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امللخّص
متوي ك ل عمل سردي على الزمن لكن هناك فرق كبري بني املؤشرات الزمنية الل تستخدمها كل رواية .وقـد اهـتم
الباحإون بدراسة الزمن يف الدراسات السردية احلديإة قصداا إىل احلصول على املعاين اخلفيـة يف مـا وراء توويـف
هـذ املؤشـرات .والــزمن متـوي علــى التقنيـات واألســاليب املختلفـة الـل يســتخدمها الـراوي يف ســبيل تكـوين القـصّ
وســرد للرّوايــة .إنّ اهلــدف الــرئيس هلــذ الدراســة هــو الكشــف عــن دالالت الــزمن ومجاليات ـ ومؤشــرات يف الــنص
الروائي املدروس .فلقد كان جنيب حمفوظ من الروائيني الكالسيكيني الذين اهتموا باملبىن احلكـائي لكنـ تنـاول يف
روايتـ "عبـ األقــدار" شــكالا خاصـاا للــزمن .وقــد درســنا يف هــذ املقالــة املؤشّــرات الزّمنيّــة الإال ــة :الترتيــب وامل ـدّة
والتّواتر؛ ففي التّرتيب حت ّد نا عـن الـزّمن الطبيعـ ّي والتصـنّعيّ ،وتق ّنـيل االسـترجاع واالسـتباق .كمـا درسـنا يف املـدّة
أربع حاالت زمنيّة :القفز واالستراحة واملشهد واإلجياز .وحتدّ نا يف التّواتر عن احلاالت املختلفـة األربعـة فيهـا .وقـد
كان املنهج املستخدم يف هذ الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي .وقد توصّل الدراسة إىل أنّ رواية "عب األقدار"
هي رواية تارخيية إبداعية حديإة اجتمع فيها حالتان من الزمن :احلالـة الطبيعيـة أو التقومييـة واحلالـة التصـنّعية
والتالعبيــة ،والروائــي قــام فيهــا بترتيــب الــزمن التقــوميي حســب نظريــة جيني ـ  ،لكنّ ـ مل يغفــل عــن توويــف بعــض
التالعبات الزمنيّة ذات الووائف املتعدّدة املتناسبة مع حيّز الرواية الل أشار إليها جيني يف نظريت .
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مقدمة
الزمن عنصر من العناصر السرديّة اهلامّة يف النّقد السّرديّ احلـدي  ،حيـ إنّ هنـاك كتبـاا
نقديّة متعدّدة ختتصّ بدراسة الزمن .ومبا أن الرواية جتري يف الزمن فهـو الركيـز األساسـيّ
خللق الرواية أو فعل السّرد .الرواية إذا مل تكن تتمتّع هبذا العنصر فهـي تكـون وصـفاا جامـداا
راكداا غري سرديٍ فال ميكن أن نعتبها عمالا روائيـ اا ناشـط اا ألهنـا تصـبح خاليـة مـن احليويـة
والدّراما .ولذلك جنـد التفاتـ اا عظيمـ اا يف دراسـة هـذا العنصـر السـرد ّي يف األعمـال السـرديّة
ودور فيها.
يف حني كان يعدّ الزمن من العناصر ذات األمهية القليلة يف الدراسات السرديّة يف مسـتهلّ
القرن العشـرين ،اهـتمّ الكتّـاب بـ بعـد تطـوّر هـذ الدراسـات وأصـبح مـن العناصـر الرئيسـة يف
العمليّة السرديّة ،السيما لدور املهم يف الرواية احلديإة علـى عكـس الروايـة التقليديّـة .فتعـدّدت
الدارسات الزمنيّة متزامنة مع وهور الرواية احلديإة؛ حي لعب الزمن فيها دوراا بـارزاا متميـزاا
وه ــر بأش ــكال اتلف ــة ،يف ح ــني كن ــا جن ــد لـ ـ دوراا خافتـ ـاا يف الرواي ــات القدمي ــة والقص ــص
الفولكلوريــة .إذن وهــرت الدراســات والنظريــات النقديــة يف حقلــي التــنظري والتطبيــق لدراســة
الزمن ومن أمهها دراسة جـديرة بالتقـدير هـي نظريـة جـريار جينيـ ؛ حيـ ألقـى فيهـا املن ّظـر
نظريت حول الـزمن السـردي يف كتابـ "خ طـاب الروايـة" علـى شـكل متكامـل وف ّنـي ليـ ميكـن
تطبيقها على كإري من األعمال السردية الل تتمتع هبذ الركيزة السردية اهلامة.
ومن اجلدير بالذكر أن الرواية احلديإة تستعمل الزمن بصـور اتلفـة خترجـ مـن إطـار
ال ــزمن التص ــاعدي .كم ــا أنّ البحـ ـ ع ــن كيفيــة ال ــزمن وأالعيبـ ـ يف الرواي ــة احلديإ ــة م ــن
ضرورات الدراسـة السـردية .إنّ كافـة التغـيريات يف أمهيـة الـزمن وكيفيـة توويفهـا يف أطـوار
اتلفـة مـن الروايـة هـي مـن الـدوافع األصــليّة للبحـ  .وروايـة عبـ األقـدار لنجيـب حمفــوظ
تعتــب مــن الروايــات احلديإــة ،رغــم كوهنــا مــن روايات ـ االبتدائيــة ،حي ـ جنــد فيهــا ميــزات
تتناوب بني امليزات الزمنية يف الرواية التقليديّة واحلديإة .وبذلك نرى أنّ هذ املقالة هتـدف
إىل تبيني دور الزمن يف رواية عب األقدار يف ضوء نظرية جريار جيني قصداا للكشـف عـن
املعاين والدالالت اخلفية فيها كي جتيب عن السوالني التاليني:
كيف استعمل جنيب حمفوظ التّقنّيات الزّمنيّة يف رواية عب األقدار
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ما هي املعاين والدالالت اخلفية مـن وراء اسـتعمال هـذ املؤشـرات الزمنيـة حسـب نظريـة
جريار جيني
ولإلجابة عن السؤالني أعال فرضنا فرضيتني .نصّـ الفرضـية األوىل علـى أن اسـتعمال
جنيـب حمفــوظ للتّقنيـات الزمنيــة كـان تقييــداا لبنـاء روايتـ التارخييـة الــل أمههـا التّرتيــب،
لكن ـ مل يغفــل عــن التّق ّنيــات الزمن ّيــة احلديإــة الــل م ّهــدت هلــا الروايــة احلديإــة ،كــالتواتر
السرديّ ،واالسـترجاعات ،واالسـتباقات .وأمـا الفرضـية الإانيـة فهـي تبـيني قضـية التقـدير أو
جتسّم احلياة الفرعونية أو بيان أمهية بعض احلوادث وعدم أمهية األخرى.
الدراسات السابقة
كرتب دراسات كإرية عن "جنيب حمفوظ" وروايات ال يسع اجملال ألن نـذكرها مجيعـاا ،بـل
نشري إىل أمهّها ،وهي الل ترتبط بدراستنا على التواي:
 .1كتاب "قضايا السـرد عنـد جنيـب حمفـوظ" ،تـأليف "وليـد جنـار"؛ ُنشـر الكتـاب يف سـنة
1985م يف دار الكتــاب اللبنــاين مبدينــة بــريوت .حت ـدّث الكاتــب يف هــذ الدراســة عــن
بعض القضايا السـردية كالوصـف واحلبكـة واملكـان يف روايـات "جنيـب حمفـوظ" بشـكل
عام ،وحتدّث عن الزمن السردي لدى "جنيب حمفوظ" .كما جند فيـ إشـارات جزئيـة
عابرة إىل رواية "عب األقدار" ،حي مل يدرسها بشكل كامل.
 .2وهناك أيضاا كتاب آخـر عنوانـ "يف غيـاب احلديقـة ..حـول متصـل الزمـان /املكـان يف
روايــات جنيــب حمفــوظ" تــأليف حســني محــودة أســتاذ النقــد األديب جبامعــة القــاهرة.
حتـدّث الكاتــب فيـ بشــكل خــاصّ عــن هــذا العنصــر الروائـيّ يف بعــض روايــات "جنيــب
حمفوظ" ،لكن مل يدخل رواية "عب األقدار" حت هذا املشروع الدراسيّ.
 .3مقال ــة «مفه ــوم الت ــاريخ وجتليات ـ يف رواي ــة عب ـ األق ــدارلنجيب حمف ــوظ») 1438( ،
نشرت هذ املقالة يف جملـة اللغـة العربيـة وآداهبـا جبامعـة طهـران ،أل ّفهـا سـيد مهـدي
مسبوق وشـهرام دلشـاد .حتـدث الكاتبـان يف هـذ املقالـة عـن مفهـوم التـاريخ وجتلياتـ
املختلفــة يف الــنص الســردي ا فــووي واســتخدام املؤشــرات الســردية الــل اختــذها
حمفوظ لتحويل النص التاريخ إىل نص أديب.
 .4وهناك أيضاا أطروحة عنواهنـا "شـعرية السـرد يف روايـات جنيـب حمفـوظ "1967 -1961
للباحـ "إكرامــي فتحــي حســني" (2009م) ،كليــة البنــات ،جامعــة عــني مشــس ،الق ـاهرة
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احتاد مكتبات اجلامعات املصرية .هذ الدراسة تناول القيم اجلماليّة يف بعض روايـات
ص والكـالب والسـمان واخلريـف والطريـق والشـحّاذ
"جنيب حمفـوظ" مـن مإـل روايـة "اللـ ّ
و ر رة فوق النيل ومريامار" ومل تدخل رواية "عب األقدار" يف هذا املشروع أيضا.
وبناءع علـى مـا مـرّ ،فـإ ّن دراسـتنا هـذ تُعتـب جديـدة يف هـذا اجملـال؛ مبـا تقـف عنـد مـن
عنصر الزمن وجتلّيات املختلفة يف رواية "عب األقـدار لنجيـب حمفـوظ" وحتـاول أن تدرسـها
دراسة شاملة تعىن جبميع املالبسات الزّمنيّة فيها.

