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جتلّيات الكرونوتوب (الزمكانية) يف رواية "الثلج يأيت من النافذة" حلنّا مينة
سجاد امساعيلي

*

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اإلمام اخلمي الدولية ،قزوين ،إيران
(تاريخ االستالم 6211/6/1 :؛ تاريخ القبول)6211/2/12 :

امللخّص
يع ّد مصطلح الكرنوتـوب الـذي أوردف ميخائيـل بـاختني يف األدب ،مـن املصـطلحات الـل جنـد هلـا جمـاال للتطبيـق يف
املقاربــة النقديــة للروايــة كــنص أديب .إ ّن روايــة "الــطلج يــأيت مــن النافــذة" للروائــي الســوري حنــا مينــة تب ـيّن احلالــة
السياسية املتوتّرة الل عاشها املطقفون واألدباء السوريون يف صورة روائية فنية يلعب فيها الزمن واملكان دورا رئيسـا
ويلقي ــان بظالهلم ــا الفني ــة واجلمالي ــة عل ــى بقي ــة املكون ــات واحملرك ــات الس ــردية األخ ــرا؛ فل ــذلك تف ــرض دراس ــة
الكرونوتوب وجودها يف هذف الرواية .مـن هـذا املنطلـق تنـوي هـذف املقالـة خـالل املنـهج البنيـوي علـى كشـف اجلوانـب
املتعلقة بالبنية الكرونوتوبية وإبراز أهمّ خصائصها املتجلية يف رواية "الطلج يأيت من النافذة" .وتوصّلج الدراسـة إىل
نتائج تفيد بأ ّن مالمـح الكرونوتـوب أو الزمكانيـة تتج ّلـى يف املكـان املركـزي واألمكنـة اهلامشـية للروايـة ،ويف عنواهنـا
ومقدّمتها ،وشخصيا ا ،وأوصافها أيضا.

الكلمات الرئيسة
حنا مينة ،الزمكانية ،الطلج يأيت من النافذة.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: esmaili@HUM.ikiu.ac.ir
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مقدمة
إنّ عنصري الزمن واملكان يلعبان دورا واضحا يف تشكيل البنية السردية لكلّ روايـة ،وتفـرض
معاجلة أحدمها ضرورة معاجلة اآلخر .فمن هنـا ظهـر مصـطلح الكرونوتـوب أو الزمكانيـة -
وهي املركبة من الزمن واملكان -ل شارة إىل العالقات والتالمحات املتواشجة الل تكون بني
هــذين العنصــرين ،إذ إنّ الــزمن يعــرض متناســبا ومتناغمــا مــع طبيعــة املكــان ،ويتلـوّن املكــان
بتلوّن الزمن ومتغيّرا بتغيّرف.
حتظى روايات حنا مينة منها رواية "الطلج يـأيت مـن النافـذة" نصـيبا كـبريا مـن املضـامني
السياسية والطوروية مطل الدعوة للنضال الوط واالجتماعي والدعوة حلرية الرأي والسياسـة
(انظر :موسى . )34 :6222 ،إ ّن يعاجل يف غالبيـة أعمالـ الروائيـة موضـوع النضـال الـوط ضـد
الفرنسيني ،وحىت يف رواياتـ الـل عاجلـج مرحلـة مـا بعـد االسـتقالل ،كـان يعـرّج مـن خـالل
ذكريــات أبطال ـ عل ـى مســألة النضــال الــوط  .وقــد علّــق أو ــة الكفــا ضــد املســتعمرين
الرئسيني على صدور معظم شخوص روايات  ،ويف حني كان اهتمام حمـدودا بقضـية التغـيري
االجتماعي الل بـرزت كمسـألة أساسـية بعـد التحـرّر مـن االنتـداب الفرنسـي (كاسـوحة:1111 ،
 ،)16-11فيختار أبطال روايات طريق املواجهة والتصدي الذي ال لو من تضـحيات جسـيمة
ويتبلور من خالل ذلك كل الوعي الطوري الذي يعد سالحا حيققون من خالل وضـعا إنسـانيا
أفضل (املاضي.)143 :1111 ،
رواية "الطلج يأيت من النافذة" حلنا مينة هي مـن الروايـات الـل تتمتـع بالزنعـة الواقعيـة،
فتكون الشخصيات متميزة بأفكارهم وأعماهلم وإنّ هلم ماضيا وتار ا وميكن تعريفهم مـن
خــالل أنشــطتهم اليوميــة (مــرادي وخــوش قامــج .)161 :1311 ،ومــن حي ـ البنيــة اللغويــة تتســم
الروايــة باتســاق وتالحــم عنصــري الــزمن واملكــان ،ليـ ال ميكــن فصــل الــزمن عــن املكــان
ويؤ ران كل منـهما يف بقيـة أجـزاء الروايـة مطـل الشخصـيات وخاصـة بطـل الروايـة .فترشـدنا
هذف العالقة الزمنية-املكانية إىل أن ندرس جتليات الكرونوتـوب أو الزمكانيـة يف الروايـة مـن
منظار آراء باختني.
إذن دراستنا هذف تطمـح إىل تسـليط الضـوء علـى مفهـوم الكرونوتـوب وكيفيـة متظهـرف يف
رواية "الطلج يأيت من النافذة" حلنا مينة .ومن األسـباب الـل أ ـارت فينـا الرغبـة إىل دراسـة
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الفـنّ الروائـي الســوري عامـة ولروايـة "الــطلج يـأيت مــن النافـذة" خاصـة ،كــان يف البـدء جمـرّد
قناعة ذاتية بتها االفتنان املتواصل بالرواية كوهنا تنقل لنا الواقـع الـذي كـان يعيشـ الكتـاب
الســوريني آنــذا  ،فتحـوّل هــذا االعجــاب إىل قناعــة فكريــة وذلــك مبــا تزخــر بـ الروايــة مــن
أزمنة وأمكنة تلعب دورا حموريا يف تطوّر األحداث والشخصـيات الروائيـة ،وكـذلك األوصـاف
املرتبطة بالزمن واملكان تلهم مضمون االغتراب الزمكاين.
أسيلة الدراسة:
م ــن خ ــالل ع ــرض م ــا تقــدّم ــاول اإلجاب ــة ع ــن الس ــؤال ال ــرئيف وه ــو :م ــا ه ــي جتليّ ــات
الكرونوتــوب (الزمكانيــة) يف روايــة "الــطلج يــأيت مــن النافــذة" حلنــا مينــة؟ يتف ـرّع عــن هــذا
السؤال ،األسيلة التالية:
 .1ما عالقة الكرونوتوب باملكان املركزي واألمكنة الطانوية يف الرواية؟
 .6ما عالقة الكرونوتوب بعنوان الرواية ومقدمتها؟
 .3ما عالقة الكرونوتوب بالشخصيات املطقفة يف الرواية؟
 .4ما عالقة الكرونوتوب باألوصاف الواردة يف الرواية؟
فرضيات الدراسة:
ذيّلنا األسيلة السابقة بفرضيات هي:
 . 1يتواشج الزمن واملكان يف رواية "الطلج يـأيت مـن النافـذة" ،إذ تتـواىل األمكنـة مبـا فيهـا
األصلية والطانوية حسب األحداث الزمنية الل عاشها بطل الرواية.
 .6حيم ــل عن ــوان الرواي ــة داللــة زمكاني ــة متقابل ــة تظه ــر يف كلم ــل "ال ــطلج" و"الناف ــذة".
واملقدمـة احلواريــة للروايـة تشــري إىل الـزمن واملكــان اللـذَين عــاش فيهمـا بطــل الروايـة عيشــا
غري الئق.
 .3توجد عالقة متواشجة بني الشخصيات املطقفـة وتتجلـى هـذف العالقـة يف زمكـان جديـد
متضي في بعض الشخصيات حيا ا اليومية هربا من الزمكان املاضي.
 .4تعــرض الروايــة أوصــافا مكانيــة مجيلــة متطّــل يف إيقــاف الــزمن وتقليــل حتسّــرات بطــل
الرواية ع تبيني التفاصيل املختلفة لبعض األمكنة.
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الدراسات السابقة:
تعاجل دراسات عديدة العناصر الروائيـة مبـا فيهـا الـزمن والشخصـيات واحلبكـة ،يف حـني إ ّن
الدراســات املعنيــة بالزمكانيــة يف مصــطلحها اخلــاص قليلــة ونــذكر بعضــها ل فــادة :دراســة
«البنية الزمكانية يف رواية الرّماد الذي غسل املاء لعز الـدين جالوجـي» ،الـل درس الباحـ
فيها مفهوم الزمن الروائي يف تلك الراوية على أسـاس مـا جـاء بـ راجـر جينـج حـول الـزمن
الروائــي (عبــدالعال6216 ،م) .ودراس ــة "البنيــة الزمكاني ــة يف روايــة (س ــاق البــامبو) مقارب ــة
بنيويــة" توصــلج إىل أ ّن الــزمن واملكــان بنيــة نائيــة متكاملــة ،ورةيــة ذاتيــة إنســانية واقعيــة،
وانتمــاء وعــدم انتمــاء ،وخفــاء وجــالء ،وحريــة وج يــة ،وحضــور وغيــاب ،ومــن خــالل هــذف
الطنائيــات الــل يقــوم عليهــا املنــهج البنيــوي قــد جتلــج رو الســارد املفعــم بــرو الــزمن بكــل
جتليات حامال قضية اجتماعية انسانية إهنـا قضـية انفصـام اهلويـة (عبـدالعليم حممـود:6214 ،
 . )174-16ويف مقالة "دراسة الكرونوتوب التحليليـة مـن منظـار ميخائيـل بـاختني يف روايـة "دو
دنيا" و"ذاكرة اجلسد" أشارت النتائج إىل أن البنية الزمكانية يف رواية ذاكرة اجلسد للكاتبـة
اجلزائرية أحالم مستغامني تتمتع بإطار واسع بالنسبة لرواية "دو دنيا" للكاتبة اإليرانية كُلـي
تـريف ،أل ّن البطـل فيهـا قـد اعتمـد علـى قـوة خيالـ وعواطفـ أكطـر اـا نتوقعـ (حـاجي قـا ي
وصــاعدي .)121-11 :1312 ،ويف مقال ـة "الزمكاني ــة يف روايــة أعاص ــري يف بــالد الش ــام" أوح ــج
النتائج إىل أ ّن الكاتبة ناديا خوسـج جنحـج يف تصـوير الـزمن واملكـان الـروائيني بلغـة مجيلـة
وطريقة تيار الوعي وانطيال األفكار واحلـوار الـداخلي يف معمـار روايتـها الطويلـة هـذف (شـوندي
وحممودي اصفهاين.)21-41 :1436 ،
وعالو ة على هـذف الدراسـات ،اهتمـج بعـض الدراسـات العلميـة مبعاجلـة الروائـي السـوري
"حنا مينـة" ورواياتـ املختلفـة ،نـذكر بعضـها املـرتبط بروايـة "الـطلج يـأيت مـن النافـذة" .عـاجل
البــاحطون يف مقالــة معنونــة بــ"مجالية الوصــف يف روايــة الــطلج يــأيت مــن النافــذة حلنــا مينــة"
عنصر الوصف يف الرواية وأ بتوا بأن مجيع أوصاف الرواية تتناسق مع احلالـة املتـوترة الـل
عاشها بطل الرواية (متقي زادف واآلخرون .)67-6 :6213 ،ويف مقالة "دراسة حتليلية لرواية الطلج
يأيت من النافذة حلنا مينة" قام الباحطان بتبـيني رةيـة حنـا مينـة الواقعيـة و ا ـا يف روايـة
الطلج يأيت من النافذة من جهة والكشف عن داللة األشياء اجلامـدة مـن جهـة أخـرا (مـرادي
وخـ ــوش قامـ ــج .)131-111 :1311 ،ولكـ ــن مـ ــا يطبـ ــج حدا ـ ــة دراسـ ــتنا فهـ ــو توظيـ ــف مصـ ــطلح
الكرونوتوب أو الزمكانية يف رواية «الطلج يأيت من النافذة» حلنا مينة.
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منهج الدراسة وموادّها:
تنتهج الدراسة املنهج البنيو ي الـذي ينظـر إىل النصـوص األدبيـة عامـة والروايـة خاصـة علـى
أهنا تراكيب لغوية ،فيكشف بنيا ا الرئيسة والطانوية ونظامها دون أن يفسّر عالقتها باملؤلف
أو باحلالة االجتماعية .فاألدب يف رأي البنيويني هو املع عن نفس والنص هو الـذي يكشـف
صـل إىل أسـرار الـنص الداخليـة يف بنياتـ
عن بنيتـ  ،ومـن خـالل املقاربـة ال بنيويـة يكـون التو ّ
وعالقات أنساق (عبدالعليم حممـود .)11 :6214 ،إذن هذا املنـهج يسـمح لنـا بقـراءة الروايـة يف
ضوء البنية الكرونوتوبية كقراءة جديدة .يتكوّن أهمّ مواد الدراسة من رواية "الـطلج يـأيت مـن
النافذة" ومجلة من املصادر املرتبطة بالكرونوتوب (الزمكانية) الل تشكّلج زاد الدراسة.

