! قال: رمبا بطائرة خاصة...ي  ك  كول

امل أن يتحد  دسس  كسننف ر. دخ، اآلخر إيل أحد  تاب الدعوة يف يده، فأشرع  يف كات . وقب، 

التحد   وج  املو   غري احللي ، الذی جيلض يف نص  عتمة بربود واض . حن  مدعوان.. نريد 

ت  كم» ، و«ما؟ قله  الدعوة وقال: العنوان غري واض ...كمسح . قغ،: م  دعاباهلات .. إذا 
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ان الناس يتصلون عاتب،، وغاضب،، ومستسلم، لالجدوی حماولة اإلتصال. كبريد، دخلنا.. و

قل : ه، تعتقد أهنم مدعوون؟ سأل  اآلخر. قل  نريد التحد  باهلات ... قال:  د  هذا اخل  

 (.24و 21اب  ، ص)املرجع الس« مباشر

 ال مدا  حددثا  عليهدا  لدتقئ  تنسداب  إذ اره،كد ألف الشدديد  التدداع   كذل سب  أن كودون ش

 مثد،  و األحيدان،  معظدم  يف الروائد   احلاضدر  إيل العدودة  تسدتدعيها  إلنقطاعدا   نظدرا  ملد ، كت

 إيل ليعدددود آخددر،  حددد   عندد   احلدددي   يقطددع  معددد،، موضددع  يف هبددا  رناكيددذ  احلددواد   هددذه 

 هدذه  تفاصدي،  معرفدة  إيل القداری  يشدول  هدذا  بواسطة الراوی أنكموضع أخ. فال  يف مكإست

 احلددي   يقطدع  مث مدا  شهصدية  حياة م  جزء ع  احلدي  يفتت  نراه إذ تدرجييا، القصئ

 اندا ) الراوی رةكذا ترتد إذ اخلطاب، يف انكم ربكا اإلسترجاع م  النوع هذا يشغ، و عنها،

 مدا  سدرعان  معيندا  حددثا  يسدتعيد  فن دده  رياتد ، كلتصور ذلقري  وا البعيد املاض  إيل( وآخر

 .آخر موضع يف عن  احلدي  ليوج، يقطع ،

 راریكاإلسترجاع الداخلي املمثلي الت

 املاضد   حلظدة  يستحضدر  وواضد   صدري   ،كالدوراء بشد   الد   ةيد اكتتراجع احليف هذا األخري 

ومجدد، متح ددرة  يف أفعددال آنيددة  تلهئ يدد احلاضددر  زمدد  ذاكدده »و احلاضددر  بلحظددة ويقرهنددا

( ومد  خدالل اإلنتقدال بد، املدرحلت، وخصوصدية       171ص ،1991 ،رشديد « )ومشاعر متشديئة 

 «التدداريخ مدد  مرحلدة  أو ةكددحر» يصدد  انكد  مددا بقدددر يقدارن   كددي ه منددهما واحدد  ،كددزمد   

 (.271، ص1971 سعيد،)

الطائرة او  حول قصة املرأة يف وهذا النوع م  اإلسترجاعا  يتعل  بتلميحا  يبينها الر

  اعتذارنا رافضة راسها فهز ..اعتذرنا..يسهاكومد  املرأة يدها بقرن، م  املوز، أخرجتهما م  »

أ..مكحصت هذه ال: قال ...واياه انا سنتقاسم: قل ...طي  ب صرار نصراهلل، )« ..زمان ل كأنا

وقل  لآلخر: أن مسألة »املاض  القري ( » وحدي  الراوی ع  قضية احلمام(44 ، ص1999

 م  صاعدة..املهيم فول م  ير الطلئرة ان ك فح، الطائرة محام أقصد..تورقنا ان كاحلمام 

 يذه  أن : اخلبري ولد فيقول. يذه  أي ..فول ينحشر الذی: نتساءل ناك القري ، املطار

  .(74ص الساب ،املرجع ) «...الغيوم مسألة يف ياما كمثل نعتقد ناكو.. فتحة كهنا..للحمام
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 م  خنرج  جيوبنا،مث نثق  ناك»  البعيد املاض  يف أصدقائ  مع الراوی ريا كوأيضا ذ