الزمن الروائي حسب رؤية جريار جينيت
ال ـزّمن مــن الركــائز األساســية ،ال س ـيما يف الروايــة احلديإــة ،إىل جانــب العناصــر الروائيــة
األخرى كاحلبكة ،والشخصيّة ،واملكان ،وغريها .وهو عنصر ال ميكن االسـتغناء عنـ يف كافـة
النصــوص الســردية ،وخاصــة النصــوص احلكائيــة؛ مــن أمإــال القصــة والروايــة وغريمهــا ،إذ
متاج إلي الراوي ليُؤكّد الترابط املوجود بني مفاصل قصـت وروايتـ  .يقـول محيـد حلمـداين
حول الزمن« :يعدّ عنصرا أساسياا ومميزاا يف النصوص احلكائِية بشكلٍ عـامٍُّ ،فالقصـة دائمـا
مروية ،والتتابع يف أحدا ها ليس سوى تتابع اصطالحيّ .إذ ال قصة لواقع تطـابق أحـدا ها يف
تواليها وترتيبها يف النصّ .ألنّ القصة اختيار وترتيـب ،والتـواي يف القصـة مـن صـنع الـراويّ
وترتيب » (حلمداين.)73 :2000 ،
الــزمن يشــتمل علــى أســاليب اتلفــة ،لكنـ يكــون تابعـاا ألســلوب الروائــي الــذي يووفـ
كيفما يشاء باعتبار إحدى األدوات ،بل التقنيات املهمة الل حتقق للروائي مـا يصـبو إليـ
من أهداف حسب رنيت لتسلسل احلو ادث .وتؤكّـد فريـال كامـل ناحـة هـذا املعـىن ،حيـ
تقول « :والكاتب عندما خيتار ،يضع باعتبار الرنية الل يريد أن يعبّر عنها ،وتلك الرنيـة
هــي الــل تفــرض األســلوب ،واألســلوب يفــرض األدوات والتّقنيــات» (فريــال .)8 :1999 ،إذن
الـزمن ،كأحــد التقنيـات يف الســرد ،خيتــار الكاتـب علــى حســب رنيتـ وأســلوب اخلــاص يف
الرواية ،فهـو يـتغري بتغـيري الرنيـة واألسـلوب .كمـا أنّ األسـلوب لـيس ابتـاا ،بـل يتغيّـر بتغيّـر
الرواية ،إذ لكلّ رواية أسلوب حتدّد رنية كاتبها للزمن ولبقية العناصر .يقول مندوالو عن
الزمن الروائي « :فكلّ رواية هلا منـط زمـينّ وقـيم زمنيّـة خ اصـة هبـا وتسـتمدّ أصـالتها مـن
كفاية تعبريها عن ذلك النّمط وتلك القـيم وإيصـاهلا إىل القـار فالروايـة تركيبـة معقّـدة
من الزمن» (مندوالو.)75 :1997 ،
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فالزمن ومنط مها من التقنيات الل تسـاعد الروائـيّ علـى تأسـيس العالقـة بـني القـار
والروايـة .ولــيس الــزمن الــذي نبحـ عنـ هــو الــزمن الــواقعي ،بــل هــو الــزمن الروائــي الــذي
خيلق الكاتب .وقد أن نعيمـة فرطـاس ذلـك الـزمن بـالزمن األديب ،حيـ قالـ « :نقصـد
من خالل تعرّضنا  ...لعنصر الزمن ،الزمن األديب وهو خيتلف متاما عـن الـزمن احلقيقـيّ،
زمن الساعة ،من حي إنّ هذا األخري خيضع للتّسلسـل املنطقـيّ .وخيتلـف أيضـا عـن الـزمن
الرياضــي ،والــزمن الفيزيــائيّ الــذي يقــاس بالوحــدات الدوليــة املعروفــة» (فرطــاس.)12 :200 ،
إذن ،ميكن القول إنّ هدفنا األساسيّ من دراسة الزمن هو التعريف بـالزمن القصصـي الـذي
يظهر يف األدب القصصيّ وليس التعريف بالزمن احلقيقيّ.
يعـدّ جــريار جينيـ مــن املنظّــرين الشــهريين يف عــامل الســرد ،ولكتابـ "خطــاب احلكايــة"
أمهيــة بالغــة يف تطــور الســرد يف العصــر احلــدي  .حتـدّث جينيـ يف هــذا األ ــر النقــديّ عــن
ــالث مقــوالت لدراســة اخلطــاب القصصـيّ .هــذ املقــوالت الــإالث هــي ،علـى التــواي :مقولــة
زمـن القـصّ ،ومقولـة هيتــة القـصّ ،ومقولـة منــط القـصّ .تتمإّــل مقولــة زمـن القـصّ يف ال ــة
مؤشّ ــرات ،ه ــي :الترتي ــب ،وامل ــدة ،والت ــواتر .يق ــول جينيــ يف خطاب ـ ح ــول ه ــذ القض ــايا:
«س ــندرس العالق ــة ب ــني زم ــن القصّ ــة وزم ــن احلكاي ــة (الك ــاذب) طبقــاا مل ــا يب ــدو ي ض ــمن
حتديــدات أساســية ال ــة ،هــي :الصّــالت بــني الترتيــب ال ـزّمينّ لتتــابع األحــداث يف القصّــة،
والترتيب الزمينّ الكاذب لتنظيمها يف احلكاية أعين صالت السرعة ،وأخرياا صالت التواتر،
أي بعب ــارة تقريبي ــة فق ــط ،العالق ــات ب ــني ق ــدرات تك ــرار القص ــة وق ــدارات تك ــرار احلكاي ــة»
(جيني .)47 :1997 ،
عـدّ جــريار جينيـ الإنائيــة الزمنيــة الــل تكشــف عــن التعــارض بــني زمــن القصــة وزمــن
السرد (زمن اخلطاب) أهم مـا مي ّيـز السـرد األديب ،مـن ناحيـة مسـتويات إعـداد اجلمـاي،
عن غري من األنواع السردية كالسرد الشفويّ وسرد األفالم ،حي إن دراسة النظام الزمين
لقصة ما ،هو مقارنة ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية يف اخلطـاب السـردي بنظـام ترتيـب
هذ األحداث يف احلكاية .وتستدعي هذ املقارنة وجود نقطة تكـون نقطـة الصـفر الـل يتفـق
فيها الزمنان وغالب اا ما تكون هـذ النقطـة نقطـة انطـالق روايـة األحـداث .وإذا كـان الترتيـب
القصصي واضحاا فإن األمر ال خيتلف بالنسبة للترتيب الزمين ،إذ إن اإلشـارات الدالّـة علـى
الــزمن كفيل ـة بتوضــيح غوامض ـ  ،وال ميكــن أن يتحــد النظامــان أو يتفقــا إالّ إذا كــان ترتيــب
األحداث يف القصـة موافقـ اا لترتيبـها يف اخلطـاب .فأ ّمـا االخـتالف فيأخـذ صـورتني؛ فهـو إ ّمـا
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رجــوع إىل الــوراء ،أي تــأخّر يف الســرد بالنســبة للتطــور الــزمين للحــدث ،أو هــو اســتباق هلــذا
التطور ،أي تقدّم يف السّرد على حساب التسلسل الزمين (بكوش.)142 :2010 ،
وقــد طــرش جــريار جيني ـ مســألة ادغــام الــزمن ،حي ـ ف ـرّق بــني زمــنني يف احلكاي ـة أو
القصة؛ أوهلما زمن الشيء املرويّ واآلخر زمن احلكاية اللـذين يتـداخالن ليُحـد ا االلتـواءات
الزمنية .يقول« :احلكاية أو القصة مقطوعة زمنيّة مرّتني ،فهنـاك زمـن الشـيء املـرويّ وزمـن
احلكاية (زمن املدلول وزمن الدال) .وهذ الإنائيـة ال جتعـل االلتـواءات الزمنيـة كلـها ـ ـ الـل
من املبتذل بياهنا يف احلكايات ـ ممكنة فحسب ( ـالث سـنوات مـن حيـاة البطـل ملخصـة يف
مجلتني من رواية أو يف بضـع لقطـات مـن صـورة مركبـة سـينمائية «تواتريـة» إ ) ،بـل األهـم
أهنا تدعونا إىل مالحظة أن إحدى ووائف احلكايـة هـي ادغـام زمـن يف زمـن آخـر» (جينيـ ،
 .)45 :1997أي تقوم احلكاية ،يف هذ الوويفة ،بإدخال عدّة حوادث ولقطات أو حـذفها .وقـد
ميّزت ميىن العيد ال ة أنواع من العالقات الل تربط بـني الـزمنني املـذكورين أعـال  .تقـول:
«يف ضوء هذا املفهوم لزمن النص القصصي ،والذي بلور النقد احلدي  ،جرى دراسـة زمـن
العمل القصصي يف الث عالقات تقوم كعالقات بني زمنني :زمن الوقائع الـذي مييـز لنفسـ
مستوى يف النص وزمن القول الذي مييّز لنفس مستوى آخر يف النصّ .ختصّ هذ العالقات
الــإالث أمــور اا ال ــة .هــي :الترتيــب أو النظــام ،املــدة ،التــواتر» (العيــد .)111 :1987 ،هن ــاك
اخــتالف ب ـني زمــن الق ـصّ وزمــن اخلطــاب؛ زمــن الق ـصّ هــو مــا يس ـمّي "مرتــاض" «بــالزمن
الكــوين أو الســرمدي املنصــرف إىل أن يكــون العــامل وامتــداد عمــر وانتــهاء مســار حتمـاا إىل
الفناء وهو زمن طوي متواصل أبدي ولكن حركتـ ذات ابتـداء وذات انتـهاء» (مرتـاض:1998 ،
 .)214وزمـن اخلطـاب هـو الـزمن الـذي ميتـزج فيـ املاضـي باحلاضـر وفيـ نـرى إعـادة زمــن
القصة اجملرّد من جانب الروائي ويكون دور الكاتب بارزاا على زمن القصة.

نبذة عن رواية عبث األقدار
تعتــب هــذ الروايــة مـن الروايــات التارخييــة للكاتــب "جنيــب حمفــوظ" الــل يعــود عهــدها إىل
حضــارة مصــر القدميــة ،وهــي احلضــارة الفرعونيّــة .الكاتــب حتـدّث فيهــا عــن أمهيّــة القــدر
وتدخّل ـ يف حيــاة اإلنســان والتغــيريات الــل يواجههــا اإلنســان بواســطة األقــدار وفيهــا يــروي
حكاية طريفة من تاريخ مصـر القـدي .هـذ الروايـة تعتـب الروايـة األوىل بـني روايـات جنيـب
حمفــوظ التارخييــة ويركــز فيهــا حمفــوظ علـى حــوادث "خوفــو" ،وهــو مــن الفراعنــة الكبــار يف

الزمنيّة في رواية "عبث األقدار" لنجيب محفوظ :دراسة في ضوء نأريّة جيرار جينيت
التّقنيات ّ
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مصر .حتكي الروايـة حكايـة شـخص انـ "ددف" ،وهـو ابـن كـاهن ،حيـ يـرى فرعـون رنيـا
ويطلب من ساحر معمّر أن يعبّـر رنيـا  .ويعبّـر السـاحر الرنيـا بـأن هنـاك طفـالا سـريث حكـم
مصر بعد هذا الفرعون ولن ير أحد من ذريّت  .فيخاف فرعون ويقوم بالتّفتيش عن الطفل
ويقصد قتل ويدري أنّ ابن كاهن فيدخل بي الكاهن ويطلب من أن يقتل االبن أمام  .يقتل
الكــاهن ابــن خادمتـ الــل ولــدت يف تلــك األيــام وهتــرب زوجــة الكــاهن مــع ابنــها "ددف" إىل
ناحية بعيدة .وبعـد مض ـ ـيّ األيـام يكـب الولـد ويلحـق إىل اجلـيش العسـكري ويتـزوّج مـن بنـ
فرعون .ومبرور الزمن ،تظهـر شـجاعت وبسـالت فيصـبح حاكمـاَ ملصـر ،وذلـك بعـد أن تظهـر
خيانة ولد فرعون ،حي يسلب فرعون احلكم من ولد ويعطي إىل "ددف".

العالقات الزمنية يف الرواية
يف هذا القسم من املقالة نقوم بتحليل العالقات أو املؤشّرات الزمنية يف روايـة "عبـ األقـدار
لنجيب حمفوظ" .فهـي ،مـن وجهـة نظريـة "جـريار جينيـ " ،علـى ال ـة أنـواع؛ أوهلـا الترتيـب
و انيهـا املـدة و الإهـا التـواتر .والبـدّ أن نــذكر أنّ النقّـاد يهتمّـون بدراسـة هيكليـة الـنصّ الــل
تتبـيّن عبهــا الزوايـا اخلفيــة للــنصّ فــنحن ســوف نوسّــع قــدر اإلمكــان هــذا التصــور الســردي
اجلينيل حول السرد السيّما الزمن السردي (انظـر :العيـد .)20 :1997 ،فقـد حتـدّث جنيـ يف
كتاب "خطاب احلكاية" عن ال ة مؤشرات زمنيـة هامّـة ملعرفـة علـى اتصّـات الـزمن وحنـن
حناول أن ندرس هذ القضايا الإال ة من أجل تطبيقها على رواية "عب األقدار".
الترتيب
الترتيب يع ّد مؤشّر اا زمني اا أساس ّي اا يف نظر ّيـة جينيـ  ،فهـو مـن املؤ ّشـرات الزمن ّيـة الـل ُتعـىن
بالسرد املتواصل التقومييّ الذي يبدأ باحلدث من نقطة الصّفر ويتصاعد بعـدها إىل األمـام.
تعين دراسة الترتيب الزمين حلكاية ما «مقارنة نظام ترتيب األحداث أو املقـاطع الزمنيـة يف
اخلطاب السردي ،بنظام تتابع هذ األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة ،وذلك ألن
نظــام القصــة هــذا تشــري إليـ احلكايــة صــراحة أو ميكـن االســتدالل عليـ مــن هــذ القرينــة»
(جيني  .)47 :1997 ،والترتيب هبذا الشكل يكـون طبيعيـاا ،لكـنّ الكاتـب قـد ال مـافظ عليـ يف
بعــض األحيــان ،إذ قــد تتــداخل األزمنــة وخيــتلط املاضــي باحلاضــر واملســتقبل .وهكــذا جنــد
تــرتيبني متمــايزين بــني األحــداث؛ األوّل يتشــكل علـى مســتوى الواقــع واحليــاة ،والإّــاين يتشــكل
وينهض على مستوى القول؛ أي ال مافظ في الكاتب الترتيب الزّمينّ املتساوق مع الواقع.
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وقــد ســبق القــول إنّ روايــة "عبـ األقــدار" هــي مــن الرّوايــات التقليديّــة مــع بــزوال الروايــة
احلديإة الل أنشأها "جنيب حمفـوظ" يف بدايـة مرحلتـ الرّوائيـة وفيهـا حـافظ الرّوائـيّ علـى
الترتيب الزمينّ الطبيعيّ بصورة عامـ ة ،وألجـل هـذا جنـد الـزّمن يسـري سـري اا من ّظمـ اا طبيعيـا
مإــل عقــارب السّــاعة وهــو مــا يُس ـمّى بــالزمن التقــوميي .فهــي تــروي قصّــة فرعــون "خوفــو"
وحكومت وهتديد عرش واحلوادث الل جرت بعـدها معتمـدةا علـى التّرتيـب الـزّمينّ الـواقعيّ،
مبتعدة عن التبدّالت الزمنيّة املختلفة أو الكليّة .فالكاتب ال جيعل األحـداث املـؤخّرة يف بدايـة
روايتـ  ،وال جيعــل احلــوادث املتقدّمــة يف أواخــر روايتـ باســتخدام تقنيــة البــك فــالش ،بشــكل
خيرّب النّظم الروائيّ ختريباا شامال.
هذ الرواية تشكّل من سة و ال ني فصالا قد رواها "جنيب حمفوظ" .ويف كلّ فصل من
هــذ الفصــول روى "جنيــب حمفــوظ" جــزءاا مــن حيــاة فرعــون ،وهــذ الفصــول بأمجعهــا تش ـكّل
الروايــة وزمنــها .تبــدأ الروايــة حينمــا ملــم فرعــون بتهديــد عرشـ مــن قبــل ابــن كــاهن وختــتم
بواسطة سيطرة االبـن عليـ " .جنيـب حمفـوظ" ،يف مجيـع هـذ الفصـول ،مـافظ علـى التّرتيـب
الــزمينّ املنطقــي .ففــي الفصــول االبتدائيــة للروايــة ،أي الفصــل األول والإّــاين ،يســرد "جنيــب
حمفوظ" حالة القصر وفضائات ويشـرش حلـم فرعـون وتأويـل حلمـ بواسـطة "هورداديـف" .ومـن
الفصل الإّاين تبدأ احلملة الفرعونيّة من أجل إبطال هذا احللم وإزالة العامل الذي يهـدّد كيـان
احلكومة الفرعونيّة ،حي «خرج احلملة ال فرعون ّيـة يف مائـة عربـة حرب ّيـة ،عليهـا مائـة فـارس
م ــن فرس ــان احل ــرس الفرع ــوينّ األشـ ـدّاء ،يتقـ ـدّم ص ــفوفهم املل ــك وس ــط هال ــة م ــن األم ــراء
والصحابة وإىل ميين األمـري "رعخعـوف" وإىل يسـار القائـد أربـو» (حمفـوظ .)149 :1990 ،وهـذ
احلملــة الّــل قــام هبــا فرعــون لقتــل ذلــك االبــن تســتغرق أربعــة فصــول مــن الروايــة ،حيـ يقــوم
"جنيب حمفوظ" يف هذ الفصول األربعة بشرحها بدقّة ويسرد كيف قتل الكاهن ابن خادمت .
بعد هذين الفصلني جند حوادث أخرى مرتبّـة ومواصـلة للعنصـر الـزمينّ السـابق ،حيـ
هتــرب فيهــا زوجــة الكــاهن ،وانهــا "زايــا" ،مــن املعبــد مــع ابــن الكــاهن احلقيق ـ ّي بواســطة
خادمتها .من الفصـل السـادس حـىت الفصـل العاشـر يسـتم ّر "جنيـب حمفـوظ" يف بيـان حيـاة
"ددف" ،الشخصيّة األصـليّة ،مـن طفولتـ إىل التحاقـ باملدرسـة العسـكريّة ،مث يشـرش بسـالت
واجتهادات يف اجليش العسكريّ حىت وصـول إىل ويّ العهـد وتعلّقـ بابنـة امللـك ووصـول إىل
العر ش بعد أن بت خيانة ابن فرعون .يسرد "جنيب حمفوظ" هذ احلوادث ببطء ألمهيّتـها
ين ليبّني أن للقـدر قـدرة بالغـة يف تكـوين احلـوادث وإجيادهـا وال ميكـن
متقيّداا بالتّرتي ب الزم ّ
أن ننكرها أبداا فهي حتقّقها على الرغم من اجلهود الل يقوم هبا اآلخرون لتغيري مسريها.
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لكنّ هذا ال يعين أنّنا ال جند أيّ اختالل يف الزمن الروائي هلـذ الروايـة؛ فهـذ املسـألة ،أي
ين رعايـة كاملـة غـري ممكنـة؛ إذن جيـب أن نتـذكَّر أن الـرّاوي يقـوم بـبعض
رعاية التّرتيب الـزم ّ
ال يف الــزمن الروائــي .ومــن الواضــح أن "جنيــب
االســترجاعات واالســتباقات ا ّلــل ُتحــدث خل ـ ا
حمفــوظ" قــد اســتفاد يف روايــة "عب ـ األقــدار" مــن عالقــة متســاوية بــني زمــن احلكايــة وزمــن
ين الطّبيع ـ ّي ومتق ّيــد اا ب ـ  ،لكن ـ
ال ّســرد؛ أل ّن الكاتــب نقــل احلــوادث معتمــد اا علــى الترتيــب الــزم ّ
استعمل ،يف بعض املواضع ،نوعني من التبدّالت الزمنيّة ،مها االسترجاع واالستباق الزمنيني:
االسترجاع الزّم ّ
ين
إنّ السري املنظّم والطبيعي للزمن هو الزمن التقوميي الذي يسري مإـل عقـارب السّـاعة .ومـن
البديهيّ أنّ إعادة التّرتيـب الـواقعيّ غـري ممكنـة أو تصـبح عدميـة اجلـدوى يف القـصّ ألنّ كـل
اســترجاع ،وإن كــان ال يســتطيع أن يُربكهــا ،لكنّـ خيلــق مفارقــة يف الــزمن .وإىل هــذ األمــور
تشري نر روحي الفيصل بقوهلا« :فالترتيب الزمينّ للحوادث الروائيّـة حمكـوم ،بعـد حتديـد
نقطــة االنطــالق ،بتقنيــتني :تقنيــة االســترجاع الــل تســتعيد احلــوادث الّــل وقعـ قبــل نقطــة
االنطالق ،وتقنية االستشراف الل تعلن احلوادث الل ستقع يف املستقبل قبل وقوعها زمنيّاا»
(روحــي الفيصــل .)105 :2003 ،كمــا يتأك ـد جيني ـ يف كتاب ـ خطــاب الروايــة حــول اإلســترجاع
«يشـكل كـل اســترجاع ،بالقيــاس إىل احلكايــة الــل ينــدرج فيهــا ،الــل ينضــاف إليهــا ،حكايــة
انية زمنياا ،تابعة لضوىل يف ذلك النوع من التركيب السردي» (جيني .)60 :1997 ،
ص
واجلدير بالـذكر أن االسـترجاع الـذي ي عـ ّد نوعـ اا مـن الترتيـب غـري الطبيعـي لـزمن القـ ّ
خيلّ في الروائي بالترتيب املنطقيّ ويُرجع الزمن إىل الوراء؛ وهذا ما يؤكد محداوي بقولـ :
«يتّخذ الزمن يف الرواية إيقاعا استرجاعيّا ،ألن يقوم علـى الـذاكرة والبـاك فـالش واسـتعادة
الــزمن املفقــود والــذكريات الدفينــة .ومــن مث فــالزمن يف الــنصّ زمــن هــابط علــى الــرغم مــن
كرونولوجيــة األحــداث وتعاقبــها يف مســار الــنص .ويعــين هــذا أن الكاتــب ينطلــق مــن حاضــر
الكتابة ويعود إىل املاضي ليستقرىء جتربة األديب يف صراع مع نفس ونزوات والواقع الذي
ميط ب  .ويشارك يف هذا االستذكار الكاتب الذي مىي فتـرة مـن حياتـ علـى مـرآة صـورة
اآلخ ــر املقاب ــل ،ولكنــ ش ــبيهة يف اهلوي ــة وال ــدين واملك ــان» (مح ــداوي .)5 :1989 ،متإّ ــل ذل ــك
االسترجاع يف الفصل األول من الكتاب بقيام فرعون بقصّ ذكريات يف األيّام السّـابقة .يقـول
"جنيب حمفوظ"« :مضـى يتـذّكر ماضـيا حياتـ علـى ضـوء هـذ الفضـيلة .....لقـد كنـ ُ أمـري
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واليــة صــغرية( »...حمفــوظ .)144 :1990 ،أو حينمــا يقــول« :كنـ حينــذاك ضــابطاا صــغرياا يف
فرقــة الرّمــاش» (حمفــوظ .)202 :1990 ،هــذ االســترجاعات تُعيــد الـزّمن إىل زمــن خيتلــف عــن
الزّمن الطبيعي الّذي تسري في األحداث ،ما يؤدّي مفارقات زمنيّة على صعيد النّصّ.
واملعلوم أن االسترجاعات هي من األمور العادية الل من املمكـن أن تُسـتعمل يف كـل عمـل
قصصي ،كما من املمكن أن نستعملها يف حياتنا ،فهي أمر الصـق بنـا .وقـد يسـتخدم الراوئـيّ
هذا التقنيّة الزّمنيّة ألمهيّة بعض األزمنة وتأ ريها اخلاصّ على التّطور السّـرديّ يف الرّوايـة،
مإلما يسترجع فرعون ويتذّكر تلك اجللسة الل عقدها مع "هورداديف".
االستباق الزّم ّ
ين
يعتقد جيني ورميون كنان أنّ تقنيّة االستباق الزّمين هذ ختـتصّ بالكتـب املقدّسـة أو الكتـب
احلماســيّة كاإللي ــاذة واألوديس ــة أو س ــائر التّحل ــيالت التنبّؤيّ ــة .إنّ ه ــذ العوام ــل تنت ــهي إىل
االستباقات الزمنيّة وجتعـل احلبكـة حبكـة متفاوتـة يف السّـرد (انظـر :قـاني .)134 :1387 ،
كما يقول جيني حول هذا املفهوم« :مـن الواضـح أن اإلستشـراف ،أو اإلسـتباق الـزمين ،أقـلّ
تواتراا من ا سّن النقيض ،وذلك يف التقاليد السردية الغربية» (جيني  )76 :1997 ،االستباق
الــزمينّ هــو التقنيــة الإانيــة الّــل تُخـلّ بالتّرتيــب الــزمينّ وتربكـ  ،خاصّــة االســتباق الرئيسـيّ
الذي تأسّس الرواية على أساس  ،وهـو قـول السـاحر الـذي يقـوم علـى أنّ ورا ـة عـرش مصـر
ستتمّ بواسطة ابن كاهن يسمى "ددف" ،حي يقـول «مـوالي لـن جيلـس علـى عـرش مصـر مـن
بعدك أحدٌ مـن ذريّتـك( »....جينيـ  .)146 :1997 ،هـذا هـو مـا نـرا يف روايـة "عبـ األقـدار"،
كما أنّ كلمة القدر تتناسب مع االستباق والتنبّؤيّة.
إنّ ا اد ات واحلوارات الّل جتري بني الساحر وفرعون وسائر مان يف الـبالط ستسـتبق
الزمن إىل الزمن املستقبل ومنها نعلم احلوادث الّـل تـرتبط باملسـتقبل .واملعلـوم أن الروائـيّ
يعلن احلوادث الل ستقع بعد ،ألن يذهب إىل زمن أبعد مـا ينبغـي أن يكـون ،وأيضـاا االطّـالع
على احلوادث الّل حتصل قبل أن يقع .لكنّ هـذ االسـترجاعات واالسـتباقات كانـ متداخلـة
وجزئيّة وسنجدها يف طيّات الفصول و ناياها وال ميكننا أن نعتبها املؤشّـرات الوحيـدة الـل
ختتلّ بالزمن اخالالا كليّاا.
املدّة
اعتب جينيـ املـدّة مؤ ّشـر اا آخـر يف نظر ّيتـ الزّمن ّيـة ألهنـا تـبني السـرعة خـالل وقـائع القـص
فهي قسم آخر من هذ املقوّمات الإال ة الل حتدّث عنـها املنظّـر واعتبهـا مؤشّـراا مهمـاا يف
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دراســة العنصــر الــزمينّ يف السّــرد .يتحـدّث عــزام حــول هــذ املؤشــرة ويعتقــد أنّ املــدة «هــي
سرعة القصّ بني مدّة الوقائع ،وطول النصّ القائم على مستوى القول ،فقد يقـصّ الـراويّ يف
مائل صفحة ما جرى يف سنة أو شهر أو يوم وقد يقول بضع كلمات يف عدّة سنوات» (عـزام،
 .)300 :2003وم ــن اجل ــدير بال ــذكر أنّ ه ــذا املؤشّ ــر م ــن أهــمّ املؤشّ ــرات الزّمنيّ ــة يف نظريّ ــة
جيني  .فهو يعتب تقنية زمنيّة أكإر تداوالا واستخداماا ويقع يف العمليّـة السـرديّة حـىت يرشاـد
هبــا القــار إىل مضــمون الــنصّ .إذن ،هلــذ التقنيــة ،مبقوّماهتــا الداخليّــة ،ووــائف هامّــة يف
السّــرد وأ ــر بــالغ يف إيفــاد املضــامني .فــالراويّ يف مجيــع هــذ التقنّيــات يقصــد إىل مضــمون
مهـمّ؛ حينمــا يســتعمل القفــز يقصــد إىل عــدم أمهيّــة ذلــك الطّــور الـزّمينّ أو حينمــا يســتعمل
االســتراحة يُ ـدِلّ عل ـى أمهيّــة ذلــك الطّــور والتّأكيــد علي ـ  .فيجــب علينــا يف دراســة املؤشّــرات
الزّمنيّة الّل ختتصّ باملدّة أو سرعة القصّ يف رواية "عب األقدار" أن نركّـز أهتمامنـا عليهـا
للكشف عن األفكار اخلفيّة عب هذ التّقنيات .واملعلوم أنّ الزّمن يف هـذ الرّوايـة جيـري بـني
مؤشّــرات كــإرية هلــا دالالت خاصّــة تقتضــي مضــمونا وفضــاء خاصّــا ،وفقـاا لعبقريّــة الرّوائـيّ
وعظمت  ،خيتار من هذ التّقنيات ما يناسب  .وميكننـا أن من ّيـز مـن تقنيـات املـدة أربعـاا ،هـي
القفز ،االستراحة ،املشهد واإلجياز على التّواي:
القفز
القفــز هــو أحــد التّقنيــات الزّمنيّــة للمـدّة ،وهــو أكإــر اســتعماالا يف الروايــات الطويلــة زمنيـاا .وهــو
يعين قفز الراوي من زمن إىل زمن آخر ليختزل بذلك ساعاتئ أو شـهوراا أو سـنوات .وميكـن أن
يسك الروائي عن برهة من الزمن دون أن يشري إىل حواد ها مكتفياا باإلخبـار عنـها .وهـذا مـا
أرادتـ ميــىن العيــد بقوهلــا« :يكتفــي الـرّاوي بإخبارنــا أن ســنوات مـرّت دون أن مكــي عــن أمــور
وقع ـ يف هــذ السّــنوات .ويف مإــل هــذ احلــال يكــون ال ـزّمن علــى مســتوى الوقــائع طــويالا ،أمــا
معادل على مستوى القول فهو موجز أو أنّ يقارب الصّفر» (العيـد .)125 :1999 ،القفز أو اجملمـل
جسب نظرية جيني هو «أول مالحظة تفرض نفسها هي الغياب الكلّي تقريباا للحكايـة بالشـكل
الذي اختذت يف تاريخ الروايـة السـابق كلـ  ،أي السـرد يف بضـغ فقـرات أو بضـع صـفحات لعـدة
أيام أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال أو أقوال» (جيني .)109 :1997 ،
يف بعض األحيان جند "جنيب حمفـوظ" يسـتخدم هـذ التّقنيـة الـل هـي ضـروريّة حينمـا
خيتار الكاتب زمناا طويالا للحكاية ،واملعلوم أن احلكائيّ حينما خيتار أيّامـاا أو شـهوراا أو سـنة
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ال يقوم بالقفز كإرياا ،وإن يقم ب يكـن قفـز قصـري اا جـ ّد اا اليسـتغرق بعـض األ ّيـام ،أل ّن القفـز
يقتضي طول الزمان ووسعت  ،لك ّن "جنيـب حمفـوظ" يف هـذ العمل ّيـة الرّوائ ّيـة ا ّلـل ال تتجـاوز
تســعني صــفحة اختــار ســنوات كــإرية للحكايــة تســتغرق ال ــني ســنة أو أكإــر .إذن يقتضــي أن
يقوم "جنيب حمفوظ" بالقفز حينما متاج إليـ كمـا جنـد يف بيـان كيفيّـة منـوّ "ددف"« :ذلـك
هو القصر الّذي قض األقدار بأن يكون مرتع طفولـة ددف وقـد متتّـع الطفـل بطفولـة خاصّـة
ــالث ســنوات كاملــة» (حمفــوظ .)172 :1990 ،أو حينمــا جنــد بوضــوش يف النمــوذج التّــاي «يف
ذلك الوقـ طلـب املعمـار "مريابـو" احلظـوة بـاملإول بـني يـدي فرعـون ،واسـتقبل امللـك يف هبـو
االسـتقبال الرنـيّ ،وقـد جلــس جاللتـ علـى عــرش مصـر الــذي تربّــع عليـ ســة وعشــرين
عاماا حافلة جبالئل األعمال ،وكان مهيباا قويّاا صارماا يرتدّ البصر عن جالل وهو كليـل ،كمـا
ارتـدّت ســون عامـاا تــنفّس فيهــا احليــاة ،عــن أن تــؤ ّر يف صــالبة بنيانـ أو تــدفّق حيويّتـ »
(حمفوظ.)172 :1990 ،
يف هذين النّموذجني من الرواية ،قام الكاتب بعمليّة القفـز ،ألنّـ ال يريـد أن يسـرد مجيـع
احلــوادث الــل واجههــا "ددف" يف أيّــام الطّفولــة ألغــراض متعــددة ،ولكوهنــا ليسـ هــي بــؤرة
السّــرد أو مركزهــا وال خيــتصّ غــرض الروائـيّ األساسـيّ ببيــان حواد ـ الطفولــة ،بــل خيــتصّ
ببسالت ويشري إىل كفاءت يف مرحلة عنفوان الشباب وطريقة وصول إىل عـرش مصـر .إذن،
فالراو ّي مل يتحدَّث عـن هـذ املرحلـة ،فلـذلك قـام لـذف كـإري مـن األزمنـة واحلـوادث الـل
لـيس هلــا تــأ ري بــارز يف حي ـاة بطــل الروايــة فغ ـضّ النّظــر عــن ســردها .وال ننس ـى أن صــبغة
الروايــة التارخييّــة تقتضــي هــذ القفــزات .أو أنّـ مل يتحـدّث حتـدّ اا شــامالا مقيّــداا باحلــاالت
خلصـها يف
الزمنيّة كلّها لتربّع فرعون علـى عـرش مصـر بشـرش جزئياهتـا ،فجمعهـا الروائـ ّي و ّ
سة وعشرين عاماا ،أو يف قول " سون عاماا".
يف هـذ النمـاذج قفــز الرّوائـي مـن زمــن إىل زمـن يسـتغرق مــدى بعيـداا أو واسـعاا ،وهبــذا
اإلســقاط سـرَّع الكاتــب حركــة الســرد فجعلــها تقفــز ســنوات طويلــة مــن زمــن القصّــة دون أن
يــروي حــوادث تلــك الســنوات ،وهــذا مــا عنــا روحــي الفيصــل بقولـ « :وال شـكَّ يف أنّ اختــزال
الزّمن يف اخلالصة وإسقاط يف احلذف يلبّيان حاجة الروايـة إىل االمتداد الـزّمينّ مـن غـري
أن يضطرّ الراويّ إىل ذكر ما حدث ساعة فساعة وسنة بعد أخرى .والواضح أنّ الراوي يلجأ
كإرياا إىل احلذف ،ولكنّ مل يُخْفِ يف الغالب األعـمّ املـدة الزمنيّـة الـل حـذفها ،سـواء أكانـ
يوماا أم شهراا أم سنة أم سنوات» (روحي الفيصل.)113 :2003 ،
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االستراحة
تعدّ االستراحة اين تلك املؤشرات الل ذكرها الباحإون يف املـدّة ،وهـي نقـيض القفـز .وتتجلّـى
ص وصـف اا بتوقيـف الـزّمن وإبقائـ علـى حالـ  ،فهـي تتسـمّر علـى زمـن واحـد هـو
عندما يكون الق ّ
زمن القول وتتواصل دون أن تتقدّم إىل األمام؛ وهي كمـا قالـ ميـىن العيـد« :عنـد ذلـك يصـبح
الزمن على مستوى القول أطول من الزّمن على مستوى الوقائع» (العيـد .)126 :1987 ،ترجم هـذ
املصطلح وفق لنظرية جيني الوقفة ويرتبط بالوقفات الوصفية» (جيني .)112 :1997 ،
قام "جنيب حمفوظ" يف روايت هذ  ،بوصف حيـاة فرعـون وأعوانـ وكـذا حيـاة الشخصـيّة
األصــليّة يف الروايــة "ددف" .وقــد كــان األســلوب األساس ـ ّي يف روايــات "جنيــب حمفــوظ " هــو
الوصف وتعريف باملصطلحات الروائية ،كما قال لطيف زيتـوين« :متإيـل األشـياء واحلـاالت أو
املواقــف واألحــداث يف وجودهــا ووويفتــها مكاني ـاا وزمنيّ ـاا» (زيتــوين .)171 :2002 ،أو كمــا جنــد
كاوم عظيمي ،إذ قال« :وويفة السّرد هي خلق البيتة الّل جتري أحداث القصّـة فيهـا وعلـى
الكاتب أن يووّف يف تأدية دور ما يف بناء احلدث أو يقدّم األشياء املوصوفة ليس كما يراها
هو بل كما تراها شخصيّات  ،وأن تكون اللغة قريبة من لغـة الشخصـيّة ،لكـي حتقّـق شـيتاا مـن
املنطقيّة الفنّية ،ألنّ الشخصيّة هي الل ترى الشي وتصف وتتأ ّر ب » (عظيمي.)7 :2009 ،
إذن ،ال نستطيع أن نعتب الوصف أقلّ أمهّيّةا من السّـرد فهـو يتـداخل مـع السّـرد ويرافقـ
ويوجـد عالقـة معـ وال ميكـن أن نفصــل أحـدمها مـن اآلخــر .فالكاتـب يف روايتـ يسـعى ســعياا
بالغـاا ألن جيسّــد قصــر فرعــون أمــام أعيننــا لــذلك يقــوم بوصــف وصــفاا دقيقـاا .كمــا ال يتــرك
الشّخصيّات دون أن يكوّهنا بالوصف السّرديّ الرائع .فحينما أقبـل السـاحر املعمّـر إىل قصـر
فرعون قام بوصف بدقّة متناهية بقولـ « :وبعـد حـني قليـل رجـع األمـري "هوداديـف" يسـري بـني
يدي رجل طويل القامة عريض املنكبني ،حادّ البصر ،نافذ النّظرات ،يكللّ رأس شـعر أبـيض
هـشّ وتغطّــي صــدر حليــة كإّــة وقــد تلفّــع بعبــاءة فضفاضــة وتوكّــأ علـى عصــا طويلــة غليظــة»
(حمفوظ.)147 :1990 ،
هنـا جنـد أن الـرّاويّ يصـف ذلــك السـاحر املعمّــر الـذي دخــل قصـر فرعــون "خوفـو" بدقــة
ليدرك القار ويعرف عن كإـب .هنـا جنـد وقفـة زمنيـة لل ّسـرد ،واألمإلـة علـى هـذ احلركـات
االستراحيّة كإرية وميكن أن نالحظها يف كـل وصـف يف روايـة "عبـ األقـدار" ،والكاتـب كـإري اا
ما يوقّف الكالم حتّى يبدأ باحلدي عن أحداث جرت أو شخصيّات وردت يف السّرد ،وأمجـل
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من هذا الكالم وأروع هو ما تفضل ب محيد حلمداين ،حي قال« :مما ال شـكّ فيـ أنّـ كـان
لتلــك (الوقفــات) دور هــامّ ،رغــم أهنــا توقّــف مســار احلركــة الســرديّة ،إنّهــا تــوفّر مســاحة أو
فضــاء الســتعادة الـنّفس ،وكأنّهــا حلظــات خاطفــة تقــع خــارج زمــن القصّــة ،ممــا يعطــي فتــرة
استراحة وكأ ّن عملها ُيشـب عمـل (ال ّسـكتة) يف املوسـيقى الـل تتو ّقـف عنـدها العـرف للحظـة
معيّنة مث تتواصل ،وذلك لغاية نعيّة مجال ّيـة بالدّرجـة األوىل ،وهـو مـا يؤ ّكـد أن الرّوايـة مـن
أكإــر الفنــون قــدرةا علــى اســتيعاب وإدمــاج وســائل األداء اإلبداعيّــة املنتميــة إىل فنــون أخــرى»
(حلمداين.)82 :2000 ،
االستراحة الزمنيّة من ملزومات العمليّة السّرديّة لتسدّ فجـوات احلكايـة وشـروخها ،وهـي
سبب هامُّ يف تطويل الرواية وتؤدّي إىل استيفاء القصّ اسـتيفاء كـامالا كمـا جنـد يف النّمـوذج
التّــاي حــول الكــاهن« :تــنفّس الكــاهن الصــعداء وأحـسّ -لفرحـ  -لــنني إىل البكــاء لــوال أن
تذكّر ما ينتظر من األهوال والشدائد ،فلـم يـنعم بالطمأنينـة إالّ حلظـات سـريعة ،ودلـف إىل
منضدة عليها إبريق من الفضة صبّ من من املـاء القـراش مـا روى بـ غلّتـ » (حمفـوظ:1990 ،
 .)154هنا جيب أن جند حالة الكاهن بواسطة الوصف الذي انتهى إىل إجياد وقفـة يف سـرد
األحــداث وتعطي ـل الســرد ،لك ـنّ تلــك الوقفــة كان ـ ضــروريّة إلراحــة ذهــن القــار وليســتعيد
نشاط يف مواصلة األحداث املتوالية.
إذن ،لالســتراحة الــل تنتــهي إىل توق ـفّ الــزمن توقّف ـاا كــامالا ووــائف اتلفــة؛ أمهّهــا
إحداث وقفة يف الزمن السرديّ إلراحة ذهن القار كي يسـتأنف نشـاط بعـد ذلـك واسـتيفاء
القصّ استيفاء كامالا لسدّ فجوات احلكاية وشروخها وتطويل الرواية وإلوهار مقدرة الروائي
يف الوصف وتنوّع إمكانات يف العمليّة السرديّة.
املشهد
ص
ص احلـوار أو الكـالم الإنـائيّ ،كمـا خيـ ّ
املشهد شكل ال للزّمن يف مؤشّر املـدّة ،وهـو خيـ ّ
االســتراحة بالنســبة للوصــف والوقــف ،وهــو يس ـبّب التعــادل يف مشــهد الق ـصّ عنــدما يســك
الراوي ليتحدّث سوا من شخصيات الرواية يف حوار نائي .تقول ميىن العيد« :يغيـب الـراوي
ويتقدّم الكالم كحوار بني صوتني ،ويف هذ احلـال تعـادل مـدة الـزمن ،علـى مسـتوى الوقـائع،
الطول الذي تستغرق على مستوى القول» (العيد .)127 :1997 ،يقول جيني « :إذا أخذنا بعني
اإلعتبـار واقعـة أن احلـذوف ،مهمـا كـان عـددها وقــوة حـذفها متإّـل جـزءاا مـن الـنص منعــدماا
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عملي ـاا» (جيني ـ  .)120 :1997 ،واملعلــوم أن اللغــة القصصــية تنقســم إىل أشــكال اتلفــة .وقــد
قسّــمها عبــد امللــك مرتــاض إىل ال ــة أقســام .يقــول« :إنّ اللّغــة احلكائيّــة أو القصصـيّة علـى
ال ــة أشــكال؛ لغــة السّــرد ولغــة احلــوار واألخ ـرية هــي لغــة املناجــاة أو مــا يس ـمّى بــاملونولوج»
(مرتـاض .)114 :1998 ،املشهد الزمين من املقوّمات الرئيسية واملهمّة يف كل عمل سرديّ ولكـل
عمــل روائــي جيــب أن يقــوم ب ـ يف حــني متــاج إلي ـ و"جنيــب حمفــوظ" أيض ـاا اســتخدم هــذ
التقنية الزمنية وخلق مشاهد زمنيّة يف روايت .
"جنيــب حمفــوظ" هــو واحــد مــن هــؤالء الــروائيني اجمليــدين الــذين ق ّللــوا مــن اســتخدام
احلوارات .فهو روائيٌّ طويل الباع وذو ذكاء عجيب يف سرد األحـداث وتنظيمهـا ،لـذلك جنـد
يترك احلوار يف مرّ ات عديـدة ،أل ّن احلـوار هـو عمـل الـروائيني الضـعفاء الـذين ال يسـتطيعون
السّرد الطويل يف الروايـ ة هلـذا يقومـون باإلتيـان لـوارات طويلـة وجنـد يف روايـاهتم مسـاحة
ص باحلوار وتُخرج الروايـة مـن ال ّسـرد لتق ّرهبـا مـن املسـرحيّة .وتبعـ اا هلـذا املنحـى
واسعة ختت ّ
الّذي اتّخذ "جنيب حمفوظ" ،جند تقنية املشهد الل تعـدّ مـن التقنّيـات الزمنيّـة أقـلّ تـواتراا
وعنــدما يتّخــذها الروائــي فإنّ ـ ميزجهــا بالوصــف ويق ـدّم طريقــة تقليديّــة يف احلــوار .فه ــو
يســتخدام صــيغ قــال بصــورة وحيــدة ،لكنّ ـ مي ـزج احلــوارات بأوصــاف اتلفــة تع ـيّن حــاالت
الشّخص ـيّة حــني حماد تــها كمــا جنــد يف حماد ــة فرعــون والكــاهن يف الفقــرة التاليــة« :فه ـزّ
فرعون رأس راضياا وقال :أحسن أيّها الكاهن الفاضل ،واآلن خبةرين ،مـاذا ينبغـي أن يكـون
فرعون لو هد ّد عرش مهدّد  /فخفق قلـب الكـاهن ال ّشـجاع وأيقـن أ ّنـ مكـم نفسـ جبوابـ ،
ولكنّ ـ وهـو رجـل الـدّين والتّقـوى والعـزّة ـ ـ أ إلّـا أن يقـول احلـق ،فقـال :ينبغـي جلاللتـ أن
يُبيد الطّامعني /فابتسـم فرعـون والتمعـ عينـا األمـري "رعخعـوف" بـبق وقـاس وقـال للملـك؛
أحســن أحســن ؛ ألنّـ إن مل يفعــل خــان عهــد الـرّبّ وفـرّط يف وديعتـ اإلهليّــة وأضــاع حقــوق
العباد» (حمفوظ.)155 :1990 ،
كمــا نــرى عالقــة متســاويّة زمني ـاا بــني القــول واحلــدث؛ فلــيس ال ـزّمن أطــول مــن مســتوى
الواقع ،كمـا وجـدنا يف القفـز ،ولـيس هـو أقصـر مـن الواقـع ،كمـا يف تق ّنيـة االسـتراحة .حركـة
السّرد يف األوّل كان سريعة ويف الإّاين متّ تعطيلها متاماا ،لكنّ حركتها يف املشـاهد احلواريّـة
بطيتة أو متشي كما ميشي احلدث .إذن ،ي سـبّب احلـوار أن تكـون حركـة السـرد بطيتـة ،وهـذا
قليــل يف روايــة "عبـ األقــدار" .وقــد الحظنــا قلّــة الوقفــات املشــهديّة وطوهلــا يف الرّوايــة ،فهــي
تستغرق بضع صفحات .واللّاف للنظر ،أنّ املشهد ال يتحدّد يف املشهد فحسبُ ،بـل إنّ دخـول
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الشخص ــيات مباش ــرة يتســبّب يف إجي ــاد تع ــادل ب ــني الــزّمن والواق ــع ،وأينم ــا وج ــدنا كالمــاا
للشّخصيّة يف القصّ ،ميكننا أن نعتب مشهدا روائياا .يف النّتيجة ،ينبغي أن نقول ،كما أشرنا
يف مــا ســبق ،إنّ هــذا املشــهد يســوق إىل تعطيــل السّــرد حينمــا جنــد "جنيــب حمفــوظ" يصــف
حاالت الشّخصيات الل تتكلّم وتتحدّث.
اإلجياز
أما اإلجياز فهو الرابع من املؤشّرات الزّمن ّيـة يف املـدّة مـن وجهـة نظـر "جـريار جينيـ " الـذي
يشري إىل تلخيص الزمن أو خالصـت أو قصـر القـول بالنسـبة إىل طـول احلـدث .تقـول ميـىن
العيـد عــن اإلجيــاز« :حركــة متغيّــرة السّــرعة ،جتعــل مــن زمــن القـصّ زمنـاا أقصــر مــن زمــن
الوقائع» (العيد127 :1997 ،؛ أنظـر :جينيـ  .)489 :1997 ،وهـو أيضـاا تلخـيص للمصـطلح الرّوائـيّ
تــأيت في ـ حــوادث كــإرية عــب كلمــات قليلــة .يقــول فاضــل الســباعي عــن اإلجيــاز« :اختــزال
احلــوادث الروائيّــة يف كلمــات وأســطر ومقــاطع ،واالبتعــاد عــن التفصــيالت» (الســباعي:1990 ،
 .)249ويكإـر اسـتخدام تفنيــة اإلجيـاز عنــدما يطـول الــزمن القصصـيّ ،وقــد يتسـبّب ذلــك يف
استخدام تقنّية القفز .فالراوئيّ ال يستطيع أن يأيت بكلّ تفاصيل مـا حـدث ،بـل قـد يلجـأ إىل
توويف تقنية اإلجياز .وهذ التقنّية هي من أكإر التقنيّات الزمنيّة توويفاا يف الرّواية كما أنّ
تقنّية املشهد أقرب التقنيات إىل املسرحيّة" .جنيب حمفوظ" يف روايت "عب األقـدار" اعتمـد
على اإلجياز أكإر من بقيّة التّقنّيات ألسباب اتلفة ،منـها طـول الـزمن القصصـيّ يف روايتـ
الذي ميت ّد عب أكإر مـن ال ـني سـنة ،وهـو مـا يقتضـي أن يلجـأ الـراوي إىل تقنيـة اخلالصـة
حىت يأيت ،يف بعض املقاطع ،مبا حدث يف عدّة أيام أو شّـهور دون أن يتطـرّق إىل التفاصـيل.
من ذلك تلخيص هرب "زايا" مع ولد الكاهن احلقيقيّ "ددف" .يقول جنيب حمفوظ« :سـارت
العربة على خطى الإورين البطيتة تقودها زايا ،فقطع طريـق أون يف سـاعة مـن الزمـان ،مثّ
اجتازت باب املدينة الشرقيّ واحنرف إىل الطّريق الصّـحراويّ الـذي يـؤدّي إىل قريـة سـكنا»
(حمفوظ.)157 :1990 ،
هنــا جنــد بوضــوش أن الرّوائ ـيّ قــام بتلخــيص بعــض األحــداث يف بنــد واحــد .يالحاــظ أنّ
مسـتوى القــول كــان أقصــر مــن املســتوى الواقــع ،حيـ أتــى الــراوي فيـ جبميــع أفعــال أبيـ يف
الصباش الل اسـتغرق سـاعة واحـدة يف سـطر وا حـد ،راويـ اا فيـ خالصـة صـرمة ر ّبمـا هـي
أبل ــغ م ــن التفص ــيل .وق ــد يلج ــأ ال ــراويّ لإلجي ــاز إعراضــاا ع ــن اإلطن ــاب .الروائــيّ تنــوّع يف
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استخدام هذ التّقنّية أو احلركة السّرديّة الل كان هلا مهمّة متمـايزة ،إذ لعبـ دوراا فعّـاالا
يف طيّ املسافات الزّمنيّة ،ورواها يف بضعة أسطر أو كلمات ،ألنّـ كـان بصـدد اسـترجاع أمـور
وحوداث ماضية ،البدّ من اختزاهلا حتّى ال تإقل كاهـل الرّوايـة وتوقعهـا يف اإلطنـاب .واملعلـوم
أنّ يف هذ احلالة زمن القراءة تكون أقصر من الزمن التّقومييّ أو التّارميّ (انظـر :القاضـي،
 .)108 :2009وهذ التّقنية تقرب من تقنّية القفز ،لكـ ّن الفـرق بينـهما هـو أ ّننـا يف القفـز جنـد
حذفا شامالا ،لكنّ جنيب حمفوظ يقدّم لنا يف األخري خالصة من األحداث.
التّواتر
أما املؤشّر الإّال الذي يقدّم "جيني " يف نظريت  ،أي الزّمن الرّوائيّ ،فهو التّـواتر .والتـواتر
هو من أقل املؤشرات اهتماماا يف الدراسات احلديإة ،حي جعلـ جينيـ يف هنايـة لإـ عـن
الزمن ومل يتطـرّق إليـ كـإري مـن البـاحإني عنـد حـديإهم عـن الـزمن الروائـيّ .لكـ ّن عبـد اهلل
إبراهيم يعتب «واحداا من اجلهات األساسيّة للزّمنيّة السّـرديّة» (ابـراهيم .)112 :1990 ،يقـول
جيني « :مل يدرس نقاد الرواية ومنظرّوها مـا أنيـ تـواتراا سـردياا ،أي عالقـات (أو بعبـارة
أكإر بساطة عالقات التكرار) بني احلكاية والقصة ،مل يدرسو إال قليالا حـىت اآلن .ومـع ذمل
فهو مظهر من املظاهر األساسية للزمنية السردية ،وهو مـن ناحيـة أخـرى ،أمـر مشـهور لـدى
النحاة على مستوى اللغة الشائعة حت مقولة اجلهة بالضبط» (جيني .)129 :1997 ،
إذن ،فهــذ العالقــة تــدرس ال ـزّمن مــن حي ـ التّكــرار أو عــدم التكــرار أو مــدى تع ـدّد زمــن
ص بالنّسبة إىل زمن آخر .تنقسم هـذ العالقـة إىل أربعـة حـاالت ويف كـل حالـة منـها يُحكـى
خا ّ
احلدث على شكل خاص بالنسبة إىل األحداث األخرى .تبيّن العيد هذ العالقات األربع وتقول:
«الــنصّ مكــى مـرّة مــا حــدث مـرّة؛ يقـصّ عـدّة مـرّاتئ مــا جــرى حدو ـ أو وقوعـ عـدّة مـرّات.
الرّاوي يقصّ عدّة مرّات ما جرى حدو أو وقوع مرّة واحدة .الرّاوي يقصّ يف مـرّة واحـدة مـا
جرى حدو أو وقوع عدّة مرّات» (العيد .)130 :1990 ،كما يشـري بعـض النّاقـدين يف دراسـاهتم
إىل ــالث حــاالت يف تــواتر الـزّمن فقــط ،فهــم ميزجــون احلالــة األوىل والإّانيــة يف حالــة واحــدة
مسمّاة بالتّواتر املفرد ألنّ كلّ حدث فيهما يسرد مرّة واحدة (انظر :رميون كنان.)78 :1387 ،
ونستعرض ،أدنـا  ،أمإلـة هلـذ العالقـات األربـع يف روايـة "عبـ األقـدار" وحنلّلـها ونـدرس
مدى استعماهلا يف هذ العمليّة السّرديّة .املعلوم أن احلالة األوىل والإانية من هذ املؤشّـرات
الزّمنيّــة هــي أن الــنصّ مكــي مـرّة مــا حــدث مـرّة أو يقـصّ عـدّة مـرّات مــا جــرى حدو ـ أو
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وقوع ـ ع ـدّة م ـرّات ،فهــو األصــل ألننّــا ال جنــد إنزياح ـاا يف اســتعماهلما وتوويفهمــا .إن هــذا
املؤشّـر خلـق ارتباطـاا عـادالا بـني األحــداث ومسـتوى القـول .إذن ،فالعالقـة األوىل والإانيـة مــن
العالقات األربع تعتبان األساس وال فـرق بينـهما وبـني الـزمن الطبيعـ ّي واملنطقـ ّي يف حياتنـا.
وحنــن جنــد كــإريا مــن األحــداث يف الروايــة حتــدث مـرّة واحــدة والروائــي أيضـاا يقصــها مـرّة
واحــدة ال س ـيّما احلــاالت العاديــة واألمــور الروتيني ـة ،كمــا جنــد ذلــك يف قــول الــراوي« :عــاد
اخلوميين إىل العربة وأمر امللك قائد العربة باملسري ،فانطلق الركب صوب منف يشـقّ أمـواج
الظلماء» (حمفوظ .)160 :1990 ،أو حنيما يقول الروائيّ« :يف ذلك الوقـ طلـب املعمـار مريابـو
احلظوة باملإول بني يدي فرعون» (حمفوظ.)172 :1990 ،
وحول العالقة الإانية ،أي عندما يقصّ عدّة مرّات ما جرى حدو أو وقوعـ عـدّة مـرّات،
جيب أن نقول إ ّن هـذ الطّريقـة مـن أقـ ّل الطـرق تـواتر اا يف أ ّي عمـل سـرد ّي أل ّنهـا تسـوق حنـو
التّك ــرار والزّوائ ــد أو اإلطن ــاب يف الرّواي ــة ،أو أنّه ــا ال تُس ــتخدام ل ــزنوع كــلّ عم ــل س ــردي إىل
االنزياش .هناك أعمال وسلوكات اتلفة حتدث مـرّات اتلفـة لكـن ال يرويهـا الرّوائـيّ مـرّات
اتلفــة ،فيمــا جنــد أيضـاا بعــض األوصــاف واإلشــارات الــل تتكـرّر يف الــنصّ السّــرديّ مإلمــا
جنــد تكــراراا ألبّهــة القصــر الفرعــوينّ وجالل ـ ؛ كمــا يف طريقــة جلــوس فرعــون عل ـى أريكت ـ
الذهبيّة فهي تتكرّر عدّة مرّات كما جند يف صفحات اتلفة من الروايـة ،أو كمـا جنـد شـرش
بناء اهلرم بواسطة "مريابو" معمار الفرعون يف صفحات اتلفة .وال نريـد أن نقـول إنّ تعـدّد
الروايات يكون مسـاوياا لتكـرار احلـوادث واملشـاهدات ،فقـد يتكـرّر احلـدث سـني مـرّة لكـن
الروائي ال يسرد إال س مرّات .ويف بعض األوقات ،جند أنّ الرّوائي مكي عـدّة مـرّات مـا
حدث مرّة واحدة .هذ العالقة تبيّن أن لبعض األحداث أمهية بالغـة يف الواقـع الـذي تسـرّب
يف السّرد كما حنن يف حياتنا إذا حنبّ حاد ة نكرّرها مرّات اتلفة أو احلـوادث الـل كانـ
مهمّة يف حياتنا وهلا أ ر بالغ نكرّرها دائماا .عندما جند تواتراا وتكراراا أكإر من مـرّة واحـدة
يف القصّ هذا التّواتر يرشدنا إىل أنّ هذا احلدث يؤ ّر يف القصّ بالنسبة إىل بقيّة احلوادث،
فهو احلدث املركزي بني األحداث املرويّة املهمّة ذات اآل ار البالغة يف تكـوين العمـل السـرديّ.
علينا أن نسأل يف هذ األحيان هل تكرار هذ األحداث يكون على وفق نظرة واحدة ،وإن كان
كذلك فما هو دورها يف كل موضـع مـن مواضـع التكـرار وهـل متـوي يف كـل مـرّة علـى فكـرة
اتلفة هذ األستلة هي ما نواج يف هذ العالقة وجيب أن جنيب عليها.
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وعلى ذلك ،جند يف رواية "عب األقدار" بعـض احلـوادث تتكـرّر دائمـاا ألمهيتـها البالغـة ألنّ
هناك بعض القضايا الرئيسة الل قد حتدث يف الرواية والرّوائي يذكرها عدّة مرّات يف طيّـات
روايت ـ ليظهــر أمهيتــها يف تكــوين السّــرد كقتــل ابــن اخلادمــة بواســطة الكــاهن أو هــرب االبــن
احلقيقيّ للكاهن الـذي ساـريثر حكـم مصـر؛ ألنّ هـذا الطفـل ووالدتـ وهربـ ومصـري ذو أمهيّـة
كبرية يف سري األحداث السرديّة يف الرّواية ،أو حتتـوي علـى آراء اتلفـة؛ فهـي إذ تـروى بلسـان
فرعون حتتوي على الغضب واالنتقام وإذ تروى بلسان األمّ واألب حتتوي على احلبّ.
والعالقة األخرية ،أي حينما الراوي يقصّ يف مرّة واحدة مـا جـرى حدو ـ أو وقوعـ عـدّة
مـ ـرّات ،فه ــي م ــن أب ــرز وأكإ ــر العالق ــات اس ــتخدام اا يف النص ــوص الروائي ــة ،ويرج ــع ه ــذا
االستخدام إىل ابتعاد الراوي عن اإلطناب اململّ والتّكرار الكإري ،التّكرار كمـا سـبق مجيـل يف
موضع  ،أي حينما كان مصحوبا بالبالغة والفنّ كمـا وجـدنا يف العالقـة السـابقة أي العالقـة
ال كتيبـ اا ودون
الإالإة من التّواتر السّرديّ ،لكن حينمـا ال جنـد غرضـ اا يف إيـراد سيصـبح ممـ ا
جدوى .فعلى سبيل املإال جنـد كـإري اا مـن األعمـال العاديـة الـل حتـدث مـرّات عديـدة لكـن ال
يكرّرها الروائي عدّة مرّات بل يسردها مرّة واحدة يف مجلة واحدة كمـا جنـد ذلـك يف وصـف
عالقة االبن واألم .يقول« :مل يفـارق فيهـا حضـن أمـ إىل حـني النّـوم» (حمفـوظ.)165 :1990 ،
فــاملعلوم هــو إنّ هــذا العمــل حــدث م ـرّات عديــدة ال ميكــن أن حنصــيها فهــو حــدث يف أزمنــة
اتلفة لكن ال متاج أن يروي الرّوايّ بأمجع  ،بل يوجز يف مجلة واحدة تبيّن هـذ العالقـة
يف األزمنة املختلفة رغم حدو عدّة مرّات.

النتائج
ختاماا ،نرى من املفيد أن نقوم بإجيـاز أهـ ّم مـا توصـل إليـ هـذ الدّراسـة مـن نتـائج ،حيـ
قام املقالة بدراسة الث تقنيات زمنية أصلية مع تفرعاهتا يف ضوء نظرية جريار جينيـ .
إذن فقد درس الترتيب ،واملدّة ،والتّواتر.
 .1الترتيب  ،حي جند أ ّن الزّمن يسري سـري اا من ّظمـ اا طبيعيـا مإـل عقـارب ال ّسـاعة وهـو مـا
يُس ـمّى ب ــالزمن التق ــوميي" .جني ــب حمف ــوظ" ،يف مجي ــع فص ــول روايتــ  ،م ــافظ عل ــى
التّرتي ــب ال ــزمينّ املنطق ــي ،لكنـ ـ اس ــتعمل ،يف بع ــض املواض ــع ،ن ــوعني م ــن التبـ ـدّالت
الزمنيّة ،مها االسترجاع واالستباق الزمنيني .وقد متإّل االسترجاع الـزّمينّ يف الفصـل
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األول من الكتاب بقيام فرعون بقصّ ذكرياتـ يف األيّـام السّـابقة .بينمـا متإّـل االسـتباق
الزّمينّ يف ا اد ات واحلوارات الّل جتري بني الساحر وفرعون وسائر مان يف البالط
ستستبق الزمن إىل الزمن املستقبل ومنها نعلم احلوادث الّل ترتبط باملستقبل.
 .2املدّة ،حي ميكننا أن منيّز من تقنيـات املـدة أربعـاا ،هـي القفـز ،االسـتراحة ،املشـهد
واإلجياز على التّواي .القفز ،حي يقوم "جنيب حمفـوظ" بـالقفز حينمـا متـاج إليـ
كمــا جنــد يف بيــان كيفيّــة من ـوّ "ددف" .أمــا االســتراحة فتتجلّــى عنــدما يكــون الق ـصّ
وصــفاا ،حيـ يقــوم الــراوي بتوقيــف الـزّمن وإبقائـ علـى حالـ  ،فتتسـمّر الرّوايــة علــى
زمــن واحــد هــو زمــن القــول وتتواصــل دون أن تتق ـدّم إىل األمــام .وقــد قــام "جنيــب
حمفوظ" يف روايت هذ  ،بوصف حياة فرعون وأعوانـ وكـذا حيـاة الشخصـيّة األصـليّة
يف الرواية "ددف" .وحينمـا أقبـل السـاحر املعمّـر إىل قصـر فرعـون قـام بوصـف بدقّـة
متناهيــة .واملشــهد خي ـصّ احلــوار أو الكــالم الإنــائيّ .فتقنيــة املشــهد الــل تع ـدّ مــن
التقنّيات الزمنيّة أقلّ تواتراا وعنـدما يتّخـذها الروائـي فإنّـ ميزجهـا بالوصـف ويقـدّم
طريقــة تقليديّــة يف احلــوار .فهــو يســتخدام صــيغ قــال بصــورة وحيــدة ،لكنّ ـ مي ـزج
احلــوارات بأوصــاف اتلفــة تع ـيّن حــاالت الشّخص ـيّة حــني حماد تــها كمــا جنــد يف
حماد ــة فرعــون والكــاهن .واإلجيــاز هــو تلخــيص الــزمن أو خالصــت أو قصــر القــول
بالنســبة إىل طــول احلــدث .يلجــأ الــراوي إىل تقنيــة التلخــيص حــىت يــأيت ،يف بعــض
املقــاطع ،مبــا حــدث يف ع ـدّة أيــام أو شّــهور دون أن يتط ـرّق إىل التفاصــيل .مــن ذلــك
تلخيص هرب "زايا" مع ولد الكاهن احلقيقيّ "ددف".
 .3التّــواتر ،ويتضـمّن أربــع حــاالت ،حيـ مكــي الـرّاوي مـرّة مــا حــدث مـرّة؛ ويقـصّ عـدّة
مـرّاتئ مــا جــرى حدو ـ أو وقوعـ عـدّة مـرّات؛ ويقـصّ عـدّة مـرّات مــا جــرى حدو ـ أو
وقوع مرّة واحدة؛ ويقصّ يف مرّة واحدة ما جرى حدو أو وقوع عـدّة مـرّات .فهنـاك
كإري من األحداث يف الرواية حتـدث مـرّة واحـدة والروائـي أيضـ اا يقصـها مـرّة واحـدة ال
سيّما احلاالت العادية واألمور الروتينية ،وهناك أعمال وسـلوكات اتلفـة حتـدث مـرّات
اتلف ــة لك ــن ال يرويه ــا الرّوائــيّ مــرّات اتلف ــة ،فيم ــا جن ــد أيضــاا بع ــض األوص ــاف
واإلشــارات الــل تتكـرّر يف الــنصّ السّــرديّ مإلمــا جنــد تكــراراا ألبّهــة القصــر الفرعــوينّ
وجالل ؛ كما يف طريقة جلوس فرعون على أريكتـ الذهبيّـة فهـي تتكـرّر عـدّة مـرّات كمـا
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جند يف صفحات اتلفة من الروايـة ،أو كمـا جنـد شـرش بنـاء اهلـرم بواسـطة "مريابـو"
معمار الفرعون يف صفحات اتلفة .وال نريد أن نقول إنّ تعـدّد الروايـات يكـون مسـاوياا
لتكرار احلوادث واملشاهدات ،فقد يتكرّر احلدث سني مرّة لكن الروائي ال يسـرد إال
ــس م ـرّات .وجنــد يف روايــة "عب ـ األقــدار" بعــض احلــوادث تتك ـرّر دائم ـاا ألمهيتــها
البالغة ألنّ هناك بعض القضايا الرئيسة الـل قـد حتـدث يف الروايـة والرّوائـي يـذكرها
عدّة مرّات يف طيّات روايت ليظهر أمهيتها يف تكوين السّرد كقتل ابن اخلادمة بواسـطة
الكــاهن أو هــرب االبــن احلقيق ـيّ للكــاهن الــذي ساــريثر حكــم مصــر ،ألنّ هــذا الطفــل
ووالدت ـ وهرب ـ ومص ــري ذو أمهيّ ــة ك ــبرية يف س ــري األح ــداث الس ــرديّة يف الرّواي ــة ،أو
حتتوي على آراء اتلفة؛ فهي إذ تروى بلسان فرعون حتتوي على الغضب واالنتقـام وإذ
تروى بلسـان األ ّم واألب حتتـوي علـى احلـبّ .كمـا جنـد كـإري اا مـن األعمـال العاديـة الـل
حتــدث مـرّات عديــدة لكــن ال يكرّرهــا الروائــي عـدّة مـرّات ،بــل يســردها مـرّة واحــدة يف
مجلة واحدة كما جند ذلك يف وصف عالقـة االبـن واألم ،حيـ يـوجز يف مجلـة واحـدة
تبيّن هذ العالقة يف األزمنة املختلفة رغم حدو عدّة مرّات.
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