الكرونوتوب (الزمكانية) بني اللغة واملصطلح
إنّ مصطلح الزمكانية وإن كان مركبا مزجيا منحوتا من مصطلحي الزمان واملكان (مرتـاض،
و chronotope

)667 :1111؛ فهو مصطلح غريب يف األساس ونقصد بذلك اللفـظ الالتـي
هو «جماورة جلذرين لغـويني التينـيني مهـا chronos :الـذي يعـىن الـزمن ،و  toposومعنـاف
املكان ،وإدغامهما يعطي ( »chronotopeاألمحر ،ال تا.)11 :
أمــا يف املصــطلح الســردي جلرالــد بــرانف 1فيــأيت تعريــف مصــطلح "الكرونوتــوب" علــى أن ـ
«الســمة الطبيعيــة والعالقــة بــني اجملمــوعتني الزمنيــة واملكانيــة ،واملصــطلح يشــري إىل االعتمــاد
املتبادل الكامل بني الزمان واملكان» ،فهو «يع حرفيا الزمان -املكان» (بـرنف .)11 :6223 ،لقـد
شغل هذا املصـطلح أذهـان الفالسـفة بـالتفكري يف ماهيـة الـزمن واملكـان ،حيـ إهنـم ربطومهـا
بعنصر آخـر وهـو احلركـة ،إذ عقـدوا صـلة و يقـة بـني الزمـان واملكـان واحلركـة .ورمبـا ذلـك مـا
عبّر عن أرسطو يف حديط عن الزمن بأن «عدد احلركة» و«أن الشيء يف الزمان يع أن يكـون
مقيسا وذلك ألن األشياء توجد مطوقة مبكاهنا» (حممد موسى محودة.)11 :6222 ،
يعت مصطلح الزمكانيـة أو الكرونوتـوب األديب مصـطلحا باختينيـا باألسـاس« ،إذا تـ
باختني عن وعـي علمـي ودافـع نقـدي يبحـ عـن دفـع اخللـط وجتـاوز تقنيـات الفكـر التقليـدي
ال ــذي ك ــان ي ــأمن مبطلقي ــة ال ــزمن وانفص ــال ع ــن الفض ــاء أو املك ــان» (حليف ــي.)117 :1117 ،
فتعريــف بــاختني عــن هــذا املصــطلح هــو« :ومــن وجهتنــا ســوف نطلــق علــى العالقــة املتبادلــة
1. Gerald Prince
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اجلوهري ــة ب ــني الزم ــان واملك ــان املس ــتوعبة يف األدب اس ــتيعابا فنيّ ــا باس ــم ،»chronotop
ويصبح بذلك مصطلح الكرونوتوب مستوعبا جلميع خصائص الزمن واملكان داخل كـلّ جـنف
أديب وذلك ع انصهار عالقا ما (باختني.)1 :1112 ،
يبيّن باختني ماهية الزمكانية يف اجملـاالت األدبيةالفنيـة ويقـول« :حيـدد الزمكـان الوحـدة
الفنيــة للمؤلــف األديب يف عالقت ـ بــالواقع الفعلــي .وهلــذا الســبب ينطــوي الزمكــان يف املؤلــف
دائما على حلظـة تقييميـة ال ميكـن فصـلها عـن الزمكـان الفـ الكلـي إال يف التحليـل اجملـرد.
ذلك أن كـ ّل التحـديات الزمانيـة املكانيـة يف الفـن واألدب ال ينفصـل أحـدها عـن اآلخـر ،وهـي
دائما ذات صبغة انفعالية تقييمية .يسـتطيع الـتفكري اجملـرد طبعـا أن يتصـور الزمـان واملكـان
كــال علــى حــدة ويغفــل حلظتــهما االنفعاليــة التقييميــة .لكــن التأمــل الفـ احلـيّ (وهــو أيضــا
نابض بالفكر ،إمنا الفكر غري اجملرد) ال ينفصل شييا ،وال يغفل شـييا .إنـ يلّـم بالزمكـان يف
ك ــل متاميتـ ـ وامتالئـ ـ  .إن الف ــن واألدب خمترق ــان بق ــيم زمكاني ــة م ــن خمتل ــف ال ــدرجات
واألحجام .وكل موضوع جزئي وكل حلظة جمتزئة من املؤلف الف هي قيمة من هذف القـيم»
(حاجي قا ي وصاعدي17 :1312 ،؛ نقال عن باختني.)632 :1112 ،
لقـد ذكــر بــاختني للزمكانيــة أنواعــا ال ــة مـن الــزمن بنــاء علــى الروايــات اليونانيــة وهــي:
زمن املغامرة ،امتزاج زمن املغامرة والزمن اليومي ،زمن السرية الذاتية.
 زمـن املغـامرة :هـو زمــن يـطري الشخصـيات الروائيـة والقــارئني لكـي يبحطـوا عمـا ســيأيتفيما بعد.
 امتزاج املغـامرة والـزمن اليـومي :هلـذا الـزمن ميزتـان :أ) تقـدمي مـا جيـري يف احليـاةاليومية من احلوادث .ب) مقارنة احلياة اليومية مبا يبح عنـ الشـخص يف عاملـ التخيلـي.
يف هذا النوع من الزمن ال ميكن معرفة ماهية الشخصـية الرئيسـة إال خـارج عاملهـا الـواقعي.
أي نعرفها خالل ختييال ا ال أعماهلا اليومية.
 زمن السـرية الذاتيـة :جنـد حيـاة الشخصـية ذات مراحـل متعـددة بشـكل دقيـق يف هـذاالضرب الزم (حاجي قا ي وصاعدي17 :1312 ،؛ نقال عن بورآذر.)363-131 :1311 ،

موجز عن املضمون السردي لرواية "الثلج يأيت من النافذة"
تدور أحداث الرواية حول عـامني مـن عمـر بطـل الروايـة "ف ّيـاض" املناضـل السياسـي السـوري
الذي التجاء إىل خارج بلدف وذاق واقعا اجتماعيا غري عادل .إنّ البطـل بوصـف كاتبـاّ يسـاريا
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معارضا لوحق يف دمشق فاضطر تر دمشق وااللتجاء إىل لبنان ويف ظنّ أن سيستمتع فيها
بالتحالف مع احلرية .يقيم فيـاض يف بـريوت بـني أفـراد عائلـة زميلـ اللبنـاين "خليـل غزالـة"
الذي كـان مطلـ مناضـال سياسـيا  ،ولكـن بعـد مضـي أيـام تتـأزّم أحـوال البطـل يف ذا البيـج
ويدر أ ّن الغربة أقسى من السـجن وأقسـى منـهما البقـاء يف بيـج مكشـوف مطـل هـذا البيـج.
جيرّب فيّاض جتاربا جديدة تصـنع منـ مناضـال خاضـعا للواقـع واملمارسـة ،حيـ إنـ ُيجـ
نفساـ علــى تعــاطي عمــل يــدوي يف مطعــم ،اكتشــافا عــن الوجـ اآلخــر للحيــاة وحقيقــة العــامل
الصــغري والقاســي .ويف ذا احلــني يتعــايش مــع أحــداث ال ــة هــي :حكايــة املقــامر وحكايــة
الرجل الذي انتحر بسبب عشيقة ،وقصة صاحب املطعم الذي أجـ علـى غلـق حملـ ليصـبح
أجريا يف مطعم السيدة .بعد مضي مدة مل يتمكن فياض من أن يصمد أمـام هـذف التجـارب،
فيعود إىل بيج "خليل" ملتابعة أعمال الكتابية ،ولكن إ ر الرقابات الل وجدها يف بيج خليـل،
ينتقل إىل بيج صديق اآلخر "جوزيـف بوعبـدة" وهـو مناضـل مولـع بـاألدب .وإن يـنعم فيـاض
مبستوا لني من املعيشة ويهي ل فرص الكتابة يف بيج جوزيف ولكن سرعان ما جيـد نفسـ
يف ظروف مكروهة ،فيغيّر حيات بواسطة العمل ،ويعمل كعامل يف حظـرية بنّـاء خمتفيـا حتـج
اســم "ســليمان" .يتــر هــذا العمــل ويشــتغل يف مصــنع مســامري صــغري .فهنــا أيضــا تتعقّــد
ظروف رغـم طرافـة صـاحب املصـنع وفلسـفت االجتماعيـة اخلاصـة ويضـطر إىل الرحيـل إىل
مقـرّ ف بيـج جوزيـف بعـد أن بـج لـ املالحقـة .إذن أقضـى فيـاض عامـا كـامال خـارج احلـدود
السورية حتج الرقابة واملالحقة الشديدة ،فهـذف الفتـرة الزمنيـة الـل كانـج ملييـة بـاحلوادث
املؤملة غطّج معظم صـفحات الروايـة .ويف القسـم األخـري مـن الروايـة يـتم العطـور علـى البطـل
حينما كان خمتبيا صحب َة آلة طباعـة اسـتعملها لتوزيـع املناشـري الطوريـة ويلقـي القـبض عليـ .
وبعد أن يطلق سراح يلتجأ يف الفصل الشـتاء إىل قريـة نائيـة يف جبـل لبنـان وكأنـ فـرال مـن
وضع قصت الطويلة القاسية .وأخريا ينوي فيـاض بعـد كـل هـذا االغتـراب أن يعـود إىل وطنـ
ويقسم أن ال يترك أبدا« :أبدا لن أهرب بعد اآلن!» (مينة.)376 :1177 ،

جتليات الكرونوتوب يف رواية "الثلج يأيت من النافذة"
من خالل التمعن يف رواية "الطلج يـأيت مـن النافـذة" جنـد أن املكـان يلعـب دورا مهمـا يف بنـاء
الرواية ،إذ تتكون من مكان رئيسي وأخرا أمكنة انوية تغلـب عليهـا األحـداث الزمنيـة وتـطري
يف الشخصـيات احلركيـةَ .فهـذف األمكنـة حسـب األحـداث الزمنيـة الـل حـد ج لبطـل الروايـة

142



جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة اخلامسة عشر ،العدد الرابع ،شتاء 5225

هي" :بريوت" ،و"بيج خليل" ،و"املطعم" ،و"بيج جوزيف" ،و"معمل املسامري" .ففي التال نتطرق
إىل جتليات الكرونوتوب يف األمكنة الواردة يف الرواية.
كرنوتوب املكان املركزي (بريوت):
جي سد املكان معىن الكرونوتوب جتسيدا يؤكـد عـرا اإلتصـال بـني نائيـة املكـان والزمـان .إن
املكــان املركــزي يف روايــة "الــطلج يــأيت مــن النافــذة" هــو فضــاء واقعــي تــدور يف فلكـ األحــداث
والزمن وتتحر خالل الشخصيات .مدينة "بريوت" بكل تفاصيل ذكرها بطـل الروايـة تعتـ
مكانــا مركزيــا لعــب دورا يف مصــرية البطــل الروائــي .يصــف الــراوي مظــاهر بــريوت املختلفــة
كالشــوارع والســاحات ومبانيهــا الشــاهقة مــن لســان بطــل الراويــة مشــريا إىل حالــة االغتــراب
املكاين الذي يواجه يف بريوت .النطاق الـزم هلـذا املكـان يشـمل األيـام الـل التجـأ البطـل
إىل بريوت ويطول حىت خروج منها .والزمن مينح هذا املكانَ أبعادا أخـرا؛ إذ تبـدو مدينـة
بريوت الل جتري فيها أحداث الرواية خاضعة هلذا املنطق الزمكاين.
تظهر مالمح بريوت يف الصورتني الزمكانيتني ،األوىل هي صورة حتيل على زمن الصـفاء
لدا بطل الرواية ،والطانية هي الواقع الزم املوحش الذي أصيب ب البطل .أما عن الصورة
األوىل فــإنّ الســارد يعرضــها يف بعــض الفقــرات الــل يصــف مظــاهر مدينــة بــريوت« :وكانــج
الســاحة كقريــة منــل بشــري ،والضــجيج مــن حول ـ عل ـى أشــدف ،واألزيــاء تتكــا ر وتتبــاين..
الطربـوش والقبعــة واملاليـة واللــف والـديكولل .فقــال يف نفسـ  :بــاريف ال تسـبق بــريوتا يف
املوضة( »...مينـة . )16 :1177 ،هـذف املقارنـة بـني بـاريف وبـريوت تؤكـد علـى أن املكـان مل يكـن
معاديــا لـ يف بدايــة األمــر ،بــل كــان بشــكل يأمــل البطــل متحســرا لــو كــان حـرّا ليســتمتع هبــذا
املعــرض اجلميــل يف بــريوت « :متــىن لــو كــان حــرا لينحــدر إىل ســاحة ال ـ ج ويتوقــف أمــام
الواجهات( »...مينة .)16 :1177 ،الزمن الكرونوتويب هنا يكون مـن نـوع امتـزاج زمـن املغـامرة
والزمن اليومي ،إذ إن ابتعاد البطل عن الوطن إضافة إىل املراقبة الشديدة يف سوريا جيعلـ
مبتهجا جبماليات بريوت أكطر فأكطر.
ويف مقطــع آخــر مــن الروايــة نــرا الســارد يصــف بــريوتا مــن منظــار "فيــاض" الــذي أهنــى
عمل يف اليوم األول عند البنّـاء وخـرج ليتكسـع يف مدينـة بـريوت « :أبنيـة شـاهقة ،ترتفـع مـن
اهلضبة إىل البحر ،أبنية ذات طوابق ،وأدراج ،ونوافذ ملونة ،وسكان ال يدري من هم ،ولكنّ
يعرف إهنم موجون ...وأبنية كأبراج بابل األبنية ،تالمف السـماء األبنيـة ،وظهـور مقوسـة،
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تدبّ على األرض ويف اخلنـادق وعلـى السـالمل صـاعدة هابطـة» (مينـة .)627-622 :1177 ،إنّ
الواقع الزم املكروف الذي كان يعيش في "فيـاض" يف املاضـي ،والواقـع الـزم الـراهن أدّا
إىل أن يصف مظاهر بريوت اجلميلة وفعال يُهدّئ هبا مكابـد املالحقـة .فوصـف الكاتـب هلـذف
األمكنة مبا فيها األبنية واألبراج والسالمل كلها داللة على السكون واهلدوء بعـد املراقبـة الـل
جرّهبا البطل يف مكان السابق سوريا.
وفيمــا يتعلــق بالصــورة الطانيــة لزمكانيــة بــريوت ،يتحــدث الــراويّ عــن حضــور فيــاض يف
بريوت وشعورف بالغربة « :سبق ل أن زار لبنان ،وزار بلدانا أبعد ،لكنّ مل حيفّ بالغربة هبذا
الشــكل( »...مينــة .)12 :1177 ،فتفــيض هــذف اجلملــة بداللــة االغتــراب واحلــزن النفســي الــذي
حدث للبطل عندما كـان متشـردا يف بـريوت .ومـن جهـة أخـرا تشـري إىل أن الـزمن يسـري يف
رتابة واضحة تعكف ما يشعر البطل من رتابة ومجود زماين.
وكـذلك نــرا أن االغتـراب الزمــاين واملكــاين يسـبّب أن يطلــق البطــل علـى املكــان والزمــان
الصفات السلبية .مطال يرا الدنيا مكانا ضيقا ويقول حاقدا « :الدنيا واسعة فلماذا تضيق يف
وجوف أمطال؟» (مينة .)14 :1177 ،أو عندما يشـعر باخليبـة يف املطعـم والفسـاد الشـائع هنـا
يقول« :أما اللوحات املطبتة عل ى األبواب فهي ال تشري إىل كل صنوف العمل ،وليف من أحـد
يهــتم بلوحــات األبــواب بــل مبــا جيــري وراء األبــواب» (مينــة .)71 :1177 ،ويف مقطــع آخــر
يعضب فياض ويشكو على مجيع األمكنة ويقـول « :الغـش يف كـل مكـان ...مطعـم اجلبـل لـيف
وحدف ،مطعم اجلبل ليف وحدف» (مينة .)14 :1177 ،ومع كـل اخليبـة واالغتـراب املكـاين الـذي
يذوق فياض ،ال يرا ح ّلـا أمامـ إال االستسـالم أمـام الـزمن .فيقـول الكاتـب يف شـأن « :إمنـا
علي أن ينتظر الليل كي ال تتكرر الزفـة السـابقة .عليـ أن ينتظـر الليـل وكـان الليـل بعيـدا.
وعلي أن يـدور وأن ينـأا عـن السـاحة ويأكـل شـييا يتبلـ بـ » (مينـة .)11 :1177 ،أو يف فقـرة
أخرا يقول البطل « :سيّان أن يهبط الليـل أو يطلـع الصـبح ،أنـج واجلـدران األربعـة» (مينـة،
 .)17 :1177إذن يبدو لنا جليا إن الزمن الكرونوتويب هنا هو زمن املغامرة ،إذ يعرض الـزمن
سلطت على املكان وجي البطل على أن يبح عن زمكان جديد لنفس .
ففي جممل القول؛ حتمل هذف األوصاف ملدينة بريوت داللة التقابل الزمكـاين الـل تقابـل
بــني إجيابيــة الصــفاء حينــا ،وســلبية الواقــع املــوحش حينلــا آخــر ،وهــذا التقابــل ســيظلّ الســمة
املميزة جلميع الكرونوتوبات هلذا الفضاء الروائي.
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كرونوتوب األمكنة الطانوية (اهلامشية):
نقصــد هنــا مــن األمكنــة الطانويــة أو اهلامشــية ،األمكنــة الــل ختــدم املكــان املركــزي للروايــة.
تعبتر البيوت والشوارع واملعامل واملطاعم أمكنة هامشية أو انويـة يف هـذف الروايـة .إن البيـج
يعت مكانا يلجأ إلي اإلنسـان ل سـتقرار فهـو مبطابـة «الوجـود احلقيقـي ل نسـانية اخلالصـة
الل تدافع عن نفسها دون أن اجام .هذا البيج هـو املقاومـة والفضـيلة اإلنسـانية» (باشـالر،
 . )22 :1114مرّ سابقا بأن بطل الرواية اختفى يف البيتني مها« :بيج خليل» ،و«بيج جوزيف»،
وبعض األمكنة األخرا مطل« :املطعم» ،و«معمل املسامري».
تتحلّى أوصاف البيتني (بيج خليل وجوزيف) بزمكاهنما اخلاص ،وتؤكد كلّها علـى سـطوة
الزمن وامتدادف إىل كلّ ما يؤ املكانني .فإذا تكون البيـوت «جسـد ورو » ،فـإنّ احليـاة الـل
كانج تدبّ يف البيتني قد حتوّلج إىل الواقع املوحش يف الزمن احلاضر لبطل الرواية ،فلـذلك
أصبح البيتان أقرب شبها بالسجون ل .
كان بيج خليل امللجأ األول الذي اختبأ فياض في بداية وصـول إىل بـريوت .إن نتعمـق يف
األوصـاف األوليــة لبيــج خليــل جنــد مســتوا خطــورة وضــع البطــل الــذي هــرب مــن ســوريا إىل
بريوت طالبا االسترخاء ومتابعة األعمال الكتابية « :مل يكن أحد يف البيج والنافـذة الوحيـدة
كانج مغلقة مسدلة الستا ر وكذلك الباب ،وليف من حركة يف الغرفة اجملاورة ...بعـد قليـل
ازدادت العتمة يف الغرفة ...سيّان لدي الوقج ..ليف من عمل ينتظرف( »...مينة-13 :1177 ،
 ، )14هذف األوصاف الفيزيقية الل سردها الكاتب حول بيج خليل تؤكد على أن بيج خليـل ال
يكـون إال سـجنا لفيــاض .يشـعر فيـاض بعــد مضـي عـدة أيــام مـن البقـاء يف هــذا البيـج ،بأنـ
يكون متطفال على موائد اآلخرين ويكطر في الشـعور باخليبـة واالنكسـار« :كـان يتـأمل بصـمج
وعجز وشـعور باخليبـة ،يـذكر إخوانـ الـذين يف السـجن والـذين يعملـون يف اخلفـاء» (مينـة،
 .)32 :1177مث يذكر الكاتب ندم فياض ع االستراجاع الزم ويقول« :يغضب خلروج من
وطن ونزول ضيفا على العائلة الفقرية ومترّ األيام دون خ جديد وال أمـل جديـد» (مينـة،
 .)32 :1177ويقرر اخلروج من هذا البيج هنائيا « :أنا ال أستطيع البقاء حبيسـا كسـيحا أكطـر
اا فعلجُ عليّ أن أعمل ...الغربة أقسى من السجن وأقسى منهم ا البقاء يف بيـج مكشـوف
كهذا .ال يستطيع في حىت الذهاب إىل املرحاض هنارا وال يستطيع أن يكتب( »...مينة:1177 ،
 .)31-31م ــن خ ــالل إمع ــان النظ ــر يف املق ــاطع الس ــابقة يظه ــر أن ال ــزمن الكرونوت ــويب ه ــو
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املغامرة ،إذ يقضي فياض أوقات يف بيج خليل بأسباب املالحقة واملطـاردة فمـن الطبيعـي أن
ابتعــادف عــن الــوطن وحيات ـ القاســية يف املكــان الــراهن جيعل ـ انســانا مــتحريا بــني املاضــي
واحلاضـر وأحيانــا املســتقبل .و تفـي عنصــر احلركــة ضــمن حالـة االضــطراب بــني الفتــرتني
ال ــزمنيتني .واألس ــباب املهم ــة هل ــذف احلال ــة املض ــطربة ل ــدا البط ــل يرج ــع أوّال إىل حض ــورف
اإلجباري يف مكان مغلق أي بيج خليل ،و انيـا إىل أفكـارف السـلبية حـول نفـف املكـان .فالبيـج
أصبح أكطر متاشيا مع طبيعة الزمن املاضي.
مث اشــتغل فيــاض يف "املطعــم" حمــاوال تقليــل شــعورف بالغربــة واالنكســار؛ ولكــن األمــر مل
حيدث هكذا بل ارتفع قلق فيّاض وخوف هنا  ،ومل جيد يف ذلك املكان راحة لنفس فأصبح
مدهوشا ناقما ينطوي يف ذاتـ علـى شـعور بالسـخط واخليبـة أمـام الفسـاد الـداب الـذي كـان
يراف يف املطعم « :منظر املقامر والفتاة ،وصاحب املطعم اجملاور ،وكل املشاهد املمطالة جعلت
يشعر بالقرف والغضب .ازداد اقتناعا أن الفساد الذي يع عن نفس هبذف الظاهرات غدا
عميق اجلذور حىت صار هو الطبيعة( »...مينة .)77 :1177 ،فيقول« :البـدّ أن أجـد خمرجـا..
ف السـارد حـول املطعـم يـد ّل عـى هيمنـة الواقـع
كانج بريوت واسعة» (مينـة . )12 :1177 ،ف اوصـ ُ
السلن الزمكاين ،إذ أحد ج عالقة الزمن الراهن باملكان هنا نوعـا مـن العالقـة التشـويهية؛
عندما امتدّت يد الزمن احلاضر لتضيف على تشوي املطعم يف نظرة فياض.
أمــا "بيــج جوزيــف" فهــو املكــان اآلخــر الــذي التجــأ البطــل إلي ـ لالختفــاء .إن األوصــاف
اخلارجية هلذا البيج تفيد بسعة البيج ومظاهرها اخلالبة الل يـروق البطـل املطـارد« :كـان
الصالون واسعا ،جيد األ اث ،وعلى اجلدران صورة أو صورتان فوتوغرافيتان مك تان ،ول
باب جانن على شكل قوس من األعلى ،تلي غرفة صغرية للطعام والشراب ،حيسب الداخل
إليها أن يلج كهفا يف أحد املشارب احلديطة .ويف هناية الصالون نافذة واسعة جدا ،بعرض
اجلدار كلّ عليها ستارة خمملية» (مينة .)131 :1177 ،هذف األوصاف وحاالت فياض النفسـية
تشري إىل أنّ "بيج جوزيف" يف بداية األمر ال يعدّ مكانا معاديا ل بل يكون مكانا مرتاحا يقلّل
من مهوم يف الزمكان املاضـي .ولكـن أوصـاف هـذا البيـج مل تبـق مجيلـة إىل هـذا احلـ ّد بـل
تغيّ ــرت إ ـرا ت ــوتّر مش ــاعر في ــاض ،إذ يق ــول الكات ــب ع ــن في ــاض املختف ــى يف بي ــج جوزي ــف:
« اجلدران هنا عارية لكنّها متماسكة والعائلة تعيش على الكفاف ومن كفافها كـان يأكـل،
أما هنا فاملظاهر حتجب احلقيقة ،واجلدران املزخرفـة قـد تتعـري يف أيـة حلظـة ،واحلجـز
باملرصاد إذ تأخرت األقساط ،والديون ،وكلّ شيء زائف برغم اجلوهر الطيب» (مينة:1177 ،
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 .)112إذن يبدو من النص أن الزمن الكرونوتويب هو من نوع املغامرة ،فيطري الزمن احلاضـر
البطل أن يشعر باخليبة واالنقباض يف مكان احلاضر ويبح عن مكان جديد.
أمّا "معمل املسامري " فهو املكان اآلخر الذي كان يعمـل فيـ بطـل الروايـة لـيال وهنـارا وسـكن
في للخ الص من املالحقة .يع ّد هذا املكان يف نظـرة السـارد مكانـا ًقـذرا غـري نظيـف يفـو منـ
رائحة نتنة « :يف معمل املسامري حيـ ال فـارس وال سـيف ،كانـج الـ ودة ترشـح مـن اجلـدران
الرطبة وتبع الشمف احملجوبة بالغيوم ،وجهامة احلديد الصدئ ،والعتمة الدبقة ،االنقباض
الشديد يف النفف .يتدل العنكبوت من الزوايا ويتمدد شباكا للـذباب فـوق موجـودات املكـان»
(مينـة . )611 :1177 ،فتظهر زمكانية معمـل املسـامري عـ العالقـة التشـويهية الـل يضـيف عليهـا
الزمن احلاضر نوعا من الكراهية واإلحساس بقذارة املكان أي املعمل عند البطل.
إذن يتضح جليّا أنّ الزمكان حيمل إمّا العالقة التحبيبية والتزينيـة أو العالقـة التشـويهية
والتحويلية .إن العالقة التحبيبية والتزينية برزت عندما أضاف الزمن احلاضر على معمارية
بيــج جوزيــف معــاملَ اجلمــال وأدوات الراحــة للبطــل .والعالقــة التشــويهية والتحويليــة ،ظهــرت
عنــدما ضــاعف مــرور الــزمن نوعــا مــن الكراهيــة عنــد البطــل وحت ـوّل املكــان عنــدف ،فــازداد
إحساس بالضيق واالغتراب.
كرونوتوب العنوان واملقدمة:
إن العنوان حسب ما جاء ب "ج .جنييج" عن "شـارل كريفـل" و"ليوهـو " ،هـو مـا حيقـق هويـة
النص .ذلك أن اهلوية تعطي ل من بني هويات متعـددة لنصـوص متباينـة ومتفاوتـة ،بـالرغم
من مشاركتها إياف قاسم األدبية .إضـافة هلـذا فـالعنوان يقـيم الصـلة باملضـمون وذلـك لكونـ
جيلو عن ويبني فحواف ،وهو يف العمق ما يعطي للنص قيمـة مـن بـني نصـوص تنازعـ الوجـود
(نورالــدين .)72 :1114 ،تظهــر أمهيــة العنــوان انطالقــا مــن اعتبــارف «اآلليــة الــل مــن خالهلــا
يكتسب اخلطاب هويت وكينونت ومتايزف واختالف ؛ ونقصد بذلك إنتاج العنـوان تلـك العالمـة
أو العالمــات الســيميوطيقية الــل تط ـ ّل علــى الــنص و ب ـ مشــروعية الوجــود واحلض ــور يف
العـامل» (حسـني .)34 :6227 ،انطالقــا مـن هـذا فنحــاول الكشـف عــن اإلحـدا يات الكرونوتوبيــة
الل يتضمنها النص الروائي ع دراسة عنوان "الطلج يايت من النافذة".
حيمــل عنــوان «الــطلج يــأيت مــن النافــذة» تركيبــا دالليــا زمكانيــا يف طيــات كلمــل "الــطلج"
و"النافذة" اللتني تعت ان أساسا لعنوان الرواية ،فالطلج هو رمـز للـتطهري حيـ يـرا يف الـطلج
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منبعا وأصال للحياة ،وإن تبشري لزمن الربيع خاصة واحلياة عامة .الطلج مطل املـاء ال ـرج
دالالت عن معىن الطهارة وكينونة احلياة والوجود .فـإنّ استحضـار الـطلج مـرتبط بالرغبـة يف
العــودة إىل األصــول األوىل ،وإنّ ـ إحالــة علــى البــدايات املؤسســة للكــون وانبطاق ـ مــن غمــر ال
ح ــدود لــ  ،وإش ــارة إىل ال ــتطهري بأبع ــادف احلقيقي ــة والرمزي ــة (بنك ــراد .)644 :6221 ،ولربّم ــا
استخدم الراوئـي هـذف الكلمـة ليحيـل القـاريء إىل البدايـة األوىل والفطـرة األوىل أي األعـوام
الل مل يدنف بعد ،وإن رمـز للتـدفق ،واحليـاة ،واالسـتمرارية واخلـالص مـن املـأزق والضـيق
واالغتراب الذي أصيب هبا بطل الروايـة .ومـن جهـة أخـرا حتمـل كلمـة "الـطلج" مبـا فيهـا مـن
ات الـ ودة دالالت سـلبية أخـرا مطـل احلـزن واحلـنني واالغتـراب ،إذ هـرب بطـل الراويـة
من سوريا إىل لبنان وتشرّد يف شوارعها وجباهلا ،فيشعر باحلزن واالغتراب الـذايت .فـيمكن
أن نستدلّ بأن هذف الداللة تكون أقـرب إىل مضـمون الروايـة ،ولعـلّ إتيـان هـذف الكلمـة يف أول
اجلملة تدلّ على أمهيتها وإ بات الداللة .ويالئم الطلج مع الزمن احلاضر الذي جيهد البطـلُ
نفس للـهرب منـ ولك ّنـ مل يـنجح ومـا إن أراد اهلـرب منـ دخـل يف مـأزق آخـر .لـذلك يشـري
الطلج إىل الزمن احلاضر غري النقي للبطل الروائي.
أما كلمة "النافذة" فهي معادل حقيقي لداللة العالقـة احلقيقيـة بـني احلاضـر واملسـتقبل ،إذ
حتمــل داللــة أجيابيــة وهــي فــتح الــذهن علــى الفضــاء اجلديــد ،ودالالت ســلبية ــو احلــاجز
والسجن واالخفاء .فهذف الدالالت السلبية تكون أكطـر مالئمـة مـع مضـمون الروايـة أي االغتـراب
الذايت عند بطل الراوية وتشرّدف يف لبنان يف الزمن احلاضر ومـا يعتريـ يف املسـتقبل .فتتحقـق
الداللــة املكانيــة هلــاتني الكلمــتني "الــطلج" و"النافــذة" عـ كــال العنصــرين وتواجــدمها يف احليّــز
املكــاين .أمــا داللــة العنــوان الزمنيــة والــل تتحقــق عـ كلمــل "الــطلج والنافــذة" ،فيؤسســها فعــل
"يأيت" والذي جتسد ع صيغة املضارع .فالعنوان حييل علـى فعـل حمكـوم بـالزمن وهـو االتيـان
والذي يقضي تسلسل احلد ني أو الفعلني ومها نزول الطلج أوّال ودخول من النافذة انيا.
واا أسلف ،يتضح جلياُ أنّ استيعاب العنوان يتحقق خالل القيمتني الكرونوتوبيتني مهـا:
"كرونوتوب الطلج" بقيم احلاضر امللوّث رغم داللت اإلجيابية أي النقاء ،و"كرونوتـوب النافـذة"
بقــيم احلاضــر امللـوّث رغــم داللتـ االجيابيــة أي الفــتح .مبعــىن آخــر :إنّ الــداللتاني املتقــابلتاني
للــطلج (الــتطهري-الغربــة) والنافــذة (الفــتح-الســجن) ،تالئمــان مــع الــزمن احلاضــر امللــوث.
فيكمن كرونوتوب العنوان يف الداللة املتقابلة املوجودة يف الـطلج والنافـذة ،وذلـك عـ مشـاعر
بطل الراوية املغترب.
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أما مقدمة الرواية فتبدأ مبدخل حواري حدث يف مكان مشخص أي بريوت ،يعطي النص
شكل مقطع مأخوذ من جمرا احلياة ويولّد االنطباع بـأنّ املشـهد يتعلـق بفضـاء خـارج الـنص
ينتمــي إىل الواقــع يف حركــة مســتمرة للــزمن الــذي ميضــي ويــرغم الــراوي علــى أن يلتقطـ يف
طريق (فوتيية.)11-17 :6227 ،
تبدأ مقدمة رواية "الطلج يأيت من النافذة" هبذا املقطع احلواري« :حني رأت مقـبال صـاحج:
أمل يوقفــو بعــد؟ فقــال يف نفسـ  :يــا لــك مــن محقــاء واكتفــى بتحيتــها مــن بعيــد مشــيحا عنــها
بوجه متجـاهال سـؤاهلا األهـوج( »....مينـة .)7 :1177 ،يُظهـر هـذا املقطـع بـأن احلـوار حـدث يف
مكان تطلّ حديقة صغرية ،ويف زمن تكوّن من املاضي امللوث واحلاضر املخـوف؛ املاضـي امللـوث
الذي قد أمضاف البطل منـذ سـنوات يف سـوريا ،واحلاضـر املخـوف الـذي جلـأ إىل بيـج خليـل يف
بــريوت .واجلــدير بالــذكر أنّ احلــوار بــني الشخصــيات يف هــذا املقطــع يظهــر للقــاريء زمكاني ـةَ
املقدمة .وهذا ما نرا يف أسيلة يوجّهها خليل ـو فيـاض بطـل الروايـة« :هـل أنـج جـريح؟ أيـن
كنجا؟ ماذا حدث؟ هل أحضر الطبيـب؟ .»...تفيـد هـذف اجلملـة بـأ ّن املكـان املاضـي كـان معاديـا
للبطل "فياض" كما كان الزمن املاضي ملوّ ا ل  ،فاضطر أن يلتجاء إىل زمكـان جديـد وهـو بيـج
خليــل .إذن تــوحي هــذف املقدمــة احلواريــة للروايــة إىل الــزمن واملكــان اللـذّين عــاش فيهمــا بطــل
الرواية عيشا ملوّ ا.
كرونوتوب الشخصيات املطقفة:
إن الشخصــية هــذا العــامل املعقــد الشــديد التركيــب املتبــاين التنــوع ــ كمــا اعت هــا عبــدامللك
املرتـاض ـ ـ ختتلـف بتعـدّد األهـواء واملــذاهب اإليديولوجيـة والطقافــات واحلضـارات واهلــواجف
والطبائع البشرية الل ليسج لنوعها وال الختالفها من حدود .وتعت كلّها مبطابة مرآة تعكف
كلّ طبائع الناس الذين يشكلون اجملتمع الذي يكتب ل وعن  ،مبا كـان فـيهم مـن عيـوب ،ومبـا
كان فيهم من عواطف ،ومبا كان يف قلوهبم من أحقاد ،ومبـا كـانوا يكابدونـ مـن آالم وأهـوال
يف حيا م اليومية (مرتاض.)73 :1111 ،
مبا أن الكرونوتوب لن حيدد مالحمـ بعمـق إال مـن خـالل إلتحامـ بعنصـر سـردي آخـر،
ونقصــد ب ـ عنصــر الشخصــية الروائيــة ،وبــذلك تغــدو العالقــة ب ـني ك ـلّ مــن الــزمن واملكــان
والشخصية عالقة جدليـة تالزميـة « فـال زمـن بـدون فضـاء ،وال فضـاء بـدون زمـن ،وال وجـود
ل نني معا بدون شخصية ذات حركـة» (ولعـة .)2 :6221 ،وهبـذا املعـىن ال يبقـى املكـان جمـرد
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جمموعة من اخلصائص الفيزيقية أو الطبيعية املميزة كاملسـاحة والتضـاريف واملنـاخ ،فالبـ ّد
من وجود اإلطار اخلاص بالعالقة واملعىن واالنتمـاء ،وهـو اإلطـار الـذي لعـ الشـخص علـى
املكان فينسب إىل نفس  ،وينسب نفس إلي (عبد احلميد.)612 :1111 ،
إنّ الشخصيات املطقفة الل يطلق عليها الروائيون ضمري األمة ،تأيت أمهيتها داخل الروايـة
من كون ميطل أ داة للتقـومي ،والشـعلة الـل تـنري دروب اجلماعـة .ولكـن هـذا الضـمري أي املطقـف
غالبا ما يصطدم بكتل إ نتية وجـدران عازلـة وهـو يسـعى صـوب إيقـاظ األمـة (اجملتمـع) مـن
غفو ا ،وقد يكسّرف هذا اجملتمع ،ويزدري وهو حيـاول أن يقـوّم اعوجاجـ أو مينعـ مـن ضـالل
(حمم ــد موس ــى مح ــودة .)137 :6222 ،يتس ــم معظ ــم الشخص ــيات يف رواي ــات حن ــا مين ــة مبي ــزات
الشخصيات املطقفة ،خاصة الروايات الـل تناولـج مرحلـة االنتـداب ومرحلـة مـا بعـد االسـتقالل
(كاسوحة .)13 :1111 ،تتكوّن رواية "الطلج يأيت من النافـذة" مـن ال ـة شخصـيات مطقفـة .األوىل:
"فياض" الذي متيز باهلرب واللجوء من القوة الظاملة واملطابرة يف إ بات الـذات .والطانيـة" :خليـل
غزالــة" الــذي متيــز بالصــمود والتصــدي واملواجهــة .والطالطــة" :جوزيــف بوعبــدة" املتميــز ل ـ ّب
الطقافة والوالء للمطقفني .فمن هذا املنطلق ،ـن يف هـذف الدراسـة نـدرس العالقـة القائمـة بـني
الزمكانية وهذف الشخصيات كشفا عن ميزا ا ومتيزها عن اآلخر يف مواجهة الزمن واملكان.

فياض (بطل الرواية)
يلعب "فياض" بصفت بطل الرواية دور املطّقف ال جوازي الصغري الـذي الحقتـ الرجعيـة احلاكمـة يف
سورية ألفكـارف اليسـارية ،فاضـظر إىل االنقطـاع عـن التـدريف واختبـاء فتـرة ،فلمـا اشـتدت املالحقـة
نُ صح مبغادرة البالد ملواصلة املعركة ،قـرّر تـر الـوطن وقـد التجـأ إىل لبنـان ويف ظنـ إنـ سيسـتمتع
باحلرية (مينة .)63 :1177 ،فقد وقع يف بريوت أسريا التردد بني أن يبقـى مصـرّا علـى موقفـ ومبادئـ ،
مــتحمال يف ســبيل ذلــك شــىت أنــواع احلرمــان والعــذاب ،وبــني أن يتــر النضــال ،ويــنعم بالــدفء
والراحة ،ولكن يبقى يف بريوت متشردا ومتطاردا يف سبيل حتقيق آمال (مينة.)114 :1177 ،
أمـا املوضــوع املهــم الــذي يفــرض وجــودف هنــا فهــو أنّ "فيــاض" يعــيش يف ظـلّ زمــن ومكــان
يؤطران فيبدو خاضعا هليمنتهما ،متما ل وتغريا ما .إن يتأ ّر بتحوالت الزمن واملكان ،فإذا
كان الزمن قد حتول من النقاء إىل التلوّث ،واملكـان حتـول مـن الكمـال إىل التشـوف والتـداعي،
فيتغري جمـرا حياتـ نتيجـة حركـة البنيـة الزمكانيـة .وتتجـذّر هـذف احلركـة نتيجـة مجلـة مـن
املشاكل والرقابات الل عاشها فياض يف سوريا .يبدو من القرائني يف الرواية إنـ كـان كاتبـا
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فذّا يف وطن ولكن ملا رأا الرقابات العديدة للكتابة فضّل أن يتر وطنـ ويلجـأ إىل بـريوت.
كان متفائال باألحوال يف بداية دخول إىل بـريوت ،ولكـن بعـد مضـي األيـام رأا أن احليـاة يف
بريوت أضيق من سوريا من أجل قل الفرار والتعقيب.
كــان فيــاض يعــيش يف الــزمن واملكــان الــراهن موائمــا الصــمج والغربــة ،ومل يــتمكن مــن
إظهــار هــذف احلــاالت النفســية إال مــن خــالل إفضــاءات ومهســات ذاتيــة (املونولــوج) أو عــن
طريق احلوار مع أصدقائ "خليل" و"جوزيـف" .عنـدما يضـيق بـ احليـاة يف بيـج "خليـل" يقـول
وهو يتظاهر باملوافقة « :سأبقى بني هذف اجلدران ،أدور فيها كحيوان يف قفص ..ملاذا خلقج
حساسا إىل هذا احلد؟ يا نعمة البالدة اهبطي علي ،ويا ص خليل ،يا ص ا معلمي الـذي
فتح عليّ احلقيقة والشقاء( »...مينة . )42 :1177 ،كمـا نـراف اطـب نفسـ ويشـكو مـن املكـان
املاضي أي سورية والزمن احلاضر « :إنّ أكتب ألجل الذين هنا  ...الذين يذوون ،يذوبون،
ويقولون ل :أنج تكتب لماسة .أجل لماسة ،أريدها كلمات من نار ،تكوي ،حتـرق ،ومـع
ذلك فهي ال تكـوي وال حتـرق ،وال تـؤدي إىل نتيجـة» (مينـة .)11 :1177 ،فتـدلّ هـذف احلـوارات
على أن فيـاض يشـك يف فائـدة مسـاعي ملواطنيـ  .ويف مقطـع آخـر يتحـدث مـع نفسـ ويقـول:
«حســنا إرحــل و لكــن قــل ل إىل أيــن؟ ســتنتقل مــن بيــج إىل بيــج ومــن عــذاب إىل عــذاب،
وأخريا؟ العني اخلفية تراقبك واللقمة املرة تنتظر والكلمة الل تقوهلا ستضيع كالقشة يف
الريح ستضيع( »...مينة .)114 :1177 ،هنا زمـن املغـامرة يشـري إىل العـودة الذهنيـة واحلركـة
م ــن ال ــزمن واملك ــان احلاض ــر إىل الوق ــج واملك ــان اجلدي ــد .وعنص ــر احلرك ــة هن ــا يف حال ــة
االضطراب والترديد الل جيرهبا البطل بني أن يذهب إىل بيج آخر أو يبقى.
إذن تغريت رةية فياض لألمكنة الل دخلج فيها ،فمدينـة بـريوت أصـبحج تشـكّل مكانـا معاديـا،
وهــي ذلــك املكــان الــذي يــطري اإلحســاس بالضــيق والعــداء لديـ  ،حيـ يهتــف يف ذاتـ مــرات عديــدة
ويقول« :آف لو كان ل مكان آخر ....يا دنيا! ملذا ضقج يف وجهي؟» (مينة .)11 :1177 ،فكان مـن آ ـار
هــذا الــزمن احلاضــر املــدنف ،وارمتــاء الشخصــية يف أحضــان املكــان املعــزول أن تولــدت شخصــية
أخرا من فياض أشد تشاةما وإحباطا تتناقض مع هويتها ،حي ال يهدّئ املكان.
وقد توحي االسترجاعات الزمنية رغبة "فياض" يف العودة إىل الزمن املاضي وانفصام عن
مكان الظاهر ،إذ يكون يف الزمن احلاضر ،لكن مشدود يف املاضي .كمـا نـراف يف بيـج جوزيـف
اهلاديء لكن مشدود إىل بيـج خليـل« :سيان!..شـعر لـنني إىل بيـج أيب خليـل فهتـف ،تـراين
أعود إلي ؟ ويف سريرت  :تراين أعود إليها؟ وابتسم للطيف الغائب وقال :مجيل أن أقضي العمر
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مــع األطيــاف( »..مينــة .)111 :1177 ،فهــذا االســترجاع الــزم إىل الفتــرة الســابقة خــالل هــذف
الفقرة تعبّر عن عنصر احلركة والنقل من زمن ومكان إىل زمن ومكان آخر .واستخدام اجلمـل
عل ى شكل احلوار يـد ّل علـى أن البطـل قـام بتـذكري مـا جـرا مـن شـىت األمـور يف الوقـج املاضـي
عند خليل وبإحياءف من جديـد .ففـي اجلملـة إ ّن البطـل الـذي أراد الـتخلص مـن زمكانـ السـابق
اضطر االلتجاء إىل زمكانيات جديدة ،وبذلك فقد عاش لسب حتـول البنيـة الزمكانيـة عيشـة
مغتربة .وأخريا مل جيد خملصا من هذا املأزق إلّا الرجوع إىل زمكان السابق أي سوريا.

خليل غزالة
"خليل غزالة" هو الشخصية املطقفة السورية الل يلعب دورا مهما يف تقـدّم أحـداث الروايـة .إنـ
تعلّم بعض املفاهيم االشتراكية منذ شباب وناضاـل ضـدّ فرنسـا يف عمـل سـنديكايي وذاق مـرارة
السجن إ ر تلك املناضلة ،لكن مل يتن ّح عـن املناضـلة ويبـدو كبطـل يعـزم املطـابرة علـى النضـال،
على الرغم اا آلج إلي أحوال أوالدف (مينـة 62 :1177 ،و .)61ختتلـف هـذف الشخصـية مـن حيـ
درجــة فاعليتــها وشــكل األدوار الــل تتخــذها في ـ  ،فشخصــية "خليــل" أقــل ح ـدّة مــن شخصــية
"فياض" ،فإذا كان فياض قد سخّر قافت وعلم كواسطة وآلية للمناضلة السياسية وللمعارضـة
عل ــى الرقاب ــات املختلف ــة يف س ــوريا ،ف ــإن خلي ــل ختلّ ــى ع ــن ه ــذا ال ــدور احلي ــوي قل ــيال واكتف ــى
مبساعدة فياض ولو كان من املناضلني السياسيني السوريني يف األيام املنصرمة.
يع ــيش "خلي ــل" يف الزمك ــانني املخ ــتلفني :أوّال ال ــزمن املاض ــي ال ــذي ك ــان يعم ــل س ــنديكا
واشــتراكيا يف ســوريا أو املكــان الــذي كــان حييــا يف أحضــان ويــرا في ـ ذات ـ أمــام اخلطــر
والرقابــة ،فيعت ـ هــذا املكــان مــادة لذكريات ـ امل ـرّة .و انيــا الــزمن احلاضــر الــذي يعــيش يف
بريوت بعيدا عن األعمال السياسية أي زمن املالحقات احلكومية واال امات املختلفـة ،وزمـن
القتل واملوت ،والبدّ من أن يتر تأ ريف على حياة "خليل" ،إذ يكون جالسـا يف بيتـ ويعـيش يف
نــوع مــن اخلــوف والقلــق واالغتــراب الــذايت بعيــدا عــن األعمــال الكتابيــة« :كــان حزينــا ولكــن
متماسكا .حي جذع األعلى قليال ،ويضمّ كتفي حتج سترت  ،و يفكر بأحسن شكل ملواجهة
العاصفة ...البيج غارق يف وجوم ،وتراكض صغارف وتعلقوا ب  .البنج الك ا ظلّج جالسـة
يف الشمف ،و قد نكسـج رأسـها حـني رأت خيبتـ ( »...مينـة .)621 :1177 ،إنـ كـان جيلـف يف
بيتـ غـريا شــاغل وفقــريا جائعــا ،ويرجــو انتــهاء الظلــم الغالــب عليـ وعلــى أهلـ « :كــان خليــل
منكسرا ،تعبا ،جائعا ،يرا عدوف بشكل أجلى ،إن أمام  ،غول كري وقـادر ،وهـو مـؤمن أن
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هذا الغول سيسقط يوما ،ولكن مىت يأيت ذلك اليوم؟ مىت ينتهي الظلـم؟( »...مينـة:1177 ،

 .)627فخالصة القول ،إنّ حياة خليل مرّت ع تقاطعني زمكـانيني :األوّل هـو الـزمن املاضـي
وما حيمل من دالالت النضال السياسي والكتابـة ضـمن الرقابـات احلكوميـة ،يف املكـان الـذي
كان ميطل حيزا غري أليف .والطاين هو الزمن احلاضـر الـذي ميكـن أن نطلـق عليـ زمـن املنـع
والبقاء وآالم البُعد عن الزمالء واألعمال النضالية يف بريوت.

جوزيف بوعبدة
كان "جوزيف" بصفتها شخصية لبنانية -اسـبانية مولعـا بـاألدب واألدبـاء ،إذ كـان يكتـب شـعرا
منطورا مرة ويترجم قصيدة لناظم حكمـج ويبـدأ مقالـة ويتركهـا ،وكـان يكتـب أحيانـا يوميـات
عل ــى طريق ــة جـ ـ ان خلي ــل جـ ـ ان (مين ــة .)116-111 :1177 ،ول ــذلك اك ــن اعتب ــارف م ــن
الشخصيات املطقفة .ولعل هذف اجلملة املنسوبة ل تكفي للتعرف على شخصيت " :عمل النـهار
ألجل اللقمة وعمل الليل ألجل الفكرة " .وفيما يتعلـق بعالقتـ ببطـل الروايـة ،فقـد كـان حنونـا
ومشفقا لفياض وأحضر ل مكانا هادئا للقراءة والكتابة (مينة.)142-131 :1177 ،
إن كان يشـتغل يف معمـل املفروشـات اخلشـبية واملعدنيـة مـع الشـركني اللـذين كانـا يتعـامالن معـ
معاملة كلها احتقار ،ولكن بعد دخول فياض يف حيات قرّر أن يغري حياتـ وقـال« :لقـد عشـج يف غـري
أجوائي ..عشج بني اجلرذان يف قسم قطع التبديل وأعيش بـني الفيـران يف هـذا املعمـل وجيـب أن
يتغري كل شيء .أنا أسكن مع أديب اآلن ..مع أديب يف بيج واحد ..ذلـك مـا كنـج أحلـم بـ » (مينـة،
 .)142 :1177يكــون الــزمن الكرونوتــويب هنــا مــن نــوع املغــامرة والســرية الذاتيــة ،إذ تشــري عبــارة "لقــد
عشج يف غري أجـوائي " إىل أن جوزيـف يـروي احلـوادث املرتبطـة بـالزمن املاضـي لقارئـ  ،كمـا تشـري
إىل حركت الذهنية إىل وقج سابق وفضاء مسبق ،لي يريد تغيري حيات بسبب جميء البطل.
ويف مرحلة أخرا من حيات  ،يشعر جوزيف بأن كتابات ال ينفع ولذلك يقول« :إىل اجلحـيم،
ال حاجــة بعــد إىل الكلمــات ،لــدينا منــها مــا يكفــي ،العمــل هــو الــذي جيــدي» .ويعتــرف ويتعــذب
ويقول« :فياض وجد طريق  ..ختلّى عن كل شيء يف سبيل أن يكتب ..وخليل قاد إضـرابا فاشـال
ولكن سيقود إضـرابات ناجحـة .أمّـا أنـا؟» (مينـة .)321 :1177 ،تشـري هـذف الكلمـات بـأن جوزيـف
يكون ساخطا على نفس واحلياة .وتكون عالقة عميقة بني هذا السخط والزمكانية ألن السـخط
ظاهرة نفسية تتأ ر من حاالت الفرد يف الزمن واملكـان .وعنصـر احلركـة هنـا مقتصـر يف حالـة
السخط النفسي الذي جيرّهبا جوزيف بعد التأكد من عدم انتفاع أعمال الطقافية.
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إذن أوصاف الكاتب حول جوزيف تفيـد بأنـ كـان حمبـا للطقافـة واملـطقفني وكـان يعـيش يف
الـزمنني املخـتلفني :الــزمن املاضـي الـذي كــان يكتـب ويــنظم أحيانـا كمـا أن املكــان الـذي كــان
حييا يف أحضان هو مكان يشعر في بالدفء والراحة واحلماية .والزمن احلاضر الذي يكون
زمن اخلوف ومالحقة املطقفني .وبذلك أصبح جوزيف يعيش يف نوع مـن حالـة اخليبـة بعـد أن
ال يرا نفعا ألعمال الطقافية.
كرونوتوب األوصاف الروائية:
إنّ الوصــف لمــا يــؤدّي إىل إســباال ــة مجاليــة علــى لغــة الســرد فإنّ ـ يــرتبط بصــفة خاصــة
بالزمكانيــة (احلــاج علــي .)131 :6221 ،يعلــن ظهــور الوصــف يف اخلطــاب الروائــي عــن تعطيــل
النسق الزم للسرد ،أو احلد من وتريت  ،فيتوقّف مسار القصة مـدا قـد يطـول ،أو يقصـر،
ويبقــى الســرد يف حــال انتظــار فــراال الوصــف مــن االشــتغال ،فهــو بــذلك وســيلة مــن وســائل
التخفيــف مــن الســرعة الزمنيــة (بوشوشــة .)171 :1111 ،فــإنّ املكــان يع ـدّ مــن أهــم العناصــر
السردية الل يهتم الوصف برصد تفاصيلها؛ لي يرتبط الوصف ارتباطا عضويا ومباشرا
باملكان ،فهو األداة الل بواسطت يشكل وينشاء الفضاء الروائـي ،وأصـبح مييـل إىل الدقـة يف
تقــدير املســافات ،اــا يقرب ـ مــن اهلندســة (قريبــع .)21 :6226 ،أمــا اآلليــات والوســائل الــل
تســهم يف خلــق األوصــاف فهــي «النظــر ،واإلضــاءة» .والنظــر مبعــىن حاســة الرةيــة الــل نــرا
بواسطتها األشياء ووظائفها التصويرية .أما اإلضاءة فهي الضوء الذي يعدّ عامال حا ا يف
تشكيل املناظر الروائية( .عبدالعال114 :6126 ،؛ نقال عن لراوي.)117-112 :1112 ،
يتمطّــل عامــل الرةيــة يف هــذا املقطــع مــن الروايــة « :وكانــج الســاحة كقريــة منــل بشــري،
والضجيج من حول على أشدف ،واألزياء تتكا ر وتتباين...الطربوش والقبعة واملاليـة واللـف
وال ــديكولل» (مين ــة .)16 :1177 ،حيــ يص ــف "في ــاض" س ــاحة ب ــريوت وش ــوارعها وواجه ــات
حوانيتها ،وهو وقف يف حمطة الباص وينتظر أن يأيت أحـدُ ويُذهبـ إىل املطعـم .فيشـري هـذا
الوصف إىل شعور فياض بالتحسّر أمام تلك األمكنة اجلميلة.
وتــارة أخــرا يصــف فيــاض األبنيــة العاليــة وينظــر إىل اجلمــال الطبيعــي لــبريوت ويصــف عــن
طريق خيال ويقول « :تـراءت لـ بـريوت حمصـورة بـني الرابيـة الـل جيلـف عليهـا وشـاط البحـر،
وخيّل إلي أن أبنيتها قـد حتولـج إىل خيـول حجريـة تزحـف يف كـل اجتـاف وبـدون نظـام .فهـي تكـ
وتك من كل اجلهات ،وتتصل على امتداد الشاط  ،وتفتح ذراعيهـا فتحتـوي البحـرا» (مينـة:1177 ،
 .)621وإعطاء الذراع للشواط فهو تشخيص يستحسن وجيسّم خيالُ القارئ باستماع .
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وكذلك يف ذلك احلـني يصـف السـار ُد املظـاهر الطبيعيـة لـبريوت مطـل اجلبـال ،والـروايب،
والشواط  « :وبدا اجلبل املوشي بالدروب املضاءة يتراجع خطوة أو خطوتني ،مفسحا اجملال
هلذ الشريط من العمران العجيب الذي يؤلف الساحل» (مينة .)621 :1177 ،فمطل هذا املطـال
الوصفي يشيع بدور روية فياض يف حتديد معامل املكان ،وبذلك يصبح للعـني الراصـدة الـدور
يف نقل صفات املكان وجزئيات  ،لكن هذف العني حتتاج أيضا لعنصر آخر يساعدها يف حتقيق
غرضها ،ويتمطل يف عامل اإلضـاءة وغالبـا تكـون اإلضـاءة طبيعيـة ميطلـها ضـوء النـهار وأشـعة
الشمف واألنـوار « :وكانـج األنـوار يف اجلبـال ،تتـراءا كالعناقيـد وتتـداا الـروايب مـن املـاء
فتجاورف ،وتطلّ علي بإ ناء ،حىت ليخيل إىل املرء إنّ يف وسع اجللوس على طرف اجلبل
وغمــف قدميـ بــالبحر» (مينــة .)612 :1177 ،ويـ ز ذلــك أيضــا عنــدما يصــف الســاردُ بــريوت
ومظاهر مجاهلا مـن رةيـة "فيـاض" الـذي كـان يعمـل يف ورشـة البنـاء ويـرا ذلـك املشـهد مـن
الطابق الطال  « :كانج الشمف قد أشرقج لتوها ،وخصل تتدىل من النوافـذ وتتسـاقط علـى
األرض واألدراج ،وبريوت تسـتيقظ علـى صـفري البـواخر وقعقعـة الرافعـات ونسـيم صـباحي
لطيف يهب من الشرق ،والبحر األزرق الالهنائي يتمطى» (مينة.)626 :1177 ،
إذن فال غرو أن يقال بأنّ هذف األوصاف اجلميلة تسـهم إىل حـد كـبري يف ضـبط وإيقـاف
الزمن داخـل هـذا النسـيج السـردي ،وهلـذا يعتـ الوصـف أداة زمنيـة متـنح الـنص اسـتراحة
وسكونا؛ لي يرتبط الوصف ارتباطا عضويا ومباشرا باملكـان ،إذ ميطـل األداة الـل ترصـد
جزئيات املكان وتفاصيل  ،وهذا ما تؤدي إىل إسباال ة مجالية على املكان من جهة ،وإيهام
القارئ بواقعية هذا املكان من جهة أخرا.

النتائج
لقد حصلج الدراسة من خالل معاجلة نقدية كرونوتوبية لرواية "الطلج يأيت مـن النافـذة" إىل
نتائج يأيت تلخيصها على النحو التال:
 .1يتجلى مالمح الكرونوتوب أو الزمكانية يف بعـض األمكنـة املركزيـة واهلامشـية يف نـص
الرواية مطل مدينة بريوت ،وبيج خليل ،وبيج جوزيف ،واملطعـم ،ومعمـل املسـامري ،كمـا يظهـر
يف عنوان الرواية ومقدّمتها ،والشخصيات الروائية ،واألوصاف.
 .6تغيّر املكان بعد حتول الزمن يف الرواية ،إذ كان الزمن املاضي زمنـا لسـيطرة الرقابـة
علـى الكتّــاب يف ســوريا ،والـزمن احلاضــر يكــون زمـن اهلــرب والرقابــة يف بـريوت .فقــد هــرب
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بطل الرواية "فياض" من سوريا إىل مكان آخر (بريوت) وعـاش هنـا عيشـة ضـنكا ومغتربـا
إ ــر الــتغريات الزمنيــة .لــذلك إنّ األمكنــة يف بــريوت كلــها كانــج معاديــة وغــري أليفــة للبطــل
وتبيّنج االغتراب الذي سيطر علي .
 .3توجــد العالقــة الو يقــة بــني الزمكانيــة وعنــوان الروايــة ومقدمتــها ،إذ تكمــن زمكانيــة
العنوان يف الداللة املتقابلة املتواجدة يف كلمل "الطلج" و"النافذة" ،وتالئم الداللتاان املتقابلتاان
للطلج (التطهري /الغربة) وللّنافذة (الفتح /السجن) ،مع الزمن احلاضر الذي يـؤ ر يف بطـل
الرواية طيلة حضورف يف بريوت .وزمكانية املقدمة يتجلى يف املقدمة احلوارية للرواية.
 .4توجــد العالقــة املتواشــجة بــني الزمكانيــة والشخصــيات املطقفــة يف الروايــة ،إذ تــبني أن
البطل "فياض" كان يواكب ويعايش املكان والزمنا احلاضر يف بريوت هربا من املكان والـزمن
املاضــي يف ســورية؛ إن ـ مل ينــل الرخــاء الــذي كــان يبح ـ عنـ يف بــريوت ،بــل أمضــى حيات ـ
متواريـا ومتشــردا بـني البيــوت املختلفـة (بيــج خليـل ،بيــج جوزيـف ،املطعــم ،معمـل املســامري)
كأنـ مســجون .لــذلك لقــد أ ّــر الــزمن واملكــان املاضــي يف فيــاض وأوقعــاف يف الــزمن احلاضــر
املــدنف املشــوبة بــاخلوف والغربــة .وكــان "خليــل" املناضــل السياســي ،هــو املطقّــف اآلخــر الــذي
جـرّب جتــارب فيــاض يف ســوريا وبــريوت فــرارا مــن الرقابــات السياســية بســوريا .لقــد مـرّ لـ
الزمن املاضي الـذي كـان يشـتغل باألعمـال السياسـية والكتابيـة يف املكـان الـذي كـان ميطـل لـ
مث مي ـ ّر ل ـ الــزمن احلاضــر الــذي يضــطر أن يعــيش مــع املنــع
مكانــا غــري أليــف (ســوريا) ،و ّ
والرقابة أكطر من املاضي يف مكان غري أليف آخر (بريوت).
 .1إن األوصاف اجلميلة الواردة يف رواية "الطلج يأيت من النافذة" يرتبط أغلبها باألمكنـة
وتد ّل داللة واضحة على أن بطل الرواية كـان يرغـب يف إيقـاف الـزمن عـ توصـيف تفاصـيل
األمكنة ،وذلك من أجل تقليل حتسّرات وشعورف بالغربة يف بريوت.
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املصادر واملراجع
.1
.6
.3
.4
.1
.2
.7
.1
.1

.12
.11
.16
.13
.14

األمحر ،فيصل (ال تا) .املكـان وداللتـ يف الروايـة العربيـة اجلزائريـة .مـذكرة ماجسـتري
(خمطوط) ،قسنطينة :جامعة منتوري.
باختني ،ميخائيل (1112م) .أشكال الزمـان واملكـان يف الروايـة .ترمجـة يوسـف احلـالق،
دمشق :منشورات وزارة الطقافة.
باشــالر ،غاســتون (1114م) .مجاليــات املكــان .ترمجــة :غالــب هلســا ،بــريوت :املؤسســة
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
لراوي ،حسـن (1112م) .بنيـة الشـكل الروائـي :الفضـاء ،الـزمن ،الشخصـية .بـريوت:
الدار البيضاء.
برنف ،جريالـد (6223م) .املصـطلح السـردي .ترمجـة :عابـد خزانـدار ،الربـاط :اجمللـف
األعلى للطقافة.
بنكراد ،سعيد (6221م) .السرد وجتربة املعىن .بريوت :الدار البيضاء.
بوشوشــة ،بــن مجعــة (1111م) .اجتاهــات الروايــة يف املغــرب العــريب .املغــرب :املغاربيــة
للطباعة والنشر.
احلاج علي ،هيطم (6221م) .الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي .بريوت :االنتشار العريب.
حاجي قا ي ،فرزان ؛ وصاعدي ،أمحد رضا (1312ش)« .دراسـة الكرونوتـوب التحليليـة
مــن منظــار ميخائيــل بــاختني يف روايــة دو دنيــا وذاكــرة اجلســد» .جملــة لــوث يف األدب
املقارن (فصلية علمية حمكمة) ،العدد  ،61صص.121-11
حســني ،خالــد حســني (6227م) .يف نظريــة العنــوان ،مغــامرة تأويليــة يف ش ـؤون العتبــة
النصية .دمشق :التكوين للنشر.
حليفي ،شعيب (1117م) .شعرية الرواية الفانتستيكية .الرباط :اجمللف األعلى للطقافة.
محودة ،حنان حممد موسى (6222م) .ال زمكانية وبنية الشعر املعاصر :أمحد عبداملعطي
حجازي منوذجا .إربد :عامل الكتب احلدي .
كاسوحة ،مراد (1111م) .الرةية اإليديولوجية واملوروث الدي يف أدب حنا مينة .سورية:
دار الذاكرة.
عبد احلميد ،شاكر (1111م)« .الوعي باملكان ودالالت يف قصـص حممـد العمـري» .جملـة
فصول ،القاهرة ،جملد  ،13عدد .4

جتلّيات الكرونوتو (الزمكانية) يف رواية "الللج أييت من النافذة" ْلنّا مينة

.11
.12
.17
.11
.11
.62
.61
.66
.63
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عبد العال ،قمرة (6216م) .البنية الزمكانية يف رواية الرّماد الذي غسل املاء لعز الدين جالوجي،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف األدب العريب ،اجلزائر ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة.
املاضــي ،شــكري (1111م)« .الداللــة االجتماعيــة للشــكل الروائــي يف روايــات حنــا مينــة».
جملة الفصول ،اجمللد  ،1العدد .4-3
مرتاض ،عبد امللك (1111م) .يف نظرية الرواية ل يف تقنيات السرد .الكويج :عامل املعرفة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1111م) .حتليل اخلطاب السردي ،معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة
لرواية زقاق املدق .اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.
موسى ،خليل (6222م) .مالمح الرواية العربية يف سورية .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
مينة ،حنا (1177م) .الطلج يأيت من النافذة .ط ،6بريوت :دار اآلداب.
نورالدين ،صدوق (1114م) .البداية يف النص الروائي .الالذقية :دار احلوار للنشر والتوزيع.
قريبع ،رشيد6226( .م) .الرواية اجلديدة بني األدبني الفرنسي واملغاريب .دراسة مقارنة،
أطروحة الدكتوراف ،قسنطينة ،جامعة منتورة.
ولعة ،صاحل (6221م) .البناء والداللة يف روايات عبد الرمحن منيف .أطروحة الدكتوراف،
عنابة ،جامعة باجي خمتار.