 األوالد، يددأيت  حيدد   مسددتغيث،  وننددادی أوالطدد،،  بالسددهام  أيدددينا نلطددخ  الصددغرية،  الفتحددة

 (124املرجع الساب ، ص) «...اجليوب داخ، م  مناديلنا يناولونا أن جم بأدب منهم فنطل 

 إيل ايددةكاحل مدد  تلميحددا  هددذه ونكددت و السددردی، حاضددره يف كذلدد ،كددحدد، حيدددثنا عدد   

 .اخلطاب يف واسعة نصية أبعادا ياخذ ال و اخلاص ماضيها

 اإلسترجاع املختلط

وهو استرجاع مزاوا ب، الداخل  واخلارج ، يقوم عل  استرجاع خارج  ميتدد حد  ينضدم    

 .يتعداه و األويل ايةكإيل منطل  احل

 وبعد   احلاضدر  هذا مسببا  ،كهذه اإلسترجاعا  تزود القاری مبعلوما  ماضية، تش

 جزئياهتدا  ب قتفداء  بعثهدا،  حياول ال  الراوی سرية عل  نتعرف النوع هذا خالل وم  نتائ  

تاذ ه ي»خيربندا الدراوی عدد  الضدغ  الددائم يف مراحدد، حياتد         تددرجييا  ،  كد االسدد دد  يفع

. يضغ  مث مجامجنا م  ناكاحة اذننا، مث يضغ ، ميس ة   صغري حصوة يضع انك،كذلك

ليندل  لسان  بعدها يف قئ تفاصي، حيات  ال    «...الضغ  هذا ،ك مع ربناك ي ك:لآلخر قل 

 بدد، التددداخ، كذلد  مددع السددابقة مراحلدها  بددأبرز يتعلد   ومددا فشدديئا، شديئا  جزئياهتددا شد  كتت

 .األويل ايةكالداخل  و منطل  احلتمازا مع ي أن يفتأ ال الذی اخلارج  االسترجاع

 اخلددارج  االسدترجاع  بتدداخ،  ليدداكومدرة آخدری يدأيت الددراو  باسدترجاع مراحد، حياتد        

 وح ..يضايقين الذی هو املطر انك صغريا، ن ك عنما. الهتاكمش وهلا مرحلة ،ك»والداخل  

  خناف ناكفتحت ..لوس فول اجل خنش  ناك.. محام لدينا أصب  وعندما يضايقين املطر وجود عدم

  عليها ال  الصورة ه  ما يل ق،: نتي ة إيل توصل  االن...أم  يزع  انك وهذا. احلفرة يف الوقوع

 نفض املاض  انكم ليض االسترجاعا  هذه ،ك( ويف 112، ص1999 نصراهلل،)« ...كمحام

 .املاض  إسترجاع إيل يودی كاملتحر انكامل وأن احلاضر، وأرضية انكامل

قدد حددث  يف املاضد  وانتده  علد       التد    القصة أحدا  بأن رناكاالسترجاع اليفتأ يذإن 

 الدراوی  حزن انك وال  الرواية صفحا  عل  املندلقة رةكع لة زمن  العائد عرب نوافذ الذا
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العدودة   هدذه  خدالل  مد   املاضد   الدزم   واسدتدراا  النوافدذ  هدذه  انفتاح عل  باعثا( وآخر انا)

بلعلدد ، ) «الروائد   لهاكشدد صدنعة  يف أحدالم  عليهمددا ز كد ارت معلمددان إذن رةكفداحلزن والدذا  »

 .(32، ص2113

 وضدوحا   ثدر كسدتباقا ، ألن املاضد  ا  لال بالنسبة ثركوند يف هذه الرواية استرجاعا  ا

 اما االن،  د  أو بالفع، حدث  بوقائع توصفان واحلاضر واملاض  واملستقب،، احلاضر م 

  كد ي لد   مدا ك » نريدده،  أو نتوقعد   الدذی  ،كالش عل  ش ء يضم  لنا أن جي ء ليض املستقب،

األعدار يف الغدد، و قيد  ربد  وفدري يف سدول تبدادل العمدال  إال عدرب توقعدا            معرفة  بوسعنا

 ،1991 ،نغكهو)« أخری مرة ونكال اهنار لو حيص، قد ما إزاء املرء يقل  أن تشب  ادمييةكأ

نة فيها، أال أن كثرة التنق، ب، األمك"، فبالرغم م  فق  2ردوبالنسبة لرواية "جم (.244ص

لقدد لعبد    هو احملور االصد، ألحددا  الروايدة، و    -ن  )أنا واآلخر(كمنذ أن س -الفندل  ل  

 وهد  " فقد  2جمرد" لرواية الزمنية البنية ي،كتش يف برياكاالسترجاعا  عل  اختالفها دورا 

 .مستوی عل  بعملها قام  كذل ،ك يف

 ايةكاحل يمستو

 املاضدد ، لددبع  إضدداءهتا خدالل  مدد  السددابقة باألحدددا  املتعلقدة  ائيددةكتقددم املعطيددا  احل 

 يف تمدد،كلت صددورهتا  كددت ه والتدد  املاضددية الشهصدديا  حيدداة مدد  اجلواندد  بعدد  وتفسدر 

والرجد، ذو  انا و آخدر  » شهئ  عل  خالهلا م  تعرفنا ال  كتلك اإلنارا  هذه لوال أذهاننا

بريًا يف ارضددية كددثري دورًا كد ان لالسدترجاع حبضددوره ال كددهبددذا  «االبنداء وجارنددا الصدغريو...  

ذا جداء الدزم  بطيئددا يف   كد فقد " وه 2ان يسدري عليهدا الدزم  يف روايدة "جمدرد     كد الروايدة الد    

 نزاع  الطوي، مع املاض .

 ةياكاحل يمستو

ا السرد لوق  الح  إلا هكيتر ال  ائيةكند هذه االسترجاعا  قد قام  بسد الثغرا  احل

 الدذی  القداری  عندد  تمالد  كجعلها هبذا العمد، تقديم البنداء العدام وتسداعد علد  رسدم معداه ا        

ويسع  الدراوی   .ائيةكنظومة احلامل داخ، املناس  ان كم يف استرجاع ،ك وضع بتفسري يتويل
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  جتاوزهدا مد  خدالل    كد سدلطة ال مي ام، الذ  ميث، في  املاضد   كائ  املتكإيل بناء العاه احل

 برية. كثرية و الكاالسترجاعا  ال

 االستباقات

 ليض األمر ف ن احلضور مستويا  أعل  س ، قد" فق  2جمرد" رواية يف االسترجاع انكإذا 

 الذی لمكاملت بضمري جاء  وهناك رغم عل  ب  الرواية  ت  الذی لالستبال بالنسبة كذلك

الذا  الساردة عل  علم مسب  باالحدا  ال  ستقع  أن اعتبار عل  االستباقا  بتوارد يسم 

تدزرع أفد  توقدع و ترصدد مدا      » ، وهذه االستباقا  تسترشدد القداری لرسدم هنايدة متوقعدة، و     

 عدم يعين ال باالستبال  تف  ه الرواية ونك. و(131، ص2111، )ابراهيم« سيحد  الحقا

دورها إيل أنواع  مد، األمسداء   ب وتنقسم النئ، يف خمتلفة جاذجا ند فنح  ل  تو يفها

