
 

 

Arabic Language & Literature https:// journals.ut.ac.ir/ 

Vol. 18, No. 1, Spring 2022  Print ISSN: 1735-9767 

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6187 

 DOI: 10.22059/jal-lq.2022.319717.1137 

La durée in the structure of the story of “Khalil al-Kafir 

in light of the theory of Gérard Genette 

Mojtaba Omranipour
1

, Yadollah Ahmadi Malayeri
1
, Faysal Sayyahi

2
  

1. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Al-Farabi 

Complex of Tehran University, Qom, Iran 

2. PhD Student, Department of Arabic Language and Literature, Al-Farabi 

Complex, Tehran University, Qom, Iran  

(Received: June,04, 2021; Accepted: February,5, 2022)  

Abstract 

Time is one of the most important narrative elements that are employed within the 

narrative construction. Accordingly, literary theorists made a distinction between the 

time of discourse and the time of the story and the ability of fictional time to move 

between the past and the future and blowing up the wall between dream and reality. 

In addition, the techniques used highlight the beauty inherent in the context of the 

text, where the French theorist Genette drew a map that reveals to us the features of 

chronological paradoxes, which are manifested in arrangement, absorption and 

frequency. Our research is a structural study that focused on employment forms and 

incentives. La durée in the structure of the story of “KhalilalKafir” in light of the 

theory of Genette. One of the results of this research is to break the monotony of 

chronological time with narrative time techniques and accelerate the narration at the 

beginning of the story with the use of the summary to fill the gaps in the text or 

introduce the characters in the middle of the story, the use of the scene prevailed 

over other techniques. At the end of the story, the narrator speeds up the narration of 

events, staffing the deletion with the summary. There was a great deal of interest in 

dialogue and monologue. But the declared deletion exceeded the implicit deletion 

space. The descriptive pauses were not all adornments to the narration rest without 

an aesthetic role, but rather the most explanatory ones had symbolic dimensions. 
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 "تيجنا  ريج"ة يء نظروض علیافر" كل الية قصة "خلياالستغراق الزمين يف بن

 2ي؛ فیصل سیاح1يمالیر  يمحدأ یدهللا؛ 1ورب جمتبی عمراين
 رانيإة وآداهبا، جممّع الفا ايب التابع جلامعة طهران، قم، يأستاذ مساعد، قسم اللغة العرب .1

 رانيإة وآداهبا، جممّع الفا ايب التابع جلامعة طهران، قم، يتو اه، قسم اللغة العربكلدمرحلة اطالب  .2

 (40/42/2422: القبول تا يخ ؛ 40/40/2421: االستالم تا يخ)

 امللخص

 ومنظرقدم  هذا علی بناءً، ائيوفها داخل البناء الريظوتم تية الفاعلة اليت يائكعد الزمن من أهم العناصر احلي

 احلائط نسفواملستقبل و املاضي نيالتنقل ب يفائي والرالزمن  ةقد وممن القصة و ممن اطخااب نيزا بييمت األدب

، ة النصيبن لةكاائي عن شوقة بناء الزمن يف النص الريشف لنا طركت كذل إضافة إىل، اقعوالو احللم نيب احلائل

 "تيا  جنريج" سم املنظر الفرنسي ث يح، ط النصيامنة يف حمكات اليتربم لنا اجلمالات املستخدمة يالتقنو

وقد أد ج الباحث ، اتروالتو )املدة( االستغراقوب يالترتة يف ية املتجليمعامل املفا قات الزمنشف لنا كخا طة ت

 علیل الكافر" يقصة "خللاالستغراق ف يظوتافز وحوال كشأ علیمن خالله  كز  ثيح يويبنال املنهجمؤلفه يف إطا  

ائي كات الزمن احليجي بتقنولونو وكسر  تابة الزمن الك ا البحثهذمن نتائج و، "تيجنا  ريج"ة يء نظروض

سط القصة ويف و،ات يف بالشخصيتعرالولسد ثغرات النص أص يف التلخيظوة القصة مع تيدابيف  دع السريتسرو

 .صيالتلخ وظفا احلذف ويف سرد األحداث م راويأسرع ال تهاييف هناوات يسائر التقن علیف املشهد يظوت یطغ

م مساحات وجتاضا يأاملعلن  احلذفو اتيدون سائر التقن فايظتو ثركأج ولونواملوج واليالد يتيبتقناملشهد  نكل

  مجايل بل كانت ون دودوالتقاط أنفاسه ستراحة السرد ة الينية مل تكن كلها تزئيصفوقفات الوالوالضمين احلذف 

 .ةيذات أبعاد  مز ةيريأكثرها تفس

 ةيالكلمات املفتاح

 .خليل الكافر، جربانل يجربان خل، االستغراق، جريا  جنيت، املفا قات الزمنية
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 مقدمة

األثر الذي وات الفن يشف مجالكهي ف، دةوة منشيغاو ضيعرخ ي تا ذاتإن د اسة األدب 

األعمال  هرةوة هي جيفهذه اجلمال، ث اإلنساينو واملة يناص علیواملتلقي  ذهنيف لده خي

لسد ات العمل األديب يدخلت يف طو  وهذه الثغ متوجاثة ين الد اسات احلدكل،ة ياألدب

 اوأعلن نيالذ سوالر ينيالنكة الشكنما ظهرت حريح، خاصةاته يمالجب ثركثر فأكأ عهاوج

ففي هذه  اد ذاهمستقلة حبة يحدة فنوكالعمل األديب و ةياألدب علیا وزك و "ت املؤلفوم"

بداية من عملية تقدمي األحداث بشكل مستمر  دا سي األدب يف باهتمامالزمن  یحظالفترة 

ف ويف أي من الظر» ةيألن النفس األدب، ال إىل املستقبلوصووباحلاضر  اً ومر املاضي

. كة ألهنا متلكوممل، ل سعداء العاملكشأن ، فهي دائما: ع أن تنفصل عن الزمانيالتستا

  الذي وفهذا الد (.21: 2991، باشال «)دوجوقف عن الوالن معناه التيقف عن السو مبا التو

ا تبات  ثيح، اتياوث خاصة يف الريم يف النقد احلديله شأن عظ كن شوالزمان دلعبه ي

من  ولفال ميكن ألي عمل سردي أن خي، ثيقا بالبنية السردّيةوالبنية الزمنية ا تباطا 

 حلظة نيدة بوجوة املياقع األممنة املستعملة من قبل السرد تعين القاعويف ال» ألن، الزمن

-209: 1002، فو ودوط«)ليييمؤشر ختكانا يبب تؤخذ أحسهلذا ال ي املستحضركاحلوالسرد 
دم مصلحة العمل األديب خيله كهذا و، ةيع األعمال األدبياضحا يف مجوذلك  یيتجلّو (.220

ان يف كالزمألن ، اتبكقد ات الشف عن كالود ييتشالي هة يالغاونة حتت جمهر الناقد يعك

ها يسمياليت وة ياقعومغرقة يف ال والقصة اليت تبدبل إن » اقعويف ال وتلف عما هخية القص

: 2991، كيلو«)ةية مرعيد فنيطبقا لتقال إمنا تبين( slice of life) اةية احلحين شرويعيالاب
املفا قات  بإ ساء معاملت يا  جنريي الفرنسي جويلبناقام ع اسوما  الضففي هذا امل (.99

ن ين الذيدا من املنظريمستف هتيسم نظررف، للنص ةية الداخليشف عن البنكلل ةيالزمن

فأخذنا من  .يويالبن شفاة النقد علیز الذي  مسه ي املمريالتأط ید إلوعيفضله ه ووسبق

 يف نيل جربان باحثيجلربان خل "افركل اليخل"قصة  علیطبقناه واالستغراق ، مفا قاته

ع يتسربافع اليت حفّزت السا د وهبا هذا البحث مع الد یالنماذج اليت جتلوافز واها احليط

مستخدما تبايء السرد  وص أيالتلخواحلذف  يتيف تقنيظوت مع السرد يف بعض الفقرات

ربم لنا ية يف هذه التقنيظوتل القاصا ياو فع الستا  عن ن كن شود، قفةوالويت املشهد يتقن

ل يقصة خلألن  .املرسلرسلها ية اليت يالرسالة الدالل القصة معامنة يف بان كالات يمالاجل

ة يالعقل ارة علیيجواء املساوالت اليت قام هبا جربان لرسم األاحمل أمجل من تعد افركال
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 العصو  لكة خالدة ليإنسان  سالة بانها يف منكث تيح ة خاصةية عامة واللبنانيالعرب

علی مستوی خاصة دة يفرة ية وأدبيات فنيمالجب لهاكتتوج يف شل يالنب ملضومنها فإضافة

الداللة  يملغزصل يي ك ل واملضمونك الشنيبی إلی حد أدنقلص البون الزمان الذي 

البعد السردي للنصوص،  يتعامل مع األدب خاصة عليوي الذي ياملنهج البنف، املنشودة

ة ذات بعد ي من األعمال األدبريثكل أساسي مع السرد ألن كث هذه املد سة تتعامل بشيح

وي؛ يئة خصبة للنقد البنيوفر بيالسرد فإن  ،ل ما. ألجل هذاكقصة بش كيوهنا حتكسردي 

م ات  غيان، والشخصكة، والزمان واملكمثل: احلب من البين ريثكيف ال كشتري  هأنكما 

نصوص   معاينرية ال حتاول تفسيويالبنفإن  اهذاىل اله، إضافة ك يف أشريبكالالتنوع 

، ألن األمو  املتعلقة يء ددا أم يثل أدبا جمت اهن،إنينص مع يم علك، أو احلةمفرد

ة أو بناها اليت ية هتم بلغة النص األدبية والبني أو اجلودة تابعة للظواهر الساحريبالتفس

 ة وصول النص إيليفيكالنص، بل ب ة ال هتم مبعىنيويمتنح النص معناه، وجمملها أن البن

    : املنهج البنيوي وفق نييالتال تساؤلنيب عن اليجتأن  هذه الد اسة تحاولفه. يعنيما 

 ؟افركل الييف قصة خل يناالستغراق الزم يجتلكيف .1

 ؟ القصةستغراق يف االتقنيات ف يظوة تيماهي غا.2

 ة البحثيخلف

لذا ، ةية تارقت ملوضوع املفا قات الزمنريثكحبوث  كهنا، ة البحثيوبالنسبة طخلف 

 : منهاو، فقطالقصة بد اسة  اهتمت يتالث والبح يعلز يكالترة ياطخلفلت وحا

ان نعة سو  كلية اآلداب وعلوم الثقافة جبام حبث قدمه باغوس  ماضين ساتيوان إيل -

القصة القصرية "خليل الكافر" يف جمموعة »اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا ا كاليجاك

« ألناونيوغرامشيالقصة "األ واح املتمردة" جلربان خليل جربان د اسة حتليلية هيمنة 

فبني أشكال األيديولوجية  خليل الكافر ضوء نظرية اهليمنة قصة يحيث حلل عل، 5102

 شتراكية والرأمسالية واإلقااعية... ودو  الشخصية املهيمنة واملضادة للهيمنة.كاال

متظهُر اهلَيمنة واآل اء املضاّدة »معنون بـ جهانبخت ليلي ومسية برماس ميدألمقال  -

 يل اجتماعي للقصة عليتحلالقيام ب هدفت الو قة، 2998 «افر"كنة يف قصة "خليل الللَهيم

 الدعامة ريعتقد بتأثين اأن جرب وه هيلإ صالوما تف رامشيو غيمنة ألناونية اهليضوء نظر

د ية يف حتدية والسلاة الثقافيولوجيدلدو  الفاعل لإليل اهتماما بالغا ويليفهو ، ةياالقتصاد
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ؤمن ية يفية والتثقيريات التنويولوجيدية ويف ضوء اإلية واالجتماعياالقتصاد  البينيريوتغ

 ة.ية والرأمسالياسيوالقد ات الس ةارياملس يالقو يفة علية الضعحيبانتصا  الشر

ان نة جبامعة سوالثقافعلوم وكلية اآلداب  إيل هريتيتنو ويسيت مفتوحة  ه تحبث قدم -

"خليل  القصة القصريةة يف يات الشخصياإلشا »جوكجاكرتا كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

يف وجدت الباحثة  حيث ةيتداولد اسة حتليلية ، 1022« جلربان خليل جربان" الكافر

عود ية ومرجعها يات شخصيللغائب إشا  29للمخاطب و 29لم وكللمت 22احملادثات 

 يغزاملتلقي للولوج مل يل األمر عليوفائدة استعماهلا هي تقوم بتسهو ة كات املذيللشخص

  .عينامل

ة كقما ي مبا وة سعاد ي قالنيتالاالب دإعدارة مقدمة لنيل شهادة الليسانس من مذك -

اح املتمردة جلربان خليل والعتبات النصية يف األ )ة ية اجلزائري ومهاجلرة يف يوجلامعة الب

ة يائيمية السيء النظروض يعلد ست  1029-1021«( انود اسة سيميائية للعن»جربان 

ظيفة ومتيز ب، صاتوقصان يف هذه األوعن ه البحث أن كليلإصل وما ونة القصص وعن

  .صفية إىل جانب من التعينيوظيفة الومتيز بال "خليل الكافر"ومعينة 

افر" كقراءة أدلرية لقصة "خليل ال»بـ ةو قة ألميد جهانبخت ليلي ومسية برماس معنون -

ة يبن يل علية خليل شخصيض وحتليمتح فالد اسة هدفت إيل، 2998« جلربان خليل جربان

اتب كأن ال ي النتائج علريامنة للبال وتشكة اليات النفسينظرا للقابل كمد سة أدلر وذل

دفع الشعب اللبناين حنو احملاولة واملثابرة ضد يي كة الثائرة ي سم هذه الشخص

 ة يف نقل املعينياملعلومات النفس ةيفهي حماولة عرض فاعل، سةينكة وسلاة اليتاتو كيالد

 ل أفضل.كبش

نان وآداهبا يف جامعة سوة يقدمها "بد " طالب يف قسم اللغة العرب ةيويد اسة بن -

ة يليد اسة حتل»ل جربان يافر جلربان خلكل اليصة خلوة )أقصيموكة احليسالما اإلكجايالك

من  يتجليما . افر"كل الي"خلل قصة ية حتليوية البنيفبحث يف إطا  النظر 2998 («ةيويبن

ل ييف قصة "خل الزمين االستغراق يعلزت ك د اسة  يعل نعثرلن ،حد علمنا  يعلة ياطخلف

 دا يف هذا اجملال هلذه القصة.يعد جديفهذا البحث  تيا  جنرية جيء نظروض يعل افر"كال

 (Anachrony)ة ياملفا قة الزمن

بعض ة التخلي عن ياون يف العمل األديب مثل الركميان فكاملو ناة جتري يف إطا  الزمياول  ك

ن كمينه الودولتها كألنه عنصر أساسي يف شا، الزمان كل تريستحامل غريأنه منات يالتقن
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ل ك ق وال يعلة أن حتمل ياوهل تقد  الر ارح نفسهيال ؤس اهنوها ، سرد األحداث

 يعلات تشد يتقن إيل القاصء ىلتجيلذا ، ها هذه القد ةيس لدية لياو؟ طبعا الراألحداث

ختلص السا د من و  وة تلعب هذا الديفاملفا قات الزمن، تابةكاليف  ةتيغاله صلوتي كساعده 

 وب األحداث أية ما مقا نة نظام ترتياكب الزمين حليد اسة الترت» تعينف، هذه األممة

 ة نفسها يفيالزمناملقاطع  وة يف اطخااب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أياملقاطع الزمن

اقف وم امليتنظ» جيولو نوكة ممنان ممن الياول  كفل (.18: 1٩٩١، جنيــت«)القصة

ي ذلعي ايالاب واقعي أوالزمن ال وأ (.91: 1009، برنس«)ثهاوب حديقفا لترتواألحداث و

ب يبترتو القصةاته يجتري يف ط

ما مساه كأو ، تسلسل خايومناقي 

ممن و .بزمن القصة تيجنا  ريج

اطخاايب الذي ال  واذب أكال والسرد أ

اقعي وب املناقي اليتالتر كد بذليتقي

 ات األحداثيالتسلسل اطخاي جملرو

، تيجنة عند ياكزمن احلب ياملسم

مع الزمن  القصةلف ممن تخيعندما 

 بيترت يعلممن القصة  افترضنافإذا ، ةيمفا قة ممن كهناب األحداث تقع ييف ترت ةياكاحل

فمقا نة  «.أ   ب د  ج » بيترت يعلسرد ممن سرد األحداث و، «د ج   ب  أ»

، حلمداين: نظري» ة.ي اطخااطة التالريتشما كح وضوربم املفا قة بتالقصة بزمن السرد ممن 

2992 :21». 

ع يف سرد يوهذا التن ألن، نيممن يعلاحد بل جتري وة الجتري يف ممن ياوفأحداث الر 

ات ختدم املصلحة العامة يلغا القاصظفه ويف، جيولو نوركال الزمن تابة  سركياألحداث 

ب الزمين ي الترتنيالصالت ب» هيو أعمدةل ثالثة وحاملفا قة الزمنية   وتتمحلذلك  .ةياوللر

 ب(ية )الترتياكمها يف احلياذب لتنظكب الزمين اليالترتولتتابع األحداث يف القصة 

، اقعو)يف ال اذبةكاملدة الوة ياملقاطع القصص واألحداث أة هلذه ري املدة املتغنيالصالت بو

 -ة فقطيبيبعبا ة تقر -أي، اتروصالت التو)السرعة(  ةياكتها يف احلياول النص( لروط

هذا  يف (.12-14: نفس املصد «)ةياكرا  احلكقد ات تورا  القصة ك قد ات تنيالعالقات ب

ل وة األي  متجلوجند ثالثة حماف و ودوط اانيتزفره قبله كذو تيجني طرحه ذم اليالتقس
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اتر والثالت التو( duration) األستغراق الزمين والثاين السرعة أو (Order)ب يالترت

((Prequency نقسم يب يفالترت نفصل الثاين يف البحث النظري.والثالث ول وصر األتخفن

ن وكان تيبعض األحث يح، (Prolepsis)أو االستباق  االسشراقو (Analepsis)االسترجاع  إيل

 اء لتسترجع وال د إيلوفهي تع، اطخاي للسرد يال عن جمريقل وا أريثكقد تبتعد » األحداث

األمام لتستشرف ما  تقفز إيل كس من ذلكالع يعل ون قد حصلت يف املاضي أوكأحداثا ت

ات يف يف طونا فعند االسترجاع (.229: 2990، يو)حبرا«قع من األحداثومت وآت أ وه

سد بعد وة ية شخصيإشا ة طخلفكات يلغا، ة من حلظة الصفر يف السردياملاضي بدا

، ةيسكن عوكة تكهلذا جند يف االستشراقات احلر خالفا، لفها النصخيالثغرات اليت 

 وان آمال البال أيب وأ ياملتلق يق لدواد الشجيإكات ياملستقبل لغا ونقفز حنوقف السرد ونف

 معدّل نيالعالقة ب» وهو اتروأما الت .خلإ... وخالل السرد حلهال من واحية ياد أحججيإ

 واتر هولفت النظر يف التيما. (21: 1001، ينوتيم«)ة احلدثياورا   كمعدّل تورا  احلدث كت

 ضمنضعه و تيجنا  رين جكل، ل دجمة يف حبث الزمنون حي املنظرنيحمل خالف ب

 ة.ياملفا قات الزمن

  (durationاملدة ) و_االستغراق الزمين أ

ألننا جند يف ، هااسيق ماوالسرعة مدلول  ل يف صلب البحث البد أن نعرف ماوقبل الدخ

عة ية السركحلراالنقصد بالسرعة حنن و،ة السرعة ريتول وحيدو   اًريثك اًكالمل يالتحال

مدة)هي  نيـالعالقة ب»ة بـياكدد سرعة احلحي تيجنا  ريفج .ضايأ ئةيباال فقط ،إمنا نعين

ل وط ول)هوطو( نيالسنو  والشهوام ياألوالساعات والدقائق واين وسة بالثيمق، مدة القصة

زا ير ه سكف تينفس التعرو (.201: 1٩٩١، )جنيــت«الصفحات.(و  واسس بالياملق، النص

فمن هذا (. 22: 1001، قاسم«)ممن احلدثول النص و طنيأن السرعة هي النسبة ب» قاسم

ساحة  يعلنفسه  ضرفد يريل ك، ممن القصة صراعاتوة ياك ممن احلنين بوك  تواملنظ

شد يذي الز يكالتروة ياوي الروريالسا د ، لذي من خاللهااملنظا   وهن املهم كل، النص

ليت ختدم مصلحة ات ايالتقن كتل يإحدختاذ ا يعل القاصرب جيالذي وة ألنه هياوة الركحب

رام كالها مرو يعلر مي أن قد  السا دية ياوة ضمن الريوأحداث ثان كن هناوكت. القصة

هلا ئات ياجلز كل احلدث ألن تليض يف تفاصون اطخود جممال وصا أيظفا السرعة تلخوم

 قابها لو  حودي ةيالرواأساس وات هامة يشخص وأحداث أوا يقضا كهناوط جدا ي  بسود

يف  يتجليستغراق الزمين ألجل هذا اال، لهايدخل يف تفاصيو تأينيفالبد للسا د أن 
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تم سرد ي» ثيح ء الزمنىات تبايالثاين تقنوع الزمن يات تسريبحث تقنيل ما ون األي ومنظ

، ةية سرديات ممنيف تقنيظوبت، لماتكبضع  ولة أيال يف أسار قليوأحداث تستغرق ممنا ط

ل ممن القصة يتم تعاييف حالة البطء و( ellipse) احلذفو( Sommaire)أمهها اطخالصة

قفة والو( scene)ة مثل املشهد يات سرديف تقنيظوبت، قف السردووه ريتأخو

(pause)«.(91: 1020، عزةوب). ق يالتاب ةيناص يعلوحتليلها ات يفبعد هذا نتارق هلذه التقن

 بعض الكتاب.و تيجن آ اءب نينيمستع، النصي

 رل الكافيل جربان وخليجربان خل

، من أم مثقفة وأب متغارس 2889ولد ، شاعر لبناين أمريكيكاتب ون جربان خليل جربا

تلمذ للرسام »وقصد با يس ، 2908ويف فد س فن التصوير 2892أمريكا  إيلسافر 

لسان األستاذ ذكر الشاعر  يعلويف ذلك الوقت مر ، الفرنسي والنحات املشهو  " ودان"

 حيت تعمق هناك يف فن التصوير(. 111: 1002، الفاخو ي"«) كيم بليزي "وليوالفنان االنكل

، مةينع«)ساره بقلمهيشته أقل فعال يف النفس مما ينقشه جربان بريس ما يلـ»فـ نيبرع يف الفن

بزغ  ."الراباة القلمية"مع  فاقه  2910وأسس املتحدة مث عاد إىل الواليات  (.919: 1009

تويف خليل جربان 2992بريل عامأمن 20ويف  )النيب(.جنمه يف مساء العامل الغريب بكتاب 

    : نيمرحلت انقسمت إيلفقد  ة ياته األدبيح أما سل.مرض الليف الكبد وت إثريف نيويو ك 

املوسيقى : ة فأنتج مخسة كتبيلغته كانت عرب 2928-2902من عام : املرحلة األويل

األجنحة املتكسرة ، (2908)، األ واح املتمردة، (2904عرائس املروج )، (2902)

، (2929املواكب ): ما بعد بثالثة كتبي( و أكملها ف2921دمعة وابتسامة )، (2921)

 (.2919البدائع والارائف )، (2910العواصف )

اجملنون : ة فأنتجيزيمعظم آثا ه باللغة اإلجنل 2992 -2928من عام : ةياملرحلة الثان

ان يسوع ابن اإلنس، (2914 مل ومبد )، (2919( النيب )2910السابق )، (2928)

 (.2999حديقة النيب )، (2991التائه )، (2992) آهلة األ ض، (2918)

 قصة الملخص 

صراعهما مع الفقراء وهي حكاية عن اجلشع الذي يسيار على نفوس الرهبان واحلكام 

ستعباد وتأثريه بتغيري مصري قرية حد اطخدم من عامل اللؤم واالأوصحوة ، ضاهدينوامل

 ديرقزحـيا ل "د من قبيواملؤ "الشيخ عباس"ة ياملتجلي يف شخصفنظام السلاة بأكملها. 
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د ية اليت صنعت من الفالح آلة بيوالبواعث املاد، صو  معاناة الابقة الفالّحة يف اجملتمعي"

نعومة أظافره عندما أد ك  تم منذياملت، ليظهر خل اهم حىتيستمر حتخ عباس وهكذا يالش

حقيقة اإلنسان الّذي ميتلك العقل واحلواس فجادل الكهان وكشف الستا  عن طمعهم 

 اليت قتل ميل مع بنتها مريفاحتظنه كوخ  اح الديرلة طُرد من ييف لو، نيوتالعبهم بالد

ه خ عباس فتمثل أماميالش به إيل يوعندما وش، عرف القاتليبعلها قبل مخس سنوات ومل 

تفوه خبابة غراء كشف ل ية. لكن خليحملاكمته وطرده من القر، اطخو ي إلياسوجبانبه 

أهل القرية معه.  تعاطفت أفئدة حيت، وأبا  احلكام القُساة، وصو  هلم حياة الرهبان

، مرمي فتهللت وجوههم فرحاوأعلنت أيام نيسان لسكان القرية سرائر احلب بني خليل و

 .بعضا بصريو ته جا ا قريبا وصهرا حمبوبافاافوا يبشرون بعضهم 

 ( Scene)_املشهد السرد إبااء _

 ل مساحة النصيوتاوة ياكء ممن احلىاتب لتباكستخدمها اليب اهلامة اليت يمن األسال

 ، املشهد ةيتقن

ليت اها ديالق عنان السرد بيو، اتي اء الشخصوي وتجب الراحيما عند فظَويث يح

ة ييف بناسعة وت اتأخذ املشاهد مساحهلذا  ا.ا هكمعربة عن أفو، لم بلهجتها مباشرةكتت

املشاهد متثل بشكل عام اللحظة ـ»ـفن أهم وكيها  وات دياملسرحخاصة يف ، العمل األيب

يف هذا اجملال و (.28: 2992، حلمداين«)ها ممن السرد بزمن القصةيتاابق فيكاد ياليت 

افق التام وهي حالة التـ»فـ، األحداث ممنوة ياكة ممن احلريتو نيب تام متناغن وكيب أن جي

اقع وقتحام الاوب املباشر واألسل ن هلذه احلالة أن تتحقق إال عربكميالو، ني الزمننيب

 اجواليمع اآلخر د ا وحان كإذا فاملشهد  (.19: 2990، فو ودوط«)لي يف صلب اطخاابيالتخ

(Dialogue) اجولونوما  مع الذات وح انكإذا و Monologue)) حتليل الذات من  لذي يعدا

قف حركة ممن السرد احلاضر لتنالق حركة وتته يفف، ا  الشخصية مع نفسهاوخالل ح

تأمالها ألن وعن مشاعر الشخصية ج ولونويعرب املو، الزمن النفسي يف اجتاهات خمتلفة

ه مظهر يعلضفي يد أنه عادة ما يب، ثةية احلدياوالنتقال الزمين إجراء شائع جدا يف الرا»

 اتية من الشخصيعي شخصوا  ي تميدقإما بت، صفه من عمل الذاكرةوعي" بي"طب

يعرب عن جتربة البال ، ةيو ة عفوالكالم بص قولألن  (.88: 1001، دجو)ل«ج(ولونو)امل

تزل من خي ون اعتبا  التسلسل الزمن اطخا جي فهو يا دوشعالالنفسية الداخلية تعبريا 

ي وع من التساوا ي إال نوجد يف املشهد احلويال»و ا مع الزمن السردييمتماش يالزمن اطخا
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  املشهد هاما يف ون دوكيفبهذا  (.201: 2992، تيجن«)ممن القصةوة ياك ممن احلنيالعريف ب

 يعلساعد املتلقي يفه يظوتفات مستهدفة يغا كن هناوكة تيف هذه التقنيظوعند تو السرد

 فهم الرسالة.

ة الفضاء العام يبعد  سم إطا  بن القاصصو ه يهذا أول مشهد : افتتاحي ديالوج 

 ميقاظ مريحلظة است لة إيلية يف تلك الليل املز يستهله بنقل املتلقي من حالة خلي، للقصة

 نما كانت ملتفتة بوجل حنويح، معها مع والدهاجيمن سبات نوم عميق يف ذلك الكوخ الذي 

فرفعت « هل مسعت صوت صا خ مستغيث؟ مسعت ياأماه؟هل »: قالت بسرعة» والدها

فقالت  »ال مل أمسع سوى عويل األ ياح يا ابنيت»: الوالدة  أسها وأصغت هنيهة مث أجابت

قالت هذه » أنا قدمسعت صوت أعمق من هزمي الريح وأمر من عويل العاصفة»: الصبية

قد مسعت الصراخ ثانية يا »: الكلمات وانتصبت واقفة وفتحت الكوة وأصغت دقيقة مث قالت

تعايل نفتح …أيضاوأنا قد مسعت : النافذةفأجابت األم وقد أسرعت مرتاعة حنو  .أماه

فهذا  (.11: 1021، جربان«) النافذة كي ال تافئ الريح السراج ىصدأو… الباب وننظر

 ات واجلويالشخص يعلقة للتعرف البدائي ييف القصة ومبثابة نافذة ض الوجياملشهد أول د

ة ية السرد املتماشريطء وتب مع أمها منكث حلظات ونشعر بميفمن خالل حوا  مر، واملكان

د من جانب ييضا تأي. وأاًسرعةً وسرد يمع ممن السرد وممن القصة وكأن األحداث تتساو

ساعد الراوي  يعلشدّ يفهذا املقاع  .م بكلّ شيءيعلما  واه الراوي ال يعلات يالشخص

 سرده الراوي.يانا مبا ميعاي للمتلقي إياملتنقل يف فضاء القصة و

أد ك بتموجات  وح ، ليل بكوخ  احيبعد مدة من مكوث خل: باحلمونولوج بعد عاصفة 

شعو ا بأن هذه ومن تقلبات األحوال  خوفاكان يرتعد لكن قلبه  ،اري حول  وحه ففرح كثميمر

ما هذه األسرا  »: نفسه يفناج هاام عنيتفصله األوب يقر الشعلة املقدسة ستضمحل عما

وماذا يقول سكان هذه القرية البسااء إذا ما  ...اطخفية اليت تتالعب بنا وحنن غافلون؟

علموا بأن فىت  ُب ِّي يف الدير وخرج منه مارودا فجاء قريتهم لكي يعيش بقرب صبية 

د يوماذا يقول الشيخ عباس العائش بني هؤالء الفالحني املساكني كاألمري بني العب ...مجيلة؟

إذا ما مسع حكاييت؟ وماذا يفعل كاهن القرية إذا ما  ددوا على مسامعه تلك األقوال اليت 

ة الزمن احلكائي كي ريالسا د وت ئباي (.21-22: 1021، ) جربان«سببت طردي من الدير؟

ل من لعبة ية خلرييف هذا املونولوج الذي  سم لنا ح، ليل يف فؤاد خلوجيسرب مبسا ه ما ي

كان  ويف الوقت نفسه ني القلبنينما شاهد هذا احلب املتبادل بيفبقي مندهشا ح، اةياحل

ة ريارح أسئلة كثيف، بوح بهينما ية حيل وأهل القري  احريخائفا من عاقبة هذا احلب وتفاس
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ة يوهذه املناجاة النفس، ةيصاغ «أنا»متحدثة و «أنا»نفسه  ة جاعال منينفسه بلغة داخل يعل

ة يف سلوك وعقل يكشف عن السيكولوجية املتجليأن  ديرينما يللسا د ح أة هي ملجيالوجدان

كل أثر ملؤلفه؛ كما وأن  حوميعي بقد  كاف يوجد حوا  طبيال» هوتفكري وشخصية البال ألن

 ة. إنّها باألخص حالة البال وهويوط احلوا ل للكشف عن بعض السمات واطخاياملونولوج م

ة ريففي هذا الشاهد جند وت(. 911: 1022، بايف«)ةحماو  ومهي وتوجهه إيل م موقفهيقّي

  زة.ية ممية قصصينهما توافق تام لبناء بنييف البعد القصصي واحلكائي وب يالزمان تتماش

 ت أنكاد، بقلبهاعاطفة احلب بشدة وم عندما عصفت ي...عشية :   ومانسيمشهد  

فبعد ، جاءت ووقفت جبانبه ونظرت من الكوة إىل الفضاء، ة بقاءهيالتقاوم حنوه متمن

إىل أي مكان »: ول يف خاطرها تشجعت مرمي وسألتهجيل عن ألفاظ تعرب عما يحبث طو

إىل حيث سوف أتبع الاريق »: ...فأجاهبا»تذهب عندما تذوب هذه الثلوج وتنفتح الارقات؟ 

أليست احلياة ، با من ِّايملاذا ال تسكن يف هذه القرية وتبقى قر»: قالت متنهدة..مث .«ال أعلم

ة اليقبلون املارود من يإن سكان هذه القر»: ...فأجاهبا« ههنا أفضل من الغربة البعيدة؟

 وال يسمحون له أن يتنفس اهلواء الذي حيييهم؛ ألهنم حيسبون عدو، الدير جا ا هلم

إن سكان هذه القرى يا »: وقال ...فتأوهت مرمي ولبثت ساكنة« رهبان كافرا باهلل وقديسيهال

ذا هب (.21: 1021، جربان«)مرمي قد تعلموا من الرهبان والكهان بغض كل من يفتكر لذاته 

ة يد االبتعاد عن القريريل يفخل،  أخذا وعااءًنيثن االنينسج الكالم بياملشهد احلوا ي 

ه بالبقاء ي همس يف أذنميسلاة الرهبان وجهل الناس سامعا لنداءات عقلة ومرخوفا من 

تا ة ، ةيطالبة منه البقاء يف القر، لساهنا  ب احلب يعلومتكلما ، ة لنداءات قلبهايصاغ

ألن عادة ، ئةية باريجنب بوت ان جنبا إيليشميجند ممن السرد وممن القصة  يأخر

 إضافة إيل، واهلدوء وتغتنم الفرص للبوح ما يف القلب الب التأيناملشاهد الرومانسية ت

كملة فلهذا لعب املشهد الدو  اإلجيايب يف ت، جند التناغم يف األجوبة بني االثننيهذا 

  املضمون الذي يرسله املرسل للمتلقي.

رك ت، حاكمهيخ عباس ليقصر الش إيلمكتوفا ال يعندما أحضروا خل: احملاكمةمشهد  

 هذا الشاب الذي ثا  ضد ري عن مصنيالقصر متسائل و حننياهم مسرعة أكويأهل القر

رسم القاص ف، رياس ممثل الدياطخو ي إل، خ عباسيفكان جبانب الش، د املرسومةيالتقال

من »: امسي خليل. فقال الشيخ: فأجابه «ما امسك أيها الرجل؟»سمعه كل الناس يمشهدا 

الفقراء واملساكني املظلومون »: وقال... خليلفالتفت « هم أهلك وذووك وأين مسقط  أسك؟

فابتسم الشيخ عباس مستهزئًا  «وهذه البالد الوسيعة هي مسقط  أسي، هم أهلي وعشرييت
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ها وطنا تأىب أن تكون يتدَّع إن الذين تنتسب إليهم يالبون معاقبتك والبالد اليت»: مث قال

أشرف أبنائها وتسلمهم إىل قساوة إن الشعوب اجلاهلة تقبض على »: فقال خليل «من سكاهنا

، جربان«)....كنت أقود العجول، كنت  اعيا ومل أكن جزا ا»: فأجابه خليل ....العتاة والظاملني

وما بعد أول يعة عشر بقع هذا املشهد يف اطخط الزمين احلكائي بعد أ ي (.22-28: 1021

خ هبذا ياس صرح للشيإل ل كما ذكر يف النص ألن اطخو ييكوخ  اح ل إيليلة من وصول خليل

را وإن هذا امللحد يمتمردا شر ر فيتياء قد طردوا من الديالرهبان األتق»البعد الزمين 

قع يف صلب احلبكة يفهذا املشهد  (.21: 1021، )جربان«نية منذ أسبوعيالكافر قد جاء القر

جربان ها يرمي إليتكون هي ما ، راءغل خابة ياب خلخياته يأساس القصة ألن يف ط وهو

خ واحلكمة يأسئلة الش يعل ية تاغيففي هذا املشهد جند السخر، من خالل هذه القصة

 هدوء ما قبل العاصفة حيتفهو يف تتمتها ول يد لثو ة خليمته كأنه، ليتلتف بألفاظ خل

هذا املشهد اإلستجوايب هبط يف  لذلك، نةيالسك إيل دعوي احلروف نينلمس األلفاظ و ن

 ة إيليهوأقرب املقاطع الروائ»ث املشهد السردي يمع ممن القصة ح يسرعة السرد وتتساو

ع أو ينا دائما أن نصفه بأنه بايء أو سريعلصعب يث يالتاابق مع احلوا  يف القصة حب

 ممين نيها تاابق بيكون فيمهما كان القول يف املشاهد ف(. 28: 2992، حلمداين«)متوقف

، اة بالقصةيعة العمل األديب والظروف احمليطبتبلو  يف يالسرد والقصة وهذا التساوي 

 ل حنويفت خللتيب. وبعد هذا املشهد يستنتجها الناقد أو األديومن خالل االستناجات اليت 

إن ، أيها اإلخوة» هد هلا السا دمية اليت كان يضعا وهي الضربة القاياطبهم مجخيالناس و

كم قد أحضرين مكتوفا الرجل الذي أقامه خضوعكم واستسالمكم سيدا على حقول

والرجل الذي جعله ، ليحاكمين أمامكم يف هذا القصر املبين فوق بقايا آبائكم وجدودكم

مث قال  ويساعد على تعذييب وإذاليل...، إميانكم كاهنا يف كنيستكم قد جاءين ليدينين

إن الكالم الذي مسعتموه مين يف هذه الليلة هو الكالم الذي طردين »: بصوت منخفض

والروح اليت شعرمت بتموجاها يف قلوبكم هي الروح اليت أوقفتين ، الرهبان من أجله

القصة  كن  هذا املشهد تتمة للمشهد املذكو  آنفا وهو (.41-29: 1021، جربان«)...مكتوفا

ة يع أبناء القريتكلم عن لسان مج ل فهويلسان خل يعل أقوله الراوي طريع ما أ اد أن يومج

 يومد (Theocracy) ما ختبئه الثيوقراطيةعة وكشف ياجم اإلقااعكرمز للعامل وه

 91صفحات من  4هذا املشهد مساحة  احتل لذلك، )ع( يسيم النيب عياحنرافها عن تعال
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ة يفهذه النسبة العال، من جمموع القصة 28.22صفحة من جمموع القصة ونسبتة تكون 

  السردي والقصصي.نيمع الزمن يف السا د أبطء السرد ومتاشي لنا كنيهلذا املشهد تب

ااء لغكشف ما حتت ا، حبث خ عباس يلة يف قصر الشيبعد خابة طو: مشهد بانو امي 

ليت هزت ة ايوالكلمات السحر، ريخ والديد الشيسرا  اليت صنعت من اإلنسان آلة باألمن 

خ عباس والناس مبشهد بانو امي ي الشنيث بيوجدان كل من كان حاضرا فتجاذب احلد

قال هذه  «...ما أصابكم أيها الكالب؟»:  حولهنيخ عباس  جاال واقفيث خاطب الشيح

الكلمات وامتشق سيفا كان جبانبه وهجم على الفىت املكتوف ليوقع به فتقدم  جل قوي 

« بالسيف يهلك، أغمد سيفك يا سيدي ألن من يأخذ بالسيف»: قائال هبدوء ...البنية

هل يعترض اطخادم الضعيف سيده وويل نعمته؟ »: صرخ قائال... وفا تعش الشيخ عباس

: وتقدم  جل آخر وقال...« اطخادم األمني اليشا ك سيده بالشرو  واملظامل»: فأجابه الرجل

مل »: و فعت امرأة صوها وقالت« مل يقل هذاالفىت شيئا يستوجب احلكم؛ فلماذا تضاهده؟»

فتشجعت  احيل إذ ذاك » كافرا؟ يقذف بالدين ومل جيدف على اسم اهلل فلماذا تدعوه 

إن هذا الشاب يتكلم بألسنتنا ويتظلم عن ِّا ومن يريد به شرا »: وتقدمت إىل األمام وقالت

وأنت تتمردين أيضا أيتها األ ملة »: فقال الشيخ عباس صا فا أسنانه« يكون عدوا لنا

املشهد  هامنفهد اومييز الدا سون بني أنواع املش( 42: 1021، جربان«)...الساقاة؟

يه الكاتب إىل توسيع إطا  املشهد وترك عدد كبري من الشخوص إل أالذي يلج، البانو امي

واهلدف منه إطالة الفترات الزمنية القصرية ألن هذا األسلوب يعرض اهلدف بشكل ، فيه

عا خلف تتابع األحداث يف القصة وحركتها يركض سريمفصل ومتأن وال جيعل القا ئ 

عل القا ئ وكأنه مشا ك باحلدث بصو ة تبعث احلركة والتلقائية يف جيث يح، شا اهاإو

وكما ، خ عباسيتكلم عن شخوص القصة موجهة خاابه بوجه الشيي قالسرد وكأن املتل

ة ووحدة يوحدة من ممن احلكا»ه يهواحلال يف هذا املشهد البانو امي اآلين الذي حتدث ف

ة يالسرد حسب مساحته النص البطء يف حركة دث توامنا أقرب إيلحيإذ ، من ممن الكتابة

ة يفاحلركة السرد(. 192: 1001، قصراوي«)إبااء السرد يعلالت تعمل يه من تفصيتوحيوما 

ألن هذه الوحدة املوجودة تتالب من ، مع ممن القصة ىئة تتماشيبا ةريبوتوة يجندها متأن

  .كي تقوم الشخوص بدو ها وتبني مواقفها حد أدين القاص أن يقلص السرعة إيل
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  (Pause) قفةو_ال

صف وال ء السا د إيلوسبب جللة ياكة ممن احلريتو تبايء ول أيتعا يعلم وتقهي حالة 

لفترة من  قف السردوتوتضمن عادة انقااع يصف والتأمالت. فالواملناظر و اطرواطخو

في مع ممن يظوتاابق أي ممن يتحقق عندما اليقفة وال وق الزمن أيعلت» ألنالزمن 

دي وعم خطوال خط أفقي ومن يعلن إذا قسمنا الزمن كل (.19: 2990، فو ودوط«)اطخااب

ا كتا  األفقياطخط  وتجه السرد حنيحلظة الصفر مث يف قف الزمن وتيقفة وف اليظوفعند ت

 وصف املناظر أول ةياألفقة كمتجها باحلر، ة للزمنياطخا ةيالعمودة كراحلالسا د 

أنفاسة السرد  يلتقطي كة ياستراحة سرد تعدان يحفهي بعض األ، خلقهاوات يالشخص

، إبااء ممن سرد األحداث يعلتعمل » ةيصفوقفة الوالف، ديبدأ من جديمن مث وللحظات 

سعا يف ممن اطخااب وتوثل استارادا ميبالتايل و، صفوة اليي بعملوجة النشغال الراينت

 ةعاتقه مهم يعلالسرد أخذ يعندما (. 119: 1001، يو)قصرا«ةياكحساب ممن احل يعل

ان كامل أجزاءد يجتس: ظائف عدة منهاوة ين هلذه التقنوكتلقي تخبا  املإل، صف املناظرو

نرسم الفضاء وات ية الشخصيجولوكيصف نقد  نسرب يف ساومن خالل الو،  أبعادهينيتبو

فتقد هذه يقد صف ون الكل ةيالرواة يتلقي غا يعلساعدنا يالعاطفي الذي 

ن وجدويط الذي يالتأمل يف احمل ء األباال أنفسهم إيلىلتجيعندما » ستراحة(اال)/الصفة

 ولو حىت، انهكد بإميي احملاوأن الرا يعل، سا د ل البال إيلوتحييف هذه احلالة قد و، هيف

رب عن خيوبعض املشاهد  يعلقف األباال ويأن ، ة يف األحداثكة مشا ين شخصكيمل 

 ة وريقف سويصف ول بأن الوصعب القيففي هذه احلالة  لها؛ياستقراء تفاصوها يتأملهم ف

عة القصة نفسها ينه من فعل طبكل، حدهوي وس من فعل الرايقف هنا لوألن الت احلدث

ات يف الشخصيصون يف ضمن إطا  توكما تإقفة وفال (.22: 2992، )حلمداين«حاالت أبااهلاو

يف  وأا من عمل السرد يأساس ءاجزتعترب وة كن مساندة للحبوكت ثيححاالها واألحداث و

ن جمرد إستراحة وكة يف حد ذاها فتيتصبح غاأن عين ين جمرد عمل ذايت وكت يحالة أخر

 بدأ السرد.يمن مث ولتقط أنفاسه يي كللسا د 

 خيه ملكانة الشيأول شيء بدأ به جربان الفتتاح القصة وقفة وصف: خيكانة الشمل وقفة 

كان الشيخ عباس بني سكان تلك القرية »  وأكواخهمينيعباس وقصره وشرحا حلال القرو

وكان مزنله القائم بني أكواخهم احلقرية يشابه ، املزنوية يف مشال لبنان كاألمري بني الرعية

اجلبا  الواقف بني األقزام. وكانت معيشته ممتامة عن معيشتهم مبيزة السعة عن العوم 
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هذه أول (. 99: 1021، )جربان«ة عن أخالقهم باختالف القوة عن الضعف...وأخالقه خمتلف

ة ية ألهل القريخ عباس وجربوته واحلالة املأساويان مكانة الشيصو ها السا د لبيوقفة 

ة اليت ينا الابقية االجتماعية املتضادة يف هذه القرية مبيستغلهم ملقاصده املاديالذين كان 

تعال ممن السرد  يلفإضافة إ، شها اإلنسانيعيتعد كرمز للنظام العاملي واحلالة اليت 

إحدامها وظيفة تزئينية وهي جمرد استراحة  لوظيفتني عامتني صفيةتوظَّف الوقفات الو

فة يالوظ» حيمل ما جنده يف هذا املقاع هوالنوع الثاين الذيلكن ، مجايل دون دو  للسرد

ا يكون املقاع الوصفي يف خدمة القصة وعنصرا أساسية اليت تقضي بأن يلرمزة ايريالتفس

فهذه الوقفة كانت  (.224: 2990، حبراوي«)جةيكون يف نفس الوقت سببا ونتييف العرض أي أن 

وتربم من خالل األلفاظ بعض الرموم  يف خدمة احلبكة وهي عنصر أساسي للتعرف باألجواء

طبقة الربوليتا يا والقرية كالشيخ  مز األستبداد وأهل القرية ، واألشياء املتجلية باألشخاص

ا حيدد مدلوهلال الوقفات اليت يف توضيف ذكي فجربان، ذه األجواءهلضن االعامل احل

 عنة.ممعان والقراءة املتبالشكل بل تالب اإل

كانون ة يوصف أجواء هنا إيل القاصنتقل يبعد وقفة جمملة : ة يف  أس السنةيوصف القر 

د ياة واملوت والتجدي احلنية مامجا بيبوقفة  مز ة السنة مصو ا الفضاء السائدياألول وبدا

العواصف ،توا ى النو  الضئيل وغمرت الظلمة البااح واألودية وابتدأت الثلوج تنهمر بغزا ة »

 املنخفضات حاملة الثلوج لتخزهنا يف الوهاد تصفر وتتسا ع ملعلعة من أعايل اجلبال حنو

فترتعش هلوهلا األشجا  وتتململ أمامها األ ض فمزجت األ ياح بني ما تساقط من الثلج يف 

ذلك النها  والساقط منه يف تلك الليلة حىت أصبحت احلقول والالول واملمرات كصفحة 

فكأن الابيعة قد غضبت ملوت  ...ها املوت ساو ا مبهمة مث ميحوهايعلواحدة بيضاء يكتب 

مت تأخذ بثأ ه من احلياة املختبئة يف األكواخ وحتا هبا بالربد القا س العام العجوم فقا

املعروف عن جربان ختيله السحري عند وصف (. 1021: 10، جربان«)والزمهرير الشديد

ا جند يف هذه الوقفة واصفا غروب النو  كماملشاهد وجزئياها الدقيقة املبانة يف اجملام 

وخ  اضيا لكن يف اسكيرة وانتقام الابيعة من االنسان الذي يزومهينة الليل وهاول الثلوج الغ

السرد أنفاسة  طلتقي ة لن تكون استراحة للقصة حيتيهذه الوقفة الوصفف به له القد تيكمبا 

 ممن القصة ومتجها حنو السا دمُوقفا ، الياطخ لغة السرد والتجول يف ع يفيلتنوااد جيإل بل

 أو، تفق جزء من النص السرديعندما ال»أيت يف يوقتال ث هذاية ألبعد ثغو ه حيممن احلكا

كن يف هذه مي "الوقفة". يعلمع ممن القصة حنصل  (discourse time) جزء من ممن اطخااب
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ألجل  (.1009: 211، )برنس«سبب الوقفةيق يعلكن للوصف أو التميف السرد وياحلالة القول بتوق

لكن هذه الوقفة أحدثها السا د كي ، لة مبهجة عادةيد وهي البد أن تكون ليلة العيعرفنا بليأن 

 مساحة النص. يعلري يف ما بعد جي ة البال ومايكولوجيتعرب عن سا

   يف كانون  ة وشدة برودة اجلويبعد  سم الفضاء البانو امي للقر: ليزنل  احمل وقفة

كانت »عشر من العمر  ة البالغة الثامنميابنتها مرول يكوخ  اح إيل القاصأخذنا ياألول 

وفوق ،  احيل وابنتها جالستني بقرب موقد قد تغلّب الربد على حرا ته واكتنف الرماد مجره

 أسيهما سراج ضعيف يبعث أشعته الصفراء الضئيلة إىل قلب الظلمة مثلما تبعث الصالة 

متاما مع  يهذه الوقفة تتماش(. 1021: 12، جربان«)أشباح التعزية إىل كبد الفقري احلزين

وفقدان األمل وتسليم والظلمة فهو يصو  حالة البؤس والقهر ، يف القصة ةياألحداث اجلا 

مساء هذه  يالشيخ عباس عله  مس ذيالكتاتو ية والبعد القاسي نسان أمام أشباح الدياإل

أ ض الواقع من ظلم  يعلري جيد ملا يينوع من اإلشا ة والتأ وتعد هذه الوقفة، القرية

دوس اإلنسان ياجملتمع الذي  يعلان جربان يعصكما تظهرة يحبق أهل القروفساد 

كأهنم يف »وثو ته وأبااله  .رمز لنفسهيجربان يف انتقاء أمساء أبااله  حىت، بال محة

ل يجربان خل هووعة متعددة لوجه واحد أقنأو كأهنم ، ث اجلوهريقة واحد من حياحلق

عنوان  باانتخأن كما (. 21: 1022، مةينع«)اتهياملرحلة الشابة من حهذه جربان نفسه يف 

فهذا البال ليس إال هو ، ات املتحدةيربان يف الوالجرمز لشهرة يهلذه القصة  "ل الكافريخل"

 ك قيود األسر الفكرية واجلسدية.القاص والقصة تصو  لنا ما يالبه جربان من اإلنسان لف

ممن القصة الذي عالته هذه  إيللزمن احلكائي حصة األسد نسبة ل ه جيعلزاتيمن مف

 ة. يائحيالوقفة اال

ف يالكوخ وجتف لة ونقله إيليل يف تلك الليخل يعلبعد العثو  : ىش الكريوقفة هجوم ج 

، واحد  الدهشة والرأفة يف آننيأخذت املرأت، ميل ومريبعض أسرا ه لراح فمالبسه وكش

هما ينيأطبقت ع ه حيتينظران إلتت املرأتان يبق، ليأجفان خل يوع يعلتغلب النوم  وعندما

مرأتني إىل عامل األحالم ومخدت النا  يف اإلومحلت أجنحة الكرى  وحي » ىنسمة الكر

وظلت العاصفة ، مث جف ميت السراج فشح نو ه ببطء مث انافأ، املوقد وحتولت إىل  ماد

العنيفة تقذفها ميينا القامت ينثر  قع الثلوج واأل ياح  الغضوبة تضج خا جا واجلو

كة عند توصيف اناباق جند يف هذه الوقفة الدينامية يف احلر (.1021: 20، جربان«)ومشاالً

ي توجد أيضا يف إمخاد النا  فه، البعض ييف السكون عند تابيق األجفان علاألجفان و
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اخل لكوخ وكأنه يرسم عاملني متضادين دا جد ويف العاصفة اهلوجاء خا  ما وحتويلها إيل

أجفان  يعلحالة تغلب النوم فيها  القاصد هذه الوقفة اليت وصف فبع، خا جه لكوخ وا

الفضاء بعد    هدء ياسه وفلتقط أنيعاي للسرد إستراحة كي يأن يريد ع وكأن جربان ياجلم

كري كي يستنتج ويعاي للمتلقي فرصة  لينظم األحداث يف تسلسل فتلك العاصفة اهلوجاء 

ة السرد ريسرع وتأاحلذف املعلن يف السرد و وظف، ألنه بعد هذه الفقرة، لتتمة القصة

 .نياي مساحة الزمن ألسبوعل

ة لعقائده يل من القرينبذ خليبعد احملاكمة اليت كان من املنتظر أن : ةوقفة حال 

الساحر  يعللكن السحر انقلب ، ريخ واملكفرة من قبل الدية الشيكتاتو ياملناهضة لد

خ عباس بآماله يها الشيسقيفتهدمت تلك التصو ات املأمولة اليت كان ، قةيوظهرت احلق

وملا بلغ اجلمع ساحة ، بقي الشيخ منفردا كالربج املهدوم متوجعا كالقائد املغلوب»والتافهة 

الكنيسة وكان القمر قد طلع من و اء الشفق وسكب أشعته الفضية يف السماء التفت خليل 

متجهة حنوه كاطخراف الناظرة إىل  اعيها فتحركت  وحه يف  و أى أوجه الرجال والنساء

داخله كأنه وجد يف أولئك القرويني املساكني  مز الشعوب املظلومة وشاهد يف تلك األكواخ 

 (.1021: 48، ) جربان«...احلقرية املكتنفة بالثلوج املتجلدة  مز البالد املغمو ة بالذل واهلوان

خ عباس والبُهت ي صنم شميات أصحاهبا عند هدية ونفسيالقرجواء ألر املبدع يفهذا التصو

تأخذ مسا  الزمن  اع كلها تبطء خاوات الزمن السردي وكأهني اجلمينييف شرا ىالذي سر

 عند سكوت عقا ب معانأخذنا بالتفكر واإليخط ممين أفقي  األمام إيل العمودي املتجه حنو

حة للزمن وللسرد بعد تلك العاصفة اليت الساعة مبالمح املكان واألشخاص وكأهنا استرا

خ عباس يشالة ية بشخصية املتجليل عندما نسفت أ كان اإلقااعيابة خلخبهبت 

حترام اإلنسان يف اة ويقراطميقاظ الدياس وإيهن اطخو ي إلاة بالكيوالثيوقراطية املتجل

يف  يتالشي» الوصف ألن ةيدخل ضمن احلكاين الوصف هنا إ ة.ية اللبناني تلك القرريضم

، وجد عندهيال –ة يأي منط الوقفة الوصف-وأن النمط املقبول الثاين من احلركة ، السرد

فهذه  (.222: 2992، تيجن«)اإلطالق يعلة يس وقفة للحكايأن الوصف ل هي هويلسبب بد

 حلة يف  دما خاضتهنايتها املتأملة بع ستمرا ية تستمر يف سياق سرد القصة حيتاال

 الذي حل بكيان اإلنسان. الظلمات والدما 
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 (Narrative speed)ع السردي_تسر 

 ( Ellipse)_احلذف 

ل األحداث اليت جرت كسرد  يفائق وجد بعض العوتك هناوة حمددة ياومبا أن مساحة الر 

لن ورها كداعي لذالألنه  عن بعض األحداث تسكيفالسا د ، عييابالزمن ال يومست يعل

ة يلة األساسكا تعد الشايقضا يعلز كّ مرريالتبئ حيث، ةيئاوالرة كلي حلبكالبناء ال يعلتؤثر 

على » ي يقفزوفالرا، سر  تابة الزمن اطخايكة احلذف ليتقن القاصظف ويذا هل، للعمل

مثل  ويكتفي باإلشا ة إىل ذلك بعبا ة مثل "بعدة مدة ممنية" أو، مراحل ممنية ومرحلة أ

اتب كه الير فكذياحلذف الذي ف (.208: ، 1000: ديبةو)ب«...ما إىل ذلكوات عديدة" و"مرت سن

 يعلتلف خي وهو .القاع وت أي جنريحد تعب يعلاملصرح  واملعلن أ يسميف والزمن احملذ

ز العمل كتريي كب أن حتذف جية يسرعة النص ألن بعض املسافات الزمنوحساب احلدث 

ات ياون يف الروكيعادة ما من احلذف  هذا النمطوي وبحث عنها الراية اليت يالغا يعل

علن امل ريالغ واحلذف الضمين أ أماثة يات احلدياوده يف الروجوننفي  ال إن كناوة يكيالسكال

ها من ثغرة يف يعلستدل يأن  القا ئكن ميإمنا »واليصرح بوجوده بالذات يف النص ي ذال

اجلدد  ونيائوالر (.229: 2992، تيجن«)ةيالسردة ياحنالل لالستمرا  والتسلسل الزمين أ

فهذه  د كه املتلقي مبقا نة األحداث بقرائن احلكي.يالذي الضمين  ذفا احلواستخدم

 ودة أيتمثل يف إغفال فترات مدي تإذ ه، اإلطالق يعلة ية سردكة تعد أسرع حريالتقن

ن وكت أن عييابمن الف ؛السرد ىومست يعلد وجون هلا كي أمنا ملكة من ممن القصة ريقص

 .ة يهنا أن تصبح دون ةياكاحل سرعةوعادل الصفر تمساحة النص 

بدأ السا د بفصل ي، بعد  سم الفضاء وبناء املكان: ولحداث كانون األألحذف معلن  

، الديي املميالتقو حسبة شباط يهنا الشتاء بكانون األول مث كانون الثاين ويف يشرعفالشتاء 

طا  ممن السرد ة إلية شهر كانون األول كافتتاحيبنهاالقصة بزمن معلن يبدأ الراوي  نلك

انقضى كانون األول )دمسرب( وقضى العام العجوم متنهدا أنفاسه األخرية يف الفضاء »

الرمادي وجاءت الليلة اليت يتوج فيها الدهر  أس عام الافل ويُجلسه على عرش 

حسب  السنة امليالديةالشهر الثاين عشر واألخري يف ، دمسرب (.10: 1021، )جربان«دالوجو

واحد من  وهو دةيتوج الدهر برأس السنة اجلدية ريلته األخيفبعد ل، التقومي الغريغو ي

فحذف السا د الزمن الكرونولوجي هلذا ، اًيوم 11سبعة أشهر يف السنة يبلغ عدد أيامه 

قلص الزمن  فهو، ة القرطاسيناص يعلكانون األول لنا أحداث  قدم وما 11امه يالشهر بأ

يكون ث ية هذا الشهر حية السرد بنهايوقدم بدا، «انقضى»ه فعل ي إلريشيها يبسرعة مبالغ ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A


67   2222 الربیع، ولاالعشر، العدد  ثامنالا، السنة جملة اللغة العربیة وآداهب 

 

تشتد فيه الرياح وقد هال فيه و، ةجدا يف نصف الكرة الشمالي اًبا د اًشهر ديسمرب شهر

د كالمه يؤيواملشهد املروي  و"شهر الثلوج"الثلوج بغزا ة وهلذا يسميه البعض "شهر الربودة" أ

هذه الربودة و ،ضاءية الفضاء بصفحة بيلسرد عندما وصف هاول الثلوج وتغااتتمة  يف

 عم  قلوب أهل القرية ويأسهم من حفاوة احلياة. ذيالفضاء ال يعلدالة 

اته يسترجع قصة حا، ل أنفاسهيبعد ما استرجع خل: ثالثة عشر عامالحذف معلن  

مات أيب وأمي قبل أن أبلغ السابعة »بلغ السابعة يلن  ه وهويوالد ذاكرا موت، ميل ومريلراح

فسر الرهبان يب وجعلوين ، من عمري فأخذين كاهن القرية اليت ولدت فيها إىل دير قزحيا

سرد الراوي عن ، بلغ السابعةيلن  ل وهويتم خلينما تي.ح(12: 1021، جربان«)ا للبقري اع

، القصة املسترجعة وفرحة الرهبان لتقييد إنسان حر يف قيود عبوديتهميل هذه لسان خل

فهذه فترة تبلغ ستة أعوام ، مهتّيت الده إيلياته من مية حيبداأسقط الراوي ن أ مما يالحظ

ضع حربا يأن  يوختل هذه املدة يف سرد  أسرع غريأن الكاتب،نيس بشيء هيف وهذا ليون

 مني لن ختدم احلبكة ولن هنياألعوام ألن أحداث تلك السنهذه أحداث الو ق لسرد  يعل

ة ألنه يشكل أداة أساسية املعاصرة ييف الروا»احلذف وة يف القصة ياألحداث اآلت يجمر يعل

ة هتم هبا ية والواقعيات الرومانسية اليت كانت الروايل اجلزئيسمح بإلغاء التفاصي

من  عاتقه ياليت علذف نفس الوظيفة احلفهنا أيضا عمل (. 22: 2992، )حلمداين«اريكث

فذكرها ، أخبا  بعيدة عن احلبكة ولن ختدم العمود الفقري للقصةأسقاطات ألحداث و

ره لراحيل كتتمة ملا ذ يمرة أخر ترمجتهويف سرد  لة العمل األديب.كحشو ممل خيل بشا

من    باشرةفم، يف سنواها يما جر اته دون اإلشا ة إيليل أحداث حيسترجع خليومرمي 

وملا بلغت اطخامسة عشرة ألبسوين هذا الثوب األسود واطخشن وأو قفوين أمام »: الزمن

ا ير قزحيد ة إيليبعد ما أخذه كاهن القر (.12: 1021، جربان.«)..أَقسم باهلل: املذبح قائلني

ث اذكر األحديدون أن  يمرة أخر، البقر ي عمهمة هناك  وتوليهاملشهو  والغين يف لبنان 

 يدون إشا ة ملا جر، ا هلا بقوله ملا بلغت اطخامسة عشرةرين عمره مشعقفز سبع سنوات ي

صرخ يف هذا املقاع معلنا عن نفسه بسبع سنوات وقبله ستة يها. فاإلسقاط الزمين يله ف

ة ية تسخدم عادة عندما تكون األحداث ثانويوهذه التقنمجموعه ثالثة عشر عاما فأعوام 

 .يالرحدة عن قُاب يوبع

اته وبعد ما ية حيل حكايلة البا دة عندما سرد خلييف تلك الل: نيحذف معلن ألسبوع

مضى أسبوعان على تلك الليلة »نقلنا السا د يلكن فجأة ، عينام اجلم استرجع أنفاسه

حينا مث يثو  متهيجا ًغامرا األودية بالضباب مكفنا الالول  والفضاء املتلبد بالغيوم يسكن
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مضى »وظف احلذف املعلن املتجلي يف ي يفالسا د مرة أخر (.1021: 22، )جربان»...بالثلوج

وما دون يأ بعة عشر  تث مضيل حييف كوخ  اح تلة البا دة اليت حلّيبعد تلك الل« أسبوعان

 يعلفاملساحة اليت نراها ، امييف هذه األ جرت ليتاا ياألحداث والقضا  السا د إيلريشيأن 

تة يسقط أحداثا مي»ث الراوي ي من البعد الزمين الواقعي حريالو ق هلذا احلذف أقل بكث

: 1001، )قصراوي«ع السرد.يتم تسري ممن ماقبل احلذف وما بعده وبذلك نية هلا بيالأمه

ألن بعد هذه األيام وقعت أحداثا لعبت دو ا هاما ، ناسب ما جنده يف القصةيوهذا  (.192

وهذا اإلسقاط نتيجة لتاويل ممن ، ما يقصده السا د وأخذت السرد إيليف بنية القصة 

 ها.تمماشاة مع ممن القصة وهو حتضريا لتتمالسرد وأيضا 

 ةخصملتلك األحداث  القاصسان صو  يام نيأيف  ميل ومريبعد مواج خل: حذف ضمين 

إىل احلقول وملا جاءت أيام احلصاد خرج الفالحون »:ام احلصاد يأ إيلمباشرة وأخذنا 

ومجعوا األغما  على البياد  ومل يكن الشيخ عباس هناك ليغتصب الغلة وحيملها إىل 

 لسنة يف التقومي اجلريغو ي وأحدلسان هوالشهر الرابع ين(. 22: 1021، )جربان«أهرائه

دخلت هذه الكلمة على اللغة اآل امية من اللغة  اًيوم 90اليت تتكون من  األ بعةالشهو 

، =  أسساْنگ، وتعين الباكو ة )ين= شيء "نگنيسا" وأصل الكلمة السومرية ،األكادية

 حرا ة اجلووبسبب ، شهر احلصاد يف املناطق املدا ية امللتفة حول خط االستواء أول(. وهو

بة هلذا اطخط الومهي يملناطق البا دة ولبنان هي قرا قبلوتعاي مثا ها تنضج املزا ع  فإن

 مواج نياملدة بيعلن  السا د   جنديف هذا املقاع مل نالكن، الشهركون يف هذا يفحصادها 

ع دون يام أو أسابيلة ببضعة أياملدة  مبا تكون قلف، ام احلصاديوأ ساني نