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 .1أستاذة مشاركة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهراء ،طهران
 .2ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة الزهراء ،طهران
(تاريخ االستالم 2017/2/25 :؛ تاريخ القبول)2017/12/10 :

امللخّص
صــة وتطويرهــا ،وهــو عنصــر حمــوري مــن عناصــر القصّــة ،ويــربط بعــض
للــزمن دو ٌر مه ـ ٌم يف جتســيد أحــداو الق ّ
األحداو ببعضها اآلخر ،وتكسب القصّة بواسطة الزمن حيويةا؛ إذن ال تكتمل إلّا يف إطار  .يتناول هذا البحث ضمن
املنهف الوصفي التحليلي عنصـر الـزمن مـن بـني العناصـر القصصـية األخـرى يف قصـص عبـد اجمليـد زراقـط؛ نظـراا
ألمهيتـ يف هــذ القصــص ،وركــزت الدراســة علــى جمموعــة قصصـ لألطفــال ،وهــي عيــد النصــر ( ،)1990وعــودة
العصــافري ( ،)1992وقريــة العطايــا ( ،)1992واملرتبــة األوىل ( )1994منوذج ـاا .حيــث شــكل هــذ القصــص أوىل
قصص  ،وأمهُّها موجَّهة جلمهور األطفال؛ مبا فيها مـن قـيم ومواقـف مـؤ ِّرة يف شخصـية الطفـل .ومـن النتـائف الـل
توصَّل إليها الدراسة هي أ َّن الزمن يعمل على إ بات حضور بفاعلية كـبرية يف هـذ القصـص؛ مبـا أ َّننـا جنـد قـدرة
ا لكاتب على التالعب بالنظام السردي ،وعلى تشكيل األزمنة ،منها :عالقات الترتيب ،وعالقات الدميومـة ،وعالقـات
التواتر ،وهبا يؤخِّر ويقدِّم ،ويعيد ترتيب الوقائع الل حد يف زمنٍ واحدٍ ترتيباا تتابعياا حيث ليس بإمكانـ أن يضـع
األحــداو أمــام عــيين الطفــل يف آنٍ واح ـدٍ؛ إذن تتــراوح قصص ـ بــني الوحــدات الزمنيــة الثال ــة :املاضــي واحلاضــر
واملستقبل هكذا ينتقل من احلاضر إىل املاضي أو يقفز إىل األمام ،وأحيانـاا جيسَّـد احلـدو يف ذهـن الطفـل وأحيانـاا
أخرى حيذف األحداو الل ال يرى أمهية لذكرها.

الكلمات الرئيسة
أدب الطفل ،عبداجمليد زراقط ،الزمن ،عيد النصر ،عودة العصافري ،قرية العطايا ،املرتبة األوىل.
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مقدمة
يعتــرب أدب األطفــال حم ـوراا مهم ـاا مــن حمــاور األدب ،حلاجــة الطفــل إىل التوجي ـ والعناي ـة
والتعليم .وال ميكن يف هذا اإلطار من العلم أن يقدِّم الكاتب املعلومات واألفكار للطفل تقدمياا
مباشراا ،إذن جيب ربطها مبوقف أو مواقف درامية معينة ليكـون تأ ريهـا أكـرب وذا رسـوخ يف
نفس الطفل وشخصيت  ،مبا أنَّ القصّة تعدُّ مـن أجنـح أسـاليب التربيـة الّـل ميكـن االسـتعانة
هبا لتربية الطفل وتنميت يف جوانب منوِّ املختلفة فقد كان هلا دورهـا البـارز يف جـذب انتبـا
الطفل حنوها ،والطفل تائق إىل ناع كل ما هو يف قالب قصصي.
ويعدُّ "عبداجمليد زراقط" 1من أبرز الكتّاب اللبنانيني يف أدب األطفال ،وحيتلُّ موقعاا متميـزاا
بني كتّاب جيل السبعينيات الذين أرسوا دعائم القصّة اللبنانية احلديثـة ،إذ يـرتبط انـ منـذ
نتاج األول اركة التطوير والتجريب الل حد يف مسرية القصّة اللبنانية احلديثة.
هذا ومن ناحية أخرى ،أصبح الزمن عنصراا بارزاا يف قصص واعتىن الكاتب بتوايف هـذا
العنص ــر بغي ــة جتس ــيد أح ــداو القص ــص بص ــورة جذّاب ــة وش ــأن كش ــأن الشخص ــيات ،واللغ ــة،
واملكــان ،وبقيــة العناصــر الســردية ،إضــافةا إىل ذلــك ،إنَّ الــزمن يف قصص ـ يســتوعب جممــوع
األحداو الـل حصـل يف الواقـع؛ إذن ال يكـون متـدرِّجاا مـن املاضـي إىل احلاضـر إىل املسـتقبل
فحسب ،بل يلجأ الكاتب إىل التالعب بالزمان فيؤخِّر ،ويقدِّم ،ويعيد ترتيب الوقائع الل حـد
يف زمن واحد ترتيباا تتابعياا؛ ألنَّ ال يستطيع أبداا أن يروي مجيع األحداو يف آنٍ واحد.
إذا حاولنــا النظــر يف ســوابق البحــث ،فســنجد أنَّ ـ يعــاين عــدم اهتمــام الدارس ـني ب ـ يف
إي ـران .ولك ـن هنــاك مقــاالت يف لبنــان تــدرس بعــض آ ــار الكاتــب لفئــة الكبــار ،ولك ـن هــذ
املقاالت ال تتناول موضوع البحث منها :مقالة «الدكتور مهدي زيتـون» حتـ عنـوان «قـراءة يف
لغــة منادي ـل» ويقــوم الكاتــب يف هــذ املقالــة بتب ـيني املضــامني يف كتــاب "منادي ـل" لعبداجملي ـد
زراق ــط وكــذلك يــبني أس ــلوب الكات ــب يف ه ــذا الكت ــاب .ومقال ــة ليوس ــف الص ــميلي عنواهن ــا
 .1ولــد عــام ( )1946يف قري ـة مركبــا (جنــوب لبنــان) وحياتـ حافلــة باألعمــال الّــل تتــوزّع ب ـني النقــد
والدراســة ،يكتــب أاا ـاا يف تــاريخ األدب ونقــد  ،ويكتــب الرِّوايــة والقصَّــة القصــرية واألدب املوجَّـ للفتيــان.
ويشتهر بإنتاج الضخم والغزير حيث ال يتوقَّف عن نشـاط يف مجيـع اجملـاالت األدبيـة سـواءً يف حقـل كتابـة
القصص والروايات واملقاالت .ال يغرب عن البال أنَّ احلروب يف بلـد  ،تعـدُّ مـن املؤشِّـرات اهلامّـة يف حياتـ ،
حيث ال ميكن أن نفصل كثرياا من آ ار عن احلرب واهلجرة.
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«االجتاهات املقاومة يف القصّة اللبنانية» هذ الدراسـة تشـرح األفكـار األساسـية للمقاومـة يف
قصص الكتّاب اللبناين بصورة عامَّة ويف قصـص عبداجمليـد زراقـط بصـورة خاصّـة .وتبحـث
الدراســة عــن ينــابيع االجتــا املقــاوم يف قصــص الكاتــب متمـثّالا يف الينبــوع الروحــي والينبــوع
التــارخيي والينبــوع الــواقعي ،وك ـذلك تــدرس أبعــاد االجتــا املقــاوم مــن حي ـث البعــد الــوطين
والبعــد االجتمــاعي والبعــد التربــوي .ومقالــة «التقــريظ واالنتقــاد جمموعــة ذات عصــر لعبــد
اجمليد زراقط» لعماد منصور ،وفيها يشرح الكاتب مـدى توايـف عبداجمليـد زراقـط للمسـائل
الدينية يف هذ القصّة ويشرح اآليات الّل وافّها يف هذ القصّة .ومقالة أخرى حتـ عنـوان
«قراءة يف كتاب اإلبـداع األديب لعبداجمليـد زراقـط» ألمـرية حسـيين .هـذ دراسـة تـدرس آراء
الكاتب يف جمال الشعر .ومن املالحظ أنَّ الكاتب فيما يبدو مل حيظ بالدراسات الل تتنـاول
عنصر الزمن يف قصص لألطفال؛ حيث مل يتوصَّل البحث إىل مقالة يف هذا النطاق.
أما البحث بالنسبة إىل الدراسات السابقة فتعتمد على ما يلي:
 .1محيد حلمداين :1991 ،بنية النص السردي .بريوت :املركز الثقايف العريب.
 .2عبداجمليد زراقط :1999 ،يف بناء الرواية اللبنانية .بريوت :منشورات اجلامعة اللبنانية.
هناك أسئلة تطرح علة االهتمام هبذا املوضوع نلخصها يف ما يأيت:
 .1ما مدى اهتمام الكاتب بعنصر الزمـان باعتبـار عنصـراا مهمّـاا يف أيِّ عمـل قصصـي،
ومدى متكن من التقنيات احلديثة الّل حاول توايفها يف قصص لألطفال؟
 .2ما تأ ري هذا العنصر يف جتسيد أحداو القصّة وتطويرها؟
يبــتين البحــث علـى فرضـيتني أساسـيتني ،مهــا .1 :يهــتمُّ الكاتــب بعنصــر الــزمن اهتمامـاا
بالغاا ،ويتمكن باسـتخدام التقنيـات احلديثـة لإلتيـان باألزمنـة الثال ـة يف قصصـ  .2 .للـزمن
دورٌ مهمٌ يف جتسيد أحداو القصّة وتطويرها.
فقد اعتمد البحـث علـى املنـهف الوصـفي -التحليلـي املالئـم لطبيعـة الدراسـة ،الـذي يقـوم
علـى جتميـع احلقــائق واملعلومــات مــن مصــادر متعــددة ،مثَّ حيلّــل ويفسِّــر ليصــل إىل تعميمــات
مقبولة .ويعرض لعنصر الزمن وأنواع حسب نظرية "جريار جيني " الذي أمثـرت جهـود يف
دراسة نوعية العالقة بني زمن القصة وزمن السرد ،جهوداا مثمرةا .لقـد توزَّعـ تلـك العالقـة
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عن ــد وفقـ ـاا مس ــتويات أساسـ ـية ال ــة :عالق ــات الترتيـ ـب ،1وعالق ــات امل ــدة أو الدميوم ــة،2
وعالقات التردد .3مثَّ يدرس عنصر الزمن يف هذ القصص ،ويستخلص النتائف.

ملخّص هذه القصص
أوالا ،عيد النصر:
تــدور أحــداو هــذ القصّــة يف غابـةٍ ،سُـمّي غابــة اهلنــاء ،وتزخــر بالشخصـيات ،مــن فعّالــة
مؤ ّرة يف جمرى القصّة من مثل :األسد ،احلمار ،القرد ،القنفذ ،الكالب ،واهلدهد و ...ومن
منفعلــة وضــئيلة الــدور فيهــا مــن مثــل :الــدوري والعصــافري و .وتظهــر الشخص ـيات يف شاشــة
العرض واحدةا تلو األخرى تبعًا لألحـداو وبطـل هـذ القصّـة هـو األسـد ،وهـو ملجـأ اآلخـرين
عن ــد األخط ــار .والشخصــيات املس ــاعدة الّ ــل جبان ــب األس ــد تق ــاوم أع ــداءها ،وم ــن ه ــذ
الشخص ـ ـيات :القـ ــرد ،احلمـ ــار ،القنفـ ــذ ،الكلـ ــب ،مجاعـ ــة النحـ ــل ،الـ ــدبّ ،والغـ ــراب و...
والشخصـ ـيات املعارض ــة تتمثّـ ـل يف ال ــذئب ،والنم ــر والثعل ــب .ذات يـ ـوم أرادت الشخصـ ـيات
املعارضة السيطرة على الغابة عن طريق انغـالق مـاء النـهر .فهـم اجلميـع وجلـؤوا إىل األسـد
وتشاوروا كثريًا وأخريًا انتهى األمر إىل وضع اخلطط الفضلى لطرد األعداء ،واستطاع األسد
وجبانب الشخصيات املساعدة طرد األعداء من الغابّة .وبذلك حتتفل احليوانـات يف كـلّ عـام
بعيـدٍ يفــرح فيـ مجيـع احليوانــات ،وهلــذا العيـد انــان :عيــد النصــر وعيـد الصــفاء .ويعبّــر
اجلميع ب عمّا يسود الغابة من حمبّة وإخاءٍ وانتصار.
انياا ،عودة العصافري:
تدور أحداو هذ القصّة يف غابّـةٍ مجيلـةٍ ،أحيانـا يصـف الكاتـب مجاليـات هـذ الغابَّـة ،وأحيانـاا
اخـرى حيــاول الكاتــب اســتعراض الشخصـيات القصصــية واحــدة تلــو األخـرى ويكــون بطــل هــذ
القصّة عصفورًا صغريًا ان «سوسو» ،والشخصية املسـاعدة تتمثّـل يف العصـفور الكـبري «لولـو»
وكذلك العصـافري األخـرى .والشخصـيات املعارضـة هـم األفعـى وغربـان سـود ونسـر .إنَي األفعـى
نـا وتنتشـر أنيا ًبـا .هُزمـ يف البدايـة ،وعنـدما كانـ األشـواك فتيـةا.
غزت غابـة الطيـور تفـ ّح و

1. Ordre
2. Duree
3. Frequence
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لكنّهــا عــادت مــن جديــد ومتكنـ مــن الســيطرة علــى الغابــة وطــرد أبنائهــا .تســاعدها يف ذلــك
أدواهتا من غربان سود ونسر نشرا جوعاا وجشعاا .ويقرّر «سوسو» العـودة واملقاومـة وتسـاعد يف
ذلك العصافري األخرى .وتركز القصّة على موضوع رئيس وهو الصمود أمام األعداء.
الثاا ،قرية العطايا:
تــدور أحــداو هــذ القصّــة يف قريــة عرفهــا النــاس باســم «قريــة العطايــا» بســبب وفــور ناعمهــا ،وجــاء
الن ــاس إىل ه ــذ القري ــة م ــن ك ـلّ ح ــدب وص ــوب .ومتثّ ــل عائلت ــا «ع ــادل الق ــادر» و«ن ــيح الس ــامر»
شخصيتني رئيسيتني يف القصّة ،وك ّل منهما عمـال جبـ ِّد يف زراعـة األرض .وكـان "عـادل القـادر" أحـد
وجهــاء القريــة وكــذلك مــن مقيم ـي املــآدب خاصّ ـةا يف شــهر رمضــان ،وكــان نــيح الســامر فالح ـاا
نشــيطاا ،ويف يــوم أقــام "عــادل القــادر" مأدبـةا ولكــن مــا حضــر نــيح وتعجَّـب اجلميــع ،وســعيد يعــرف
الســبب ولكــن تــردّد يف قولـ وســك وذهــب "القــادر" إىل بيـ "الســامر" لكــي يسـوّي األمــر معـ  ،كأنّـ
اغتصب أرض جار وخنلت الغالية .وأخرياا أعطى "عادل القادر" حقَّ "نيح السامر" وفرح اجلميع.
رابعاا ،املرتبة األوىل:
يتــراوح مكـان هــذ القصّــة بـني امللعـب واملــال واملســجد واحلـيّ .الشخصـيات السـكونية مهــا
"مصطفى" و"الناار" ،والشخصيات الرئيسية تتمثّـل يف "حممـود" و"إبـراهيم" ،ومهـا صـديقان
محيمان وكان إبراهيم من خرية الفتيـان ومـن الطـالّب اجملـدين ولكـن "حممـود" مـن الطلّـاب
الكســاىل ،وك ـان يري ـد الوصــول إىل املرتبــة األوىل دون أيّ جهــد ،توك ـل عل ـى اللّ ـ دون قــراءة
دروس ،ولكن صديق "إبراهيم" أكبّ على الدروس وتوكـل علـى اللّـ  ،وحـان يـوم النتـائف ونـال
إبــراهيم املرتبــة األوىل كالعــادة ،ولك ـن "حممــود" رســب يف االمتحانــات ،وكـان فهمـ بالنســبة
لآلي ـة القرآني ـة ﴿وإذَا س دأَلَ َ ِ ِ
ِ
ِ
دب َد ْعد َوةَ الد َلدد ِاعي إِذَا َد َعد ِان ناقصًــا.
َ َ
ك عبَدادي َعن دي فَدإني قَ ِري دب أُجيد ُ
لذلك أكبّ على الدرس واالجتهاد وساعد يف ذلك صديق "إبراهيم".
ال ختتلف قصّة األطفال عن عامَّة القصص ،من حيث اشتراكها معهـا يف العناصـر واألسـس
البنائية الّل ميكن من خالهلا احلكم على فشل القصّة أو جناحهـا يف التـأ ري علـى الطفـل ،إلّـا
أنَّهــا ختتلــف يف طبيعــة مــا تتناولـ مــن أحــداو ،وطبيعــة مــا تعرضـ مــن مواضــيع وشخصــيات،
كوهن ــا ت ــرتبط ارتباطــاا و يقــاا جبم ــاهري األطف ــال وه ــم متلقّوه ــا( .الظه ــار )153 :2003 ،تس ــعى
الدراس ــة يف ه ــذا املق ــال إىل البح ــث ع ــن عنص ــر ال ــزمن يف قص ــص «عي ــد النص ــر»« ،ع ــودة
العصافري»« ،قرية العطايا»« ،املرتبة األوىل» لعبداجمليد زراقط.
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الزمن وأنواعه
يف البداي ــة الب ــد م ــن الول ــوج يف تعري ــف ال ــزمن وأمهّيتـ ـ وأنواعـ ـ حماول ــة التطبي ــق عل ــى قص ــص
عبداجمليــد زراقــط .للــزمن أمهيــة كــبرية يف القصــة« ،فشــكل القصّــة بــات يــربط ارتباطـاا و يقـاا بـ ،
وعلي ـ تترتَّ ــب أيض ـاا عناص ــر التش ــويق واإليق ــاع واالس ــتمرار» (س ــيزا .)26 :1984 ،فه ــو م ــن العناص ــر
القصصية املميزة ،ويشـغل ـ ـ بنمطيـ احلكـائي والسـردي ـ ـ حيـزاا واسـعاا يف عـامل القصّـة والروايـة؛ إذ
من دون الزمن ال ميكن أن تقوم القصّة على وضعها السردي ،ومن خـالل الـزمن يسـتطيع الكاتـب أن
يتحكم يف إدارة د ّفـة األحـداو ،فيسـرعها ويبطئهـا ويلعـب هبـا كيفمـا يشـاء( .عبيـد ،50 :2008 ،بتصـرف
وتلخيص) إذن القصة قائمةٌ على الزمن ،وال ميكن حذف مـن القصـة؛ إذ دون وجـود الـزمن ال حيـدو
أي حدو .ووجود احلدو دليلٌ على وجود الزمان ،ويف أي اـث عـن املعـىن احلقيقـي للـزمن ال خيلـو
من االرتباط مبوضوع احلدو؛ ألنَّ مندمف في وكذلك ال يتجسد الزمن إالّ من خالل .

عالقات الترتيب
يقدر بعض النقاد أن كلَّ أزمنة املاضي واحلاضر واملستقبل يف القصّة حميلٌ علـى املاضـي يف
الواقـع؛ ألنَّ احلاضـر لـيس إلّـا خدعـة سـردية وحيلـة فنيـة .حيـاول الكاتـب إخـراج الـزمن مــن
رتابة السردية ،وإلباس لباس احلاضـر واملسـتقبل ،فيتَّخـذ السـرد شـكالا جديـداا« .فالتسلسـل
النصي للزمن جيب أن خيتلف عن التسلسل الطبيعي جلريان احلـوادو» (أيـوب.)127 :1997 ،
هكذا ينتقل القارئ إىل احلاضر ومن مثَّ إىل املستقبل إضافةا إىل حضـور يف الـزمن املاضـي.
وهنــاك وســائل كـثرية يلجــأ إليهــا الكاتــب؛ لكـي تعينـ علـى التالعــب بالنظــام الســردي وعلـى
اختالط األزمنة وإعادة تشكيلها .منها عالقات الترتيب :وتشتمل على االسـترجاع ،االسـتباق،
التضمني .ولكي نتعرَّف على املبىن احلكائي هلـذ القصـص وعلـى دالالتـ البـدَّ مـن أن نـدرس
خمتلف التقنيات املتعلِّقة بترتيب األحداو يف القصّة ،منها:
 االسترجاع :هـو خمالفـة لسـري السـرد يقـوم علـى عـودة الـراوي إىل حـدو سـابق .وهـذاملخالفة خلطّ الزمن تولّد داخل القصّـة نوعـاا مـن احلكايـة الثانويـة( .زيتـوين )18 :2002 ،إنَّمـا
يستحضر الكاتب زمن املاضي خلدمة اللحظة الراهنة إضاءةا أو تفسرياا حلوادو يف القصّة.
صـة ،وزمـن احلـدو ا ّلـذي يـؤدّي؛
 االستباق :هو ا ستشراف أحداو الحقـة لبـدء زمـن الق ّإذ يعلــن الكاتــب عمّــا سيحصــل يف املســتقبل قبــل وقوع ـ ( .زراقــط )706 :1999 ،هك ـذا يش ـجِّع
الطفل بقراءة القصّة.
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 التضــمني :وهــو إيـراد حــدو أو أحــداو ،مــن خــارج أحــداو القصّــة ألداء وايفــة ختــدمقصديتها عرب تقدمي و ائق أو شهادات على اختالف أنواعهـا ،تثبـ مـا يريـد الكاتـب إيصـال
إىل القارئ( .جمدي)67 :1974 ،

عالقات الدميومة
تنقل القصّة لنا عاملاا قائماا بذات بوصفها منوذجاا حياا لإلنسان ،وتقدّم معلومات عن حوادو
جرت يف حقبة زمنية طويلة أو قصرية ضمن إطار حمـدّد مـن الـورق .فالكاتـب ال يسـتطيع أن
يقدّم كلّ املعلومات دفعة واحدة ،بل يروي بعضاا منها ،ويترك بعضاا آخر لفصل الحق ،فيثقـل
زمن الفصل باحلوادو ،وخيفّف سرعت  .ويعرِّف "جريار جيني " هذ السـرعة بأنَّهـا النسـبة
بني طول النص وزمن احلدو ،ويسميها سرعة النص( .اخلطيـب ،45 :2008 ،بتصـرف وتلخـيص)
وقد يلجأ الكاتب إىل تقليص احلوادو املروية أو توسيعها فتتأ ّر سرعة الزمن بذلك .وحسـب
األمناط السردية اإليقاعية املستعملة يكون لكـلّ قصّـة إيقـاع زمـين يتّسـم بالسـرعة أو الـبطء،
وخيتلــف مــن فصــل إىل فصــل ومــن مقطــع إىل آخــر ،ويك ـون عل ـى عالقــة و يقــة باملعلومــات
املقدّم ــة ،وأمهّيت ــها يف ســري األح ــداو( .مري ــدن )15 :1980 ،إذ ل ـيس عبثيــاا أن يك ـون اإليق ــاع
الزمين سريعاا أو بطيئاا يف أيّ مقطع من القصّة.
ولعالقات الدميومة عدّة تقنيات منها:
 تقنية التلخيص :هو أن يكون الزمن أكرب من مساحة النص  .فدور هـو املـرور السـريععلى حقبـات زمنيـة ال يـرى املؤلّـف أنّهـا جـديرة باهتمـام القـارئ؛ ألنّهـا ال أمهّيـة هلـا ،فهـي ال
تؤ ّر يف سري حوادو القصّة( .قاسم )56 :1984 ،وهكذا يهمل الكاتب التفاصيل.
 تقنية الوقفة :تكون الوقفة عندما يتوقّف الكاتب عن السـرد ،ويلجـأ إىل الوصـف ،وهـذايسمّى االستراحة؛ ألنّ الزمن السردي يتوقّف( .حلمداين)17 :1991 ،
 تقنية احلذف :تعدّ هذ التقنية مـن أكثـر التقنيـات املتعلّقـة بعالقـات الدميومـة أمهيـة؛ألنّهـا التقنيـة األساسـية الـل متكـن الكاتــب مـن نقــل أحـداو قـد متتــد إىل سـنوات إىل دفـل
كتاب يقرأ يف أيام معدودة( .مرتاض)8 :1998 ،
 تقني ـة املشــهد :يتمي ـز املشــهد بــنمط الــزمن حي ـث نــرى الشخص ـيات ،وهــي تتحــرك،ومتشي ،وتتصارع ،وتفكر ،وحتلم( .شريبط)65 :1998 ،
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عالقات التواتر
التواتر هو العالقة بني معدّل تكرار احلدو ومعدّل تكرار روايت  ،وهناك أنواع من التواتر ،هي:
التواتر االنفرادي :وهو ذكر السرد مرّة حلدو جرى مرّة واحدة.
التواتر التكراري :هو عودة السرد تكراراا إىل حدو واحد ،أي سرد احلدو الواحد مـرّات
عديدة.
التواتر النمطي :هو سرد يقدّم مرّة واحدة حد اا تكرّر وقوع ( .زيتون)9 :2011 ،
حي ـاول البحــث بعــد هــذا االســتعراض الــوجيز اســتخراج منــاذج مــن األزمنــة يف قصــص
عبداجمليد زراقط ضمن قصص األربعة.

الزمن يف قصص األطفال لعبداجمليد زراقط
يواِّــف الكاتــب كمعظــم القصــاص املعاصــرين الــزمن النفســي حيـث ال يعــرف الطفــل أحــداو
قصص كلّها دفعة واحدة ،بل من خالل فترات خمتلفة وعن طريق التقنيات الل يسـتخدمها
يف قصصـ  .يقــوم الكاتــب يف هــذ القصّــة خبلــط األزمنــة؛ ليقـيم نظامـاا خاصـاا يتناســب مــع
رؤيت ؛ لذلك اشتمل قصص لألطفال على عـدد مـن األحـداو املتداخلـة .فاخنلطـ األزمنـة
إىل درجة ال يستطيع معها الطفل اإلمسـاك بـالزمن وحصـر يف مـدّةٍ زمنيـة معينـة ،ونالحـظ
العالقات الثالو يف هذ القصص:
أوالا ،عالقات الترتيب:
 .1تقني ــة االس ــترجاع :ويف عالق ــات الترتي ــب ن ــرى أنَّ الكات ــب يتوقَّ ــف ع ــن متابع ــة نس ــيف
القصــص يف زمــن احلاضــر ليعــود إىل الــوراء مســترجعاا األحــداو الــل وقع ـ  ،ومــا إن اكتمــل
استرجاع حتّى عاد من جديد إىل األحداو الواقعة يف زمن احلاضر إلكمال مسارها السردي،
كما نالحظ فإنَّ القرد قد أحضـر مـن املاضـي أحـداو عـن طريـق االسـترجاع منـها« :مـاي...
مجيلٌ ماي ...آ مـا أحـال  ...أمـس عظمـ فـرحل ،قـدم الثعلـب يلـوِّح بذنبـ مـن بعيـد ،كـان
حيييين باحترام شديد ،فرح ُ وبقي ُ أطلُّ علي من الشرفة .رأيت حيمل موز عظم فـرحل،
صــرخ ُ :مــو ٌز أصــفر .دخــل الثعلــب بــيل ،أجلســت يف صــدر اجمللــس إىل جانــب النافــذة»...
(زراقــط .)23 :1990 ،إذاا يرجــع الق ــرد إىل الــوراء ويعي ــد ذكــر م ــا حــدو ل ـ مــن خ ــالل عملي ــة
االسترجاع .ويصوِّر الكاتب عرب هذا االسترجاع مدى معاناة القرد النفسية واجلسدية.
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منــوذجٌ آخــر مــن االســترجاع يف القصّــة عــن ذكريــات اخلــروف« :مل يــنفعين أمــس الــذكاء ،كــان
الــذئب قوي ـ اا ومل أكــن مســتع ّداا .ك ّنــا نرعــى يف مرجنــا اخلصــيب ،فوجئنــا بالــذئب ،دخــل علينــا مثــل
عاصفة ذات أنياب حرنا» (زراقط .)28 :1990 ،فقد سـاق هـذا االسـترجاع لتـد َّل علـى معانـاة اخلـروف
يف مرج  ،ويستعيد اخلروف املاضي للتخفيف من وطأة األزمة النفسية وهي طرد من بيت .
وك ـذلك يســتخدم الكاتــب هــذ التقني ـة يف قصــة عــودة العصــافري؛ ألنَّهــا تســاعد يف فهــم
مســار األحــداو يف القصّــة ،واألمثلــة علـى ذلـك كـثريةٌ منــها« :غطّــى العصــفور الكــبري فرخـ
الغاضب جبناحي وش َّد إليـ ونظـر إىل البعيـد وقـال :حكايتنـا طويلـةٌ ...قدميـةٌ .كنـ ُ أنتظـر
الفرصة املناسبة لكي أحكيها لك .حكايتنـا منـذ القـدمي بـدأت ،يف تلـك األيـام قطـن أجـدادنا
هذ األرض .وكان براري شاسعةا قاحلةا ،ميرُّ هبا السَّحاب كاهلارب من أر .وكـان البـدَّ مـن
عمـلٍ ...فــراح أجــدادنا يغـرِّدون أغاريــد حلــوةا ونــع النــاس األغاريــد ،فــأتوا وبــدؤوا يعملــون»
(زراقـط .)6 :1991 ،اسـتخدم الكاتـب هـذا االســترجاع لإلجابـة إىل العصـفور الصـغري .وهكـذا
يعطي الكاتب الطفل املعلومات ويساعد يف فهم أحداو يف احلاضر.
ومن خالل متعّننا يف استرجاع احلدو نالحظ شواهد تعكس حقيقة قصّة قرية العطايـا،
واألمثلة على ذلـك كـثريةٌ منـها« :حاصـرت أعـني السـائلني الرجـل وأحلَّـ عليـ  ،تريـد إجابـةا،
فعاد إىل جُلسائ وقال :أمس رأي ُ "السامر" ،الفلّاح النشيط قرب حقل  ...كان يتأمَّل حائطاا
يفصل حقل عن حقل جار  ،ويهزُّ رأس ويتمتم بأسف :خسارةٌ ...خسارةٌ كربى خسرتُ جاراا
وصــديقاا .وخســر النــاس إنســاناا ك ـانوا يواصــلون الثنــاء علي ـ » (زراقــط .)15 :1992 ،نــرى أنَّ
الكاتــب قــد ابتعــد عــن الســرد بص ـيغة احلاضــر ،واســترجع هــذ القصّــة لبي ـان علّــة غي ـاب
"نيح السامر" ،واالستذكارات الّل ساقها على لسان "سعيد" ،تأيت لتضيء جانباا معيناا مـن
جوانــب القصّــة ،مثَّ تتضــافر لتعطــي صــورةا كامل ـةا عنــها .وك ـذلك أت ـى الكاتــب بأحــداو مــن
املاضي يف قصة "املرتبة األوىل" عن طريـق االسـترجاع منـها« :قـال حممـود :أنـا ال أصـدِّق...
ك ِعب ِ
ادي َعني فَدِإني
﴿وإِذَا َسأَلَ َ َ
ولكنّي دعوتُ اهلل كثرياا بعدما نع ُ املقرئ يتلو اآلية الكرميةَ :
ِ
دب َد ْع د َوَة الد َلدد ِاعي إِ َذا َد َع د ِان » (زراقــط .)20 :1994 ،فهــذا االســترجاع ســاق الكاتــب
قَ ِريددب أُجيد ُ
ليثب وجهة نظر أنَّ كثرياا من الناس ال يعرفون املعىن احلقيقي لآليات القرآنية ،ومحل هذا
االسترجاع بطريقة غري مباشرة وجهة نظر الكاتب يف فهم اآليات القرآنية.
 .2تقنيــة االســتباق :يواِّــف الــراوي تقنيــة زمنيــة أخــرى يف هــذ القصــص وهــي االســتباق،
«وهي تقنية متقدمة يف خدمة الدالالت» (مرتاض .)23 :1998 ،فهـي تضـع الطفـل أمـام فرضـيات
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عديدة قد تصـيب وقـد ختطـئ ومـا علـى الطفـل إلّـا االختيـار أو نسـف بعـض الفرضـيات األخـرى
الل تغين أجواء القصّة ،هناك االستباقات يف هذ القصص ،منها ما يتمنّي الثعلب أن يسـيطر
على الغابة عن طريق انغالق ماء النهر ،وهاجس احتالل الغابة هو الّذي سيطر علي حيث نـرى
يف القصّــة« :يعــوي عــواءً غريبـاا ويقــول :منــذ الغــد لــن يكــون للغابّــة هنـرٌ إلّــا إذا صــرنا أســيادها»
(مرتاض .)27 :1998 ،كما نالحظ يتمنّى "الثعلب" أن يسيطر علـى الغابـة ولكـن خـاب أملـ  .وهـذا
االســتباق يفيــد تصــور مــا ميكــن أن حيــدو يف الغــد .وأيضـاا يــأيت هبــذ التقنيــة يف قصّــة "عــودة
العصافري" حيث حيلم "سوسو" أن يطرد األعداء من الغابة ،ويقول« :أنـ لنـا يـا غابتنـا /سـوف
نبقى لك أوفياء /فيك يا غابّتنا /أشياء كثريةٌ /جتعلنا أقويـاء أقويـاء /يف غابَّتنـا حتـدو أشـياء
خطــريةٌ /إن غــدونا أقويــاء /إن بقينــا أقويــاء /إنَّــك لنــا يــا غابتنــا /إن بقينــا أقويــاء» (مرتــاض،
 .)17 :1998يواجـ الكاتـب الطفــل باملسـتقبل الّـذي حيلــم "سوسـو" بـ  .ويف قصــة "قريـة العطايــا"
يرجو"ســعيد"أن يعــود "عــادل القــادر" إىل عدل ـ وأن يس ـوّي األمــر مــع جــار ويتح َّقــق أمل ـ  .قــال
سعيد« :عسى عادلٌ يعود مؤمناا تقياا ،ويقصد جار ليسوّي األمر معـ » (مرتـاض )9 :1998 ،يرجـو
"سعيد" أن يعطي عادل حقَّ صديق ويتحقَّق أمل  .ومن أمثلة ذلك يف قصة املرتبة األوىل كثريةٌ
منها« :ليتين أجـد طريقـةا حتقِّـق أملـي مـن دون تعـبٍ» (مرتـاض .)20 :1998 ،ويـورد منوذجـاا آخـر
من تقنية االستباق « :أنا وا ٌق من النتيجـة فال ّلـ عـ ّز وجـل لـن خيـذلين ...املرتبـة األوىل سـتكون
من نصييب هذ املرَّة» (مرتاض .)9 :1998 ،كما نالحظ أنَّ "حممود" يستشرف ما حيتمـل وقوعـ
يف نتيجة االمتحانات ويأمل أن يكون متفوِّقاا بني الطلّاب ولكن ال حيقِّق أمل .
انياا ،عالقات الدميومة:
 .1تقنيــة التلخــيص :ويف مــا يتعلَّــق بعالقــات الدميومــة نالحــظ أنَّ الكاتــب يســتخدم تقنيــة
التلخيص يف عدة مواضع قصة عيـد النصـر؛ ألنَّـ يريـد املـرور السـريع علـى حقـب زمنيـة اليـرى
أمهية لذكرها ،حيث يقول« :مرَّت أيام األسبوع ،وجرت فيها أحـداو كـثريةٌ .ويف اليـوم املوعـود،
أطلَّ الفجر وعاد للنـهر خريـر املـاء» (مرتـاض .)38 :1998 ،إنَّمـا خيتصـر الكاتـب لينقـل إىل ذكـر
مـا هـو أهـم ،وهــو طـرد الوحـوش مــن الغابـة وإعـادة امليـا إىل النبــع ويكتفـي باإلشـارة الســريعة.
ويوجز ما دار خالل األسبوع بسطرين ،ولكن ال نعثر على هذ التقنية يف قصص األخرى.
 .2تقنيـة احلــذف :أمّــا التقنيـة األخــرى الّـل اســتخدمها الكاتــب يف قصصـ  ،فهــي تقنيـة
احلذف .وهبا يتمكن القاّص أن ينقل أحدا اا قد متتدُّ إىل األياّم ،إىل دفعة واحـدة .مـن مثـل:
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«مرَّت األيام وبقي سوسو يغرِّد وحيلم ...واسـتمرَّ ريشـ امللـوَين ينمـو وينمـو ،واـلَّ صـوت حيلـو
وحيلـو ،وغـدت عينـا صـافتني تريـان وتريـان» (مرتـاض .)4 :1998 ،وقـد جلـأ الكاتـب إىل هـذ
التقنية يف كلِّ مرَّة احتاج فيها ألبعاد أحداو ال ختدم رؤيت  .قد يعرض الكاتب سنوات طويلة
بفقرةٍ قصريةٍ ،عن طريق هذ التقنية .حيـث ال يـرى ذكـر هـذ األحـداو الّـل جـرت يف هـذ
الفت ــرة مهمّـ ـاا ،ل ــذلك حيـ ـذفها وم ــن من ــاذج احل ــذف« :أقامـ ـ العائلت ــان يف الب ــدء مال ــني
متواضــعني .وعملتــا يف زراعــة األرض جب ـدٍّ ونشــاطٍ .م ـرَّ الــزمن غــدا البيتــان بيوت ـاا عديــدةا،
وقام قريةٌ صغريةٌ عرفها الناس باسم قرية العطايا املألى باخلري» (مرتاض.)2 :1998 ،
وأحياناا يستخدم الكاتب هذ التقنية إلسراع عملية القصّ ومن أمثلة ذلـك« :انتظـر أيامـاا
لتتأكد من صـدق مـا أقولـ لـك ،لـن تنـال املرتبـة األوىل منـذ هـذا االمتحـان يـا إبـراهيم .إىل
اللقاء يف يوم توزيع النتائف» (مرتاض .)10 :1998 ،وبعد ذلـك اسـتمرَّ الكاتـب يف السـرد وصـوَّر
يـوم توزي ـع النتــائف« :ك ـان ي ـوم توزي ـع النتــائف يوم ـاا صــحواا ،أشــرق مشس ـ وصــف نــاؤ »
(مرتــاض .)11 :1998 ،غي ـب هــذا احلــذف تفاص ـيل ال تســاهم يف تط ـوُّر احلــدو ،فم ـرَّ ســريعاا
وانتقل إىل ما هو أهمّ وهو يوم توزيع النتائف .وهبذا احلذف يريد الكاتب أن ال يرهـق الطفـل
بتفاصيل ال تؤدّي دوراا يف القصّة .فهـذا احلـذف اّـدَّد بـزمن قفـز عـن يـومني دون أن يـذكر
ما حدو فيهما؛ ليضع الطفل يف قلب احلدو.
ويورد يف موضع آخر من القصّة منوذجـاا مـن هـذا احلـذف« :انقضـى زمـن طويـل وتعـرَّف
الفـىت إىل أبنـاء احلــي ،وتعلَّـم منـهم الكـثري .فصـار يوااـب علـى أداء الصـالة وقـراءة الكتــب
الدينيـة ،وســأل عــن الكـثري مــن األمــور» (مرتــاض .)2 :1998 ،فالكاتــب هبــذا احلــذف قفــز بـني
املراحل الزمنية يقتضي إلغاء املرحلة املقفوز عنها؛ ألنَّهـا ال تـؤ ِّر يف سـري األحـداو ،فيتجـاوز
هبذا احلذف بعض احلقبات الزمنية.
 .3تقنية املشهد :أمّا التقنيـة األخـرى ا ّلـل اسـتخدم الكاتـب يف هـذ القصـص فهـي تقنيـة
ط الغـراب األسـود فـوق غصـن شـجرة .رأيـ ُ قطعـة
املشهد ،واألمثلة على ذلـك كـثريةٌ منـها « :حـ َّ
اجلنب البيضاء يف منقار تلمع مثـل جنمـة .أسـرع ُ أخاطبـ  :مرحبـاا بـك يـا مجيـل الصـوت!مل
جيــب  ،فأضــف ُ :صــوتك أحلــى مــن عــزف نــاي ومــن تغريــد بلبــل .رفــع رأس ـ عالي ـ اا متباهي ـاا.
فأضف ُ ليتك تنطق يا صديقي ألرقص لك وأعلن يف الغابة أنَّك أعظم املطربني ...فـتح منقـار
فسقط قطعة اجلنب منـ  ،وكنـ ُ أنتظرهـا ،فتـذوَّقها علـى مهـلٍ وكأنّهـا شـهدٌ ،وكانـ نصـراا أن
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أحقِّــق اليــوم أهـمّ منـ » (مرتــاض .)21 :1998 ،اهــتمَّ هــذا املشــهد بتفاصــيل صــغرية منــها :كيفيــة
خدعة الثعلب اآلخرين واستمرارها وسذاجة الغـراب .ويـورد منوذجـ اا آخـر مـن تقنيـة املشـهد يف
موضع آخر من القصّة« :هجم ،قاومنـا .كـان أقـوى قطَّـع صـويف .كسَّـر قـرين ،ابتعـدتُ ،اختبـأتُ
خلف البي  .وراح يطارد النّعاج .رأي ُ النمر يـدخل كأنّـ سـيد الغابـة ...التفـ إىل سـيد الغـاب
ض شفت السفلى ،فابتسـم سـيد الغـاب وهـ َّز رأسـ وأشـار :أكمـل .عـاد اخلـروف يقـول :دخـل
وع َّ
النمر ،تبع الثعلب ،التقيا الذئب وكـان دامـي األنيـاب .اجتمـع الثال ـة ،حتـدَّ وا طـويالا .مثَّ اتَّجـ
الــذئب والنمــر صــوب النبــع ،وعــاد الثعلــب إىل البيـ  ،ورأيتـ يرفــع رأسـ  ،ونعتـ يعــوي عــواءً
غريباا( »...مرتـاض .)29 :1998 ،أتى الكاتـب بتفاصـيل صـغرية ح ّتـى تكتمـل صـورة ا ّلـل يريـد أن
يقدِّمها ،وكذلك ال تكتمل صورة معاناة اخلروف وما يتعلَّق هبا إلّا من خـالل ذلـك املشـهد الّـذي
يقدِّم لنا بطش الذئب والنمر والثعلب .ويصوِّر بطش الذئب من خالل أنياب الدامية.
ويـورد منوذجـاا آخــر مــن تقنيـة املشــهد معبِّــراا هبــا عــن مشــاعر الشخصـيات« :كنـ ُ أمــس
أجـوب الغابــة ...أقــوم بـواجيب مثــل كـلّ يـوم ...رأيـ ُ مــا حـدو للقــرد واخلــروف ،مثَّ شــاهدتُ
الذئب والنمر يسرعان صوب النبع .وقفا أمام باب املغارة الّل يتـدفَّق منـها املـاء وضـحكا...
مثَّ رأيتهما يسرعان ويدحرجان صخوراا كبريةا ويسدّان هبا باب املغارة ،فتوقَّـف املـاء فضـحكا
وقاال :ال نبع ،ال هنر ،منذ اليوم ،إلّا إذا كنّا أسياد الغابة ،هذا قرارنا وليعلم اجلميع .رأياين
أرفرف فوقهما عل قهقهاهتما وصرخا :أن هنا عظـيم! اذهـب وأخـرب سـيدك ال نبـع ال هنـر
منذ اليوم إلّا إذا صرنا سيدي الغابة ،غضب ُ ،قلـ ُ :كفّـا عـن عبثكمـا وال تفسـدا عيـد الغابّـة
ومياهها ،أعيدا الصـخور إىل مكاهنـا ،عـادا يقهقهـان ويقـوالن :ال تغضـب مكانـك حمفـوظ إن
أقنع سيدك بقرارنا .قل ُ هلما ستريان ما حيلُّ بكما» (مرتاض.)32 :1998 ،
واملشــهد بتفاصــيل جــاء للداللــة علــى حــرص الــذئب والنمــر والثعلــب علــى انغــالق مــاء النــهر
وحـبِّهم للســيطرة علــى الغابــة .وكــذلك صـوَّر الكاتــب مــن خــالل هــذا املشــهد غضــب اهلدهــد مــن
انغالق ماء النـهر ومـدى اسـتهزاء النمـر والـذئب اآلخـرين وضـحكهما حيمـل كـثري اا مـن السـخرية.
والنقطة املركزية يف هذا املشهد مستقطبة حـول أمهيـة الغابـة عنـد اهلدهـد وهـذا االسـتقطاب يف
املشهد قـام علـى حـوا ٍر يـدور بـني األسـد واهلدهـد .حيـث يغضـب اهلدهـد مـن عمـل الـذئب والنمـر
ويهدِّدمها .هكذا احتلَّ املشهد مكانةا مميزةا يف هذ القصّة؛ إذ قام على احلـوار املعبِّـر عنـ لغويـاا.
وكان ل واائف منها :كشف الطبائع النفسية ،ويواِّف الكاتـب يف هـذ القصّـة توايفـاا كـثرياا وهبـا
يستحضــر القصّــة يف ذهــن الطفــل وفكــر  ،إذن لتصــوير املشــاهد يف القصّــة دورٌ يف شــحذ خيــال
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صـة عـودة العصـافري عـرب تقنيـة
الطفل .وكـثرياا مـا يعطـي الكاتـب الطفـل إحساسـ اا باملشـاركة يف ق ّ
املشهد؛ إذ يرى الطفل كلّ شخصية وهي تعبِّر عن نفسها مباشرةا بلغتها اخلاصّة مـن مثـل« :كانـ
األفعى تصعد الهثةا .متدُّ أمامهـا لسـاهنا امللتـوي .وتـربز أنياهبـا احلـادّة .رأى جـدّك سـعيها حنـو ،
فصرخ :ما األمر يا صديقل؟ فحَّ األفعى طويالا ،مثَّ قال  :فراخك نينةٌ ينبغـي أن يكـون فيهـا
نصيبٌ .فسأل مستغرباا :ألسنا صديقني!؟ فأجاب  :يف حناجر فراخك سرُّ الغنـاء ...بقيـ األفعـى
تفحُّ وتصعد وراح جدُّنا يفكر :يف العشِّ فراخٌ نانٌ ال تقوى على الطريان ...وهذ األفعـى ال تنفـك
تقتــرب فاحت ـةا شــدقها الواســع ...علـيَّ أن أتص ـرَّف ولكــن مــاذا أعمــل ...ح ـدَّق جـدُّنا يف األشــواك
املشرئبّة صوب  ،وصفَّق جبناحي فرحاا ،مثَّ رفرف حنو فراخ يقودها إىل الغصن الطريّ العـاي»
(مرتاض .)8 :1998 ،يتميز هذا املشهد بنمط الـزمن حيـث نـرى الشخصـيات ،وهـي تصـعد وتصـرخ
وتســتغرب وتفكــر .والطفــل يقــرأ القصّــة ويتــأ َّر كــثرياا .واملشــهد بتفاصــيل جــاء دالل ـةا علــى طبــائع
ص بفــرخ
الشخصــيات حيــث نفهــم بعــد قــراءة املقطــع مــدى مكــر األفعــى حيــث إ َّنهــا أراد أن متــت َّ
العصـفور الكــبري بينمـا كانــا صـديقاا قبــل ذلــك .ومـن أمثلــة ذلـك يف قصــة "قريـة العطايــا" كــثريةٌ ،
حيث نرى يف كثري من مواضع القصّة أنَّ الشخصيات تغضب وحتلم وتتحـرَّك و ...والطفـل عنـدما
يقرأ هذ القصّة ،يظ ُّن أنَّها مسر ٌح عليـ الشخصـيات وهـي تتحـرَّك يف املشـهد .حيـث يـرى الطفـل
أنَّ كلّاا من "السـامر" و"القـادر" و"سـعيد" يعبِّـرون عـن أنفسـهم بلغتـهم اخلاصَّـة منـها« :عـاد السـامر
يسـأل :أتـرى هـذ النخلـة الباسـقة املثقلـة بالثمـار الشـهية؟ أجبـ ُ :أراهـا .فقـال ،وهـو يصـوِّب ك َّفـ
حنــو احلــائط :هــذا احلــائط بــين يف هــذا املكــان منــذ أيــام .ركــل احلــائط بقدمـ  ،أشــار إىل آ ــار
حجــارةٍ وط ـنيٍ تبعــد أمتــاراا عــن احلــائط وأضــاف :هــذا احلــائط نُقــل مــن هــذا املكــان إىل مكان ـ
احل ــاي ،س ــأل ُ مل ــاذا؟ أج ــاب ا ـدَّة الغاض ــب املقه ــور :أأنــ أعم ــى أم أنَّ ــك ال تري ــد أن ت ــرى؟!
أحسس ُ بضيقٍ ،كد ُت أغادر املكان لوال أ ّنـي تـذكر ُت طيبـة هـذا الفـالح النشـيط ،وقلـ ُ يف نفسـي:
الشــك يف أنَّ ســبباا قوي ـاا جعل ـ يــتكلَّم هبــذ احل ـدّة» (مرتــاض .)10 :1998 ،واملشــهد بتفاصــيل جــاء
للداللة على طمع جار "السامر"؛ لكي يستفيد من مثار النخلة وكذلك يعبِّر عـن مـدى حـزن السـامر
جتا خنلت الباسقة وغضب من عدم فهم "سعيد" للموضوع .وكذلك ينمّ عن طيبـة عمـل "السـامر"
وهو الفلّاح النشـيط« .هكـذا ا حتـ َّل املشـهد مكانـ اة مميـز اة يف دائـرة الـزمن القصصـي ،إذ قـام علـى
احلوار املعبِّـر عنـ لغويـاا واملـوزِّع إىل ردود متناوبـة» (اـراوي .)76 :1990،ومـن أمثلـة ذلـك يف قصـة
املرتبــة األوىل« :أقبــل النــاار أخــرياا .صــاح الصــديقان ،وكـلي منــهما يضــع يــد علــى قلبـ  .النتيجــة
النتيجة .ساد الصم منذ أن اعتلى الناار املنصّة ،وأصـغى اجلميـع باهتمـامٍ وقلـقٍ .ألقـى النـاار

372



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثالث ،خريف 1439

خطبـةا قصــريةا ،مثَّ بــدأ قــراءة أنــاء النــاجحني ،إبــراهيم املرتبــة األوىل كالعــادة ...رفــع إبــراهيم
س فرح ـاا .تعــاىل التصــفيق .وبقــي
كفي ـ املفتــوحني إىل األعلــى وراح يشــكر ال ّل ـ علــى التوفيــق .أح ـ َّ
حممود جامداا .حترَّك كفا  ،وتالقيا ،ويف ذهن سـؤال :مـاذا؟» (مرتـاض .)12 :1998 ،واملالحـظ يف
هـذا املقطـع أ َّن الكاتــب نقـل مشـاهد متن ِّوعــة ،وصـوَّر يـوم توزيــع النتـائف هبـذا املشــهد ،كـأ َّن الطفــل
يرى هذا املشهد بأ ِّم عينيـ  .ويهـت َّم الكاتـب يف هـذا املشـهد بـذكر تفاصـيل صـغرية ،إنِّهـا تفاصـيل
تعبِّر عن مدى شوق "إبراهيم" و"حممود" لفهـم النتيجـة ،وأيضـ اا يصـوِّر الكاتـب شـكر "إبـراهيم" ل ّلـ
بأسلوب حتليلي .ومل تكتمل صورة شكر إلّا من خالل هذا املشهد الّذي يقدِّم لنا.
الثاا ،عالقات التواتر:
 .1التـواتر التكـراري :وبالنســبة إىل عالقــات التـواتر نــرى أنَّ التــواتر التكـراري قــد هـيمن
على قصل "عيـد النصـر" و"عـودة العصـافري" ،فالكاتـب طـوال الوقـ يكـرِّر يف قصّـتني بطـش
األعــداء ومقاومــة احليوانــات أمــامهم ،ولتجسـيد هــذ التقنيـة الســردية نعــرض منــاذج عـدَّة
تظهر فيها هذ التقنية بشكل جليّ من القصّتني ،كما نالحظ يف األمثلـة التاليـة« :كـان القـرد
النحيل يركض ،يشدُّ شعر رأس بكفّي مثَّ يضرب وجه ويصيح بيل ...بـيل ...كـان يصـم
حلظ ـةا ،ويل ـوِّح بذنب ـ  ،مثَّ يصــيح ذنــيب ...ذنــيب( »..مرتــاض .)8 :1998 ،واملثــال اآلخــر« :بقــي
القرد يركض ويصيح :طردين طردين من بيتنا ..طردنا( »..مرتاض.)9 :1998 ،
«وساد الغاب صوتٌ ال ينفك يصرخ :طردين ...طردين» (مرتاض.)12 :1998 ،
«جاءت اإلشارة للقرد بأنّ يـتكلَّم ،تقـدَّم ،تلـوّي ونـاح طـردين مـن بـيل طـردين» (مرتـاض،
.)15 :1998
فها هو يكرّر كـالم القـرد وتصـرّفات الّـل حتمـل الداللـة نفسـها« .فتحـ ُ البـاب وأطللـ ُ،
دفعين بقوّة وأغلق الباب بسرعة .علق ذنيب .صرخ ُ كاد يقطع» (مرتاض.)23 :1998 ،
« رأينـا القـرد خيـرج مـن املــال دامـي الـذنب ،وهـو يصــرخ بصـوت شـبي ٍ بـالعواء :طــردين
الثعلب وكاد يقطع ذنيب( »..مرتاض .)3 :1998 ،هذا التواتر التكراري يتكـرَّر يف القصّـة بشـكلٍ
الف ٍ ومفاد أنَّ القرد متألِّم من بطش الثعلب.
والكاتب يكرِّر كالم الوحوش يف كثري من مواضع القصّـة ،منـها« :عـاد الثعلـب إىل البيـ ،
ورأيت يرفع رأس  ،ونعت يعوي عواءً غريبـاا ،ويقـول :منـذ الغـد لـن يكـون للغابّـة هنـرٌ إلّـا إذا
صــرنا أس ـيادها» (مرتــاض .)29 :1998 ،واملثــال اآلخــر« :مثَّ شــاهدتُ الــذئب والنمــر يســرعان
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صـوب النبـع .وقفــا أمـام بـاب املغــارة الّـل يتــدفَّق منـها املـاء وضــحكا ...مثَّ رأيتـهما يســرعان
ويدحرجان صخوراا كبريةا ويسدّان هبا باب املغارة ،فتوقَّف تدفُّق املاء وضحكا وقاال :ال نبـع ال
هنر منذ اليوم إالّ إذا كنّا أسياد الغابة ،هذا قرارنا وليعلم اجلميع» (مرتاض.)31 :1998 ،
واملثال اآلخر « :رأياين أرفـرف فوقهمـا ،علـ قهقهاهتمـا وصـرخا :أنـ هنـا عظيم!اذهـب
وأخرب سيدك ،ال نبع ال هنر منذ اليوم إلّا إذا صرنا سيدي الغابّة» (مرتـاض .)32 :1998 ،هـذا
التواتر التكراري يتكرَّر يف هذ القصّة بشكلٍ الف ومفاد أنَّ هنـاك عالقـةا وطيـدةا بـني حيـاة
احليوانات وماء النبع .لذلك حيـرص الوحـوش علـى السـيطرة علـى الغابّـة عـن طريـق انغـالق
مــاء النبــع .كمــا نالحــظ تك ـرار الســرد هلــذا احلــدو الّــذي حصــل م ـرَّة واحــدة عل ـى لســان
احليوانات ،يؤكد أمهّيـة هـذا احلـدو .وكـذلك الكاتـب يف قصـة "عـودة العصـافري" اـلَّ يكـرِّر
بطش النسر يف كثري من مواضع القصّة ،ويقدِّم شواهداا علـى ذلـك منـها« :دائمـاا كـان ينشـب
يف الغابّــة عــراك يــدوم ويــدوم ...إىل أن يــأيت النســر فيهــدأ اخلصــوم .مثَّ اليلبــث اجلميــع أن
يتفرَّقــوا ويف أعينــهم دمــوع ...ويف أعينــهم نظــراتٌ تــودِّع أعـزّاء علِّقــوا يف خمالــب تعـوَّدت نقــل
الثقيل مـن املغـا » (مرتـاض .)18 :1998 ،هـذا التـواتر التكـراري يتكـرّر يف هـذ القصّـة بشـكلٍ
الف ٍ .ومنوذج آخر من التواتر التكراري يف القصّة« :ويف البعيد ختضرُّ أيكةٌ ،وتنبسط سـهولٌ
خضراء ،ويشمخ جبل عال .يف البعيد تبدو األشجار خضراء ملتفة ،ينساب املاء عذباا وتطفح
باخلري .كان سوسو يغرِّد ويهمُّ بالطريان صـوب تلـك األمكنـة ،لكنَّـ سـرعان مـا يتـذكر وصـية
والــد العصــفور الكــبري "لولــو" فيقــف علــى حافّــة العــش» (مرتــاض .)4 :1998 ،وقــال الكاتــب يف
موضع آخر من القصّة« :كان سوسو يتذكر وصية والد  ،فتنساب أغاريد حزينةا ويظلُّ يتأمَّل
اجلبــل واأليكــة والســهول ،وحيلــم بــالطريان إليهــا» (مرتــاض .)5 :1998 ،يص ـوِّر الكاتــب حــزن
"سوسو" يف مقاطع عدّة ومفاد أنَّ "سوسو" متألِّم من تسـلُّط العـدو علـى األيكـة اخلضـراء .وال
جند التواتر التكراري يف قصّل "قرية العطايا" و"املرتبة األوىل".
 .2التواتر االنفرادي :وأيضاا هناك أحداو يذكرها الكاتب مرّة واحدة؛ ألنَّ ال يرى فائدةا
مــن تكرارهــا .وألنِّهــا ليس ـ غاي ـةا ا ـدِّ ذاهتــا .ومــن األمثلــة عل ـى ذل ـك أي حضــور التك ـرار
االنفــرادي« :أعطــى ســيد العــرين إشــارة البــدء باالحتفــال ،وكــأنَّ الفيــل كــان ينتظــر اإلشــارة،
فهرع إىل النهر وبدأ مهمّت  ،وراح يرشُّ املاء ،يغسـل األشـجار والصـخور ويالعـب احليوانـات»
(مرتاض .)56 :1998 ،وهكذا نرى أنَّ التواتر قام بدور بنائي خدم أهداف القصّة القائمة على
غرس بذور حبِّ الـوطن واملقاومـة ألجلـ  .واملثـال علـى ذلـك يف قصـة عـودة العصـافري« :رمـ
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الطيور الشعل يف كوم الريش .اشتعل النريان وراح الطيور ترفرف بأجنحتها حتثُّ اللَّهيب
علــى أن ينتشــر .وســرعان مــا غــدا اللَّهيــب عالي ـاا مثــل جبــال .أط ـلَّ النســر كــان رأس ـ يلتــهب
وجناحــا حيترقــان» (مرتــاض .)24 :1998 ،كمــا نالحــظ أنَّ هــذا احلــدو جــرى م ـرَّة واحــدة
ويسرد الكاتب مرَّة واحـدة؛ ألنَّ ال معـىن لتكـرار  ،واالنتصـار قـد حتقّـق .ومـن أمثلـة ذلـك يف
قصة قرية العطايا كـثريةٌ منـها « :النخلـ ُة لـك .اسـتولي ُ عليهـا يف حلظـة طمـع .أرجـوك اغفـر
ي .لك اخليار :إمّا أن تبيعين إياها بأيِّ مثنٍ حتدِّد أو أعيدها لك وأعطيـك التعـويض الّـذي
تطلب ـ  ..أمــواي كلّهــا بــني يــديك» (مرتــاض .)14 :1998 ،كمــا نالحــظ أنَّ الكاتــب ي ـذكر هــذا
احلدو مرَّة واحدة وال يكرّر يف موضـع آخـر مـن القصّـة؛ ألنَّـ ال يـرى فائـدةا مـن تكـرار هـذا
احلدو ،حيث تنتهي القصّة بعودة "عادل القادر" إىل عدل .
 .3التــواتر النمطــي :وال نعثــر علـى التــواتر االنفــرادي والتك ـراري يف قصــة املرتبــة األوىل،
ولك ـن الكاتــب واَّــف الت ــواتر النمطــي فيهــا رغــم أنَّ ـ مل يســتخدم هــذا التــواتر يف قصص ـ
األخرى ،ويسرد حد اا مرّة واحدة بينما يكرِّر وقوع عدّة مرّات من مثل« :أهنى الناار تـالوة
أنــاء النــاجحني ،ومل يكــن اســم حممــود بــني تلــك األنــاء( »...مرتــاض .)14 :1998 ،كمــا
نالحظ يقتصر السرد على ذكر حدو مرَّة واحدة مع أنَّ يتكرّر فعل دائماا ،لعدم أمهيـة هـذا
احلدو .والكاتب يذكر هذا احلدو مرَّة واحدة ،وال يرى جدوى من تكـرار ؛ فلـو كـرَّر لتحـوَّل
إىل عامل إمالل الطفل؛ لذلك ال يرهق بتكرار هذا احلدو.
والكاتــب كــثرياا مــا ،يهــتمُّ بعنصــر الزمــان حيــث يــتكلّم عن ـ يف كــثري مــن مواضــع القصّــة،
واألحداو املهمَّة ال ختلو من اإلشارة إىل الزمان .ولكن ال حيدِّد الزمان حتديداا كامالا ،واألمثلـة
على ذلك كثريةٌ منها « :حتتفل غابة اهلناء يف كـ ِّل عـام مـع قـدوم الربيـع ،بعيـد يفـرح فيـ مجيـع
أبنائهــا» (مرتــاض .)4 :1998 ،واملثــال اآلخــر« :ذات عــام ،أشــرق مشــس العيــد ،يف أوّل يــوم مــن
أيام » (مرتاض .)7 :1998 ،كما نالحظ أنَّ الكاتب ال يتكلَّم عن الزمن بدقةٍ يف هذ القصص.
والكاتــب يص ـوِّر أحــداو قصص ـ مســتخدماا الليلــة ،الي ـوم ،العــام ،احلــال ،الفجــر ،فمــثالا
حينما يشري إىل زمن هجوم احليوانات خيتار اللَّيلة زمناا لوقوع احلـدو يقـول« :علـ أصـوات
ال ضعيف بيننا ،نبدأ اللَّيلة اهلجوم» (مرتاض.)36 :1998 ،
واملثال اآلخر« :املهم أن نبدأ حتركنا منذ الليلة وأن نفاجئ األعداء وال نترك هلـم فرصـةا
لالستعداد» (مرتاض .)36 :1998 ،كما نالحظ أنَّ الكاتب استخدم الليلة للـهجوم ،واهلجـوم يف
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الليل أشدُّ من النهار؛ ألنَّ يف الليل ليس لدى العدو فرصةُ للتهيؤ قـد تفيـد اإلشـارة إىل «وقـوع
األحداو يف النـهار أو اللَّيـل ويكـون لـ ـ ـ يف الغالـب ـ ـ داللـة رمزيـة خاصّـة» (وادي.)35 :1994 ،
جديرٌ بالذكر أنَّ وقوع بطش النسر يف النهار ل داللة رمزية خاصّة ،فهذا املشـهد يناسـب أن
يكون هناراا؛ لكي يساعد ضوء النهار على إاهار احلقيقة أي :بطش النسر ،كما نرى يف املثال
التــاي« :كــان النســر يطـلُّ كـلّ يــوم مــن الــذرى .مثَّ ال يلبــث أن حيلِّــق وحيــوم ،ويــدور بعينيـ
املشتعلتني يف كلِّ ناحية .كان ميارس حرفة الصيد الّل حيبّها» (مرتاض.)17 :1998 ،
ينتــهز املؤلِّــف الفرصــة مــع اقتــراب عيـد ،ليـبني مــدى فــرح احليوانــات مــن طــرد األعــداء.
واملثال اآلخر« :تعال غنِّ ي يف يوم انتصاري» (مرتـاض .)36 :1998 ،اختـار كلمـة يـوم النتصـار
يف مجيع مواقف القصّة.
وكذلك يصوِّر الكاتب أحداو القصّة مستخدماا اليوم ،األمسية ،الساعة ،الزمن ،األمس،
اآلن ،فمثالا حينما يشري إىل إقامة مأدبة لعادل القادر ،خيتار املغيب زمناا لوقوع االجتمـاع يف
بيت  ،حيث إنَّ هذ املأدبة تقـام يف شـهر رمضـان ،جيتمـع النـاس يف بيتـ قبـل املغيـب .يقـول:
«كان من عادات "عادل القادر" أن يقيم مآدب عامّة يدعو إليهـا أبنـاء قريتـ  ،وأكثـر مـا تكـون
هذ املآدب عامرةا يف شهر رمضان املبارك؛ حيث جيتمع النـاس قبـل املغيـب يتلـون آيـات مـن
القرآن الكرمي( »...مرتاض .)2 :1998 ،وكذلك ينتهز الفرصة مع اقتراب رمضان؛ ليبني مـدى
كرم "عادل القادر"يف هذا الشهر« :ذات عامٍ ،داهم شهر رمضان إحدى القوافـل ،فأقـام ابـن
القــادر مأدبــة إفطــار عامّــة يف أوّل يــوم من ـ دعــا إليهــا رجــال القافلــة ومجيــع أبنــاء القريــة»
(مرتـاض .)3 :1998 ،كمــا نالحــظ لشـهر رمضــان دوراا بــارزاا يف كشــف بعـد هــامّ مــن شخصـية
"عادل القادر" .بناءً على ما سبق وبناءً على اإلجابة عن الفرضية املطروحـة يف بدايـة البحـث
عن مدى اهتمام الكاتب بعنصر الزمن ،ودور هذا العنصر يف جتسيد أحداو قصص الكاتب
لألطفال ،ميكن القول إنَّ الكاتـب ي هـت ُّم بعنصـر الـزمن يف قصصـ اهتمامـ اا بالغـاا ،مـن خـالل
متكنـ مــن اســتخدام التقنيـات احلديثــة أي :عالقــات الترتيـب ،عالقــات الدميومــة ،عالقـات
التواتر لكي تعين على التالعب بالنظام السـردي ،وهكـذا جيسِّـد أحـداو القصّـة أمـام عـيين
الطفل من خالل االهتمام بالزمن.
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النتائج
النتائف الل متَّ التوصل إليها عرب هذا املقال:
 .1يربز دور الزمن يف هذ القصص حني تالحظ املكانة الكبرية الّل حيتلّهـا مـن عمليـة
السرد نفسها .وصار الزمن يتأرجح بني املاضي واملضارع واحلال ،بتسلسل زمين يعتمـد علـى
االسترجاع واالستباق؛ فيااح السرد عن خط الـزمن احلقيقـي للقصّـة مفسـحاا اجملـال أمـام
الزمن الفين القصصي لكي يتحكم بتسلسل األحداو املروية.
 .2يف عالقات الترتيب نالحظ أنَّ الكاتب يكثـر مـن تقنيـة االسـترجاع يف قصصـ األربـع؛
ليخفِّ ــف م ــن وط ــأة نفســية تص ــاب هب ــا الشخصــية ،وليتــيح للطف ــل أن يتخلَّ ــق ،وكـ ـذلك أنَّ
االسترجاع ساهم يف إضاءة ما وقع من األحـداو يف زمـن املاضـي حيـث بإمكـان الطفـل رؤيـة
تفاص ـيل األحــداو الــل م ـرَّت هبــا شخص ـيات القصّــة وإضــافةا إىل ذل ـك هلــا دورٌ يف كشــف
خصائص الشخصيات وعالقاهتا وتنمية احلدو .والتقنية األخـرى الـل يواِّفهـا الكاتـب هـي
االستباق يريد هبـا أن يتنبـأ الطفـل مبـا سـيحدو يف املسـتقبل ،ومـن خـالل هـذا التنبـؤ يصـنع
فرضيات عديدة يف بال إمّا يصيب وإمّا خيطئ.
 .3يف عالقات الدميومـة ،نالحـظ تقنيـة املشـهد أكثـر حضـوراا يف قصصـ  ،يـأيت الكاتـب
باملشاهد املتنوِّعة لتجسيد األحداو أحدا اا واقعية ،وكذلك إليهام الطفل بصـدقيتها املنقولـة،
أمّا احلوار فقد كان ل دورٌ بارز يف هذ املشاهد ،جعل الطفل يشعر وكأنَّ يعيش زمن الوقائع
وما يعرض الكاتب يف مشهد هو تكون تفاصيل أساسيةا بالنسبة إىل مهوم الشخصية .وهلذ
التقنية دورٌ مهمٌ يف شحذ خيال الطفل.
 .4يسـتخدم بعــض األفعــال الّــل اسـتغرق عـدَّة ســنوات ولكــن مل تأخـذ مــن اهتمامـ ســوى
سطر واحد عرب تقنية احلذف ،وهو هبذا يريد حذف األحداو التافهة ،ولـو ذكـر هـذ األحـداو
لعوَّق السرد وأضجر الطفل من دون أيِّ فائدة تذكر ،وأحياناا جند اإلشـارات يف القصـص تشـب
احلــذف كــان يقــول الــراوي« :بعــد أســابيع »..ويواِّــف الكاتــب هــذ التقنيــة يف قصــص "املرتبــة
األوي"و"القرية العطايا"و"عودة العصافري" ولكن ال نعثر عليها يف قصّة "عيد النصر".
 .5يلخِّص الكالم يف قصّة "عيد النصر" فحسب عرب تقنية التلخيص ،حيث يريـد إيصـال
الفكرة إىل الطفل بسرعة؛ إذن يترك ذكر التفاصـيل غـري املهمَّـة ،ويسـتخدم هـذ التقنيـة يف
قصّــة "عي ـد النصــر" وال يف قصص ـ األخــرى ،إنِّمــا التلخ ـيص يف هــذ القصّــة يك ـون متهي ـداا
لألحداو األخرى يف هذ القصّة.
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 .6أمّــا بالنســبة إىل عالقــات التــواتر ،فقــد اســتعمل الكاتــب األنــواع الثال ــة مــن التكـرار،
ولكن التواتر التكراري قد هيمن على قصَّل "عيد النصـر" و"عـودة العصـافري"؛ وذلـك لتكـرار
سيئات األعداء وبطشهم ،وكذلك لتثبي فكرة الصمود أمام العدو املضطهد يف ذهن الطفل،
فينتب هلا .وهو يؤكد أمهية احلدو عن طريق تكرار السـرد بينمـا وقـع احلـدو مـرة واحـدة،
وكثرياا ما يكتفي بذكر احلـدو مـرَّة واحـدة عـرب التـواتر االنفـرادي مـع أنَّـ يتكـرَّر وقـوع فعلـ
دائماا مشرياا بذلك إىل عدم أمهية ذلك احلدو يف سري أحداو القصّة ،وعلى أيّ حـال فـإنَّ
التكرار وسيلةٌ تساعد الكاتب يف إبراز اجلمال الفنّي للعمل القصصي.
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