 .اإلسترجاعا  يف ورةكذاهتا املذ

 الد   الراو  ماض  حواد  ع  عامة  شارا ك " فق2ردتظهراالستباقا  يف "رواية جم

 :التايل اجلدول يف إمجاهلا وحناول أواهنا، قب، يثريها

  مضمون االستبال نوع  الصفح 

 -1 ثامنةمع زة  ميل كداخل  مثل  ت 41

 -2 حل  الشارب ميل كداخل  مثل  ت 24

 -3 سننف ر أم نتالش  ميل كداخل  مثل  ت 21

 -4 م، مجلتها بعد سنوا كست راریكداخل  مثل  ت 49

 -4 كلما مررنا م  هناكدائما  كسنرتب خارج  41

 -2 ه، تعتقد أهنا مصادفة؟ ميل كداخل  ت 22

 -7 قدوم  حلم أو علم؟ خارج  141

 -1 ق ف2دجمر خارج  عنوان
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فلالستباقا  م  خالل هذه املقولة و يفت، تسند إليهمدا، أمدا الندوع االول يتعلد  مبدا هدو       

يهيدی، وتايت في  التطلعا  جمرد استباقا  زمنية، واهلدف منها التطلع إيل ما هو متوقدع  

صدرح عد    ي عنددما  اإلعدالن،  و يفدة  الثاين يودی ح، يف  ،كو حمتم، احلدو  يف عاه احل

 ضم  برياكسلسلة أحدا  سيشهدها السرد يف وق  الح . وهذه االستباقا  ال تشغ، حيزا 

 أحضدان  بد،  تضدعنا  اند  ك الد   باالحتمداال   املشحون اجلو خل  يف أسهم   كول اخلطاب،

 .اليق، أذرع إيل املطاف هناية يف تسلمنا أن قب، كالش

 التطلعدا   مبثابدة  وتعتدرب  ميل ،كوت راریكيف اخلطاب ب، ما هو ت االستباقا  ثركتتوزع ا

 ضدم   التطلعدا   هدذه  وتنددرا  الحقدا،  عندها  احلددي   سدي ری  ألحددا   املقدمدة  ،كتشد  التد  

 السدرد  سيشدهدها  خمتلفدة  وقائع ع  يصرح عندما إعالنية، و يفة يودی الذی الثاين النوع

ذا   باعتبار أهنا إعالنا  بسرعة،  سم ال اأهن غري االنتظار، حالة يف القاری كتتر الحقا 

مددی طويدد، فنتعدرف مدد  خالهلدا علدد  قضددية حلد  الشددارب و مع دزة ثامنددة و االنف ددار أم         

ال الدزم   كال مد  أشد  ك، االسدترجاع واالسدتبال شد   كغالبدا مايشد   .التالش  و... قبد، وقدوعهم  

مدثال انتظدار )أندا( حللد      ال متضادة منها االنتظار والتوقدع.  كولوج  الذی يتمث، يف أشكالسي

يد   كبددأ يشدعر بدالقل ،     ك  حيل  قب، املغادرة بالطائرة، لدذل كشارب  يف الطائرة حي  ه ي

وهدذه االسددتبال ستتالشدد    « أبتسددم ه ،كحلدد  شدارل، قبيحددة ال شد    سدتبدو ابتسددام  بعدد  

  مب رد حل  شارب .

 وی ع الرا المك كوقد ند استشرافا م  نوع آخر يف مضمون االستبال السادس، وذل

 رةكتذ كجل ال أننا نسي  ه،.. السفر رةكقل : تذ» رةكالوصول إيل نتي ة خبصوص قضية التذ

 نصراهلل،) «...ونكت رمبا ادری؛ ال: قال...مصادفة؟ أهنا تعتقد ه،: قل . أنض ه...ال: قال إياب؟

يستشرفها، باالستناد يتض  م  خالل هذه الفقرة استدعاء الراوی ألحدا  ، و(22، ص1999

رأي  اآلخدر  »قائال:  انا(يف الوق  احلاضر. يضي  الراوی ) إيل حقائ  ملموسة، نشهدها

أن أقلده، أال أنين قل    ،هكش ال قبيحة شارل، حل  بعد ابتسام  ستبدو ي كيبتسم، فأرد  

روية  ع  تعرب الزمين االستبال هلذا الداللية الو يفة أن ك(، ال ش24 املرجع الساب ،) «أبتسم

  قق  فعال، بالنظر إيل ما أضح  علي  الواقع احلاضر. مستقبلية، ونبوءة
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 كمتماسد  قالد   يف  كد احمل تقدد   هدو  واحد هلدف الرواية داخ، تشتغ، ان ك مفارفة ،ك

 املاض  نسي ها ةكشب داخ،...والتوقع رةكالذا حاس  عل » واالختالل اإلضطراب ع  ينأی

الوقدد  الددذی قامددا فيدد  بتلبيددة حاجددة      ( يف ذا 7، ص1992يددوری، ) «واملسددتقب، واحلاضددر

 الزم  يف واخلل  األمام إيل العق، تأرج  »عل  عملهما خالل م  كوذل ةكاحلر إيل  كاحمل

وهذا ما جعلنا وعل  رغم مد  سدريورة    (199، ص1997،مندالو« )يل األمامإ اللغة ةكحر مع

 األحدا  املتقدمة بنا حنو األمام خنال الرواية عائدة بنا إيل الوراء.

 النتايج

 :ل  املالحظا ، و النتائ  التالية  الوصول إكم  خالل هذا البح  مي

يعدددد الدددزم  حمدددوًرا أساسددديا يف تشدددكي، الدددنئ الروائددد  وجتسددديد أبعددداده التارخييدددة         

والسياسددية والنفسدية،ه يعددد الدزم  فدد  الروايدة العربيددة احلديثدة قائمددا علدد         واالجتماعيدة  

ثدة  يالنظم املنطق  و التعاق ، وإجا تداخل  أبعاد الزم  الروائ  و تزامح ، فالروايدة احلد 

 ال  النفسية املتغريا  ب براز هتتم ما بقدر األحدا  أو الشهوص تصاوير عل  زكه تعد تر

 الزمان. ب يقاع القل  إحساس  نتي ة األنسان داخ،  د 

فقد " ملولفهدا   2تعدد روايدة" جمدرد   يف هذه الرواية حيزا مهما، حبي   احت، عنصر الزم 

 حيدد  مد   أو رنولدوج ، كابدراهيم نصدراهلل روايدة زمنيدة باعتبدار، سدواء مد  حيد  الدزم  ال         

 ثدر كأ مد   التدوتر  هدذا  جداء  وقد متوترا، زمنا  ، الرواية هذه يف الزم  وإن النفس ، الزم 

  كي ه الذی العرل املواط  جهة م  وثانيا برية،كال السياسية األحدا  جهة م  أوال جهة،

جدزءا   " فقد  2جمرديثد،" و اخلائبدة.  حبدهم  و الشهصديا   جهدة  م  وثالثا  ،كيس أي  يعرف

تشك، تنطل  م  حلظة حاضرة، و يةألن الروام  إشكالية زمنية تتأرج  ب، حاضر وماض  

بداية الزم  احلاضر زم  كتابة سطور الرواية لت ع، م  الذاكرة إطارا  مرجعيا  يتحول م  

خاللدد  الددزم  ويتددأرج  ويتددداخ، رامسددا  خطددوط املفارقددة الزمنيددة الكددرب  والسددارد يعددتين       

باخلل  ب، استعادة األحدا  ع  طري  االسترجاع وإعادة تقدميها يف صيغة املاض , ح  

بواقعية أحداث , وبالتايل يضدم  حضدوره يف حكيد , مث تدأيت الوقدائع يف صديغة        يوهم قارئ 
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استهدمها حلصول هذااألمر، فه  املراوحة  والتقنية ال  املضارع كأهنا على وشك احلدو .

بدد، االسددترجاع البعيددد ) العددودة إيل زمدد  الطفولددة( واإلسددترجاع القريدد  ) الوقددايع الدد          

 . رجال األم  و...( وبع  االستباقا يتعر  هلا الراو  م  قب، 

تقددددم الوجدددع  ومفعمدددة باملفارقدددا  الزمانيدددة واملكانيدددة وغدددري ذلدددك.    هدددذه الروايدددة   و إن

 ،كد الفلسطيين بأسلوب موثر وفاع،، ف هنا يف الوق  نفس  تقدم فصوال لإلنسان املطدارد يف  

 املهرجدان،  يف ةكللمشدار  يسدم ،  ه بلد إيل هبا قام رحلة نصراهلل يرسم حي  األر ، بقاء

 بدزم   كذلد  يتحددد  أن دون لدها ك  ك الفندل، ويف األمدا ويف الطائرة، يف األم  رجال فيالزم 

 فعلد   يف يتماثد،  زمد   فهدو  املأسداة،  حدة ع  تش كلي الزمين التحديد إنعدام جاء وقد مع،،

 املتواص،. وقهره اإلنسان مو  هو الذی

 وضدوحا   ثدر كسدتباقا ، ألن املاضد  ا  لال بالنسبة ثركوند يف هذه الرواية استرجاعا  ا

اضر واملستقب،، واملاض  واحلاضر توصفان بوقائع حدث  بالفع، أو  د  االن، اما احل م 

 نريده. أو نتوقع  الذی ،كاملستقب، ليض ش ء يضم  لنا أن جي ء إيل الش

 لروايددة منيددةالز البنيددة ي،كتشدد يف برياكددلقدد لعبدد  االسددترجاعا  علدد  اختالفهددا دورا    و

ائيدة املتعلقددة باألحددا  السددابقة مد  خددالل إضدداءهتا      كتقددم املعطيددا  احل و" فقدد  2جمدرد "

 صدورهتا   كد لبع  املاض ، وتفسر بع  اجلوان  م  حياة الشهصيا  املاضية والت  ه ت

ند هذه االسترجاعا  و خالهلا. م  تعرفنا ال  كتلك اإلنارا  هذه لوال أذهاننا يف تم،كلت

وق  الح  إلا جعلها هبذا العم، تقديم  ل السرد هاكيتر ال  ائيةكقام  بسد الثغرا  احلقد 

 ،كد  وضدع  بتفسدري  يتدويل  الدذی  القداری  عندد  تمالد  كالبناء العام وتسداعد علد  رسدم معداه ا    

 . ائيةكاحل منظومة داخ، املناس  ان كم يف استرجاع

لندوع االول يتعلد  مبدا هدو يهيددی،      ا : تسند إليهما انة و يفتالروايهذه  يفلالستباقا  و

وتايت في  التطلعا  جمرد استباقا  زمنية، واهلدف منها التطلع إيل ما هو متوقع و حمتمد،  

 سلسددلة عد   يصددرح ،عنددما اإلعالن و يفدة  الثدداين يدودی  حد،  يف  ،كدداحلددو  يف عداه احل  

 ضددم   برياكدد حيددزا تشددغ،  ال االسددتباقا  وهددذه. الحدد  وقدد   يف السددرد سيشددهدها أحدددا 
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 أحضدان  بد،  تضدعنا  اند  كون باالحتمداال  الد    املشح اجلو خل  يف أسهم   كول اخلطاب،

 .اليق، أذرع إيل املطاف هناية يف تسلمنا أن قب، كالش

 التطلعدا   مبثابة وتعترب ميل ،كوت راریكيف اخلطاب ب، ما هو ت االستباقا  ثركتتوزع او

 ضدم   التطلعدا   هدذه  وتنددرا  الحقدا،  عندها  احلددي   سدي ری  ألحددا   املقدمدة  ،كتشد  التد  

نوع الثاين الذی يودی و يفة إعالنية، عندما يصرح ع  وقائع خمتلفدة سيشدهدها السدرد    ال

 ذا  إعالنا  أهنا باعتبار بسرعة،  سم ال أهنا غري االنتظار، حالة يف القاری كالحقا  تتر

 طوي،. مدی

فضاء غنيا  باملفارقا  الزمنية ال  تعدد  وتنوعد    فق " 2د"جمران فضاء روايةكلقد 

اهلا بتندوع دواعد  احلاجدة إليهدا وإخددتالف اشدتغاهلا داخد، الروايدة الد  جداء  بصددورة           كأشد 

 متفرقة.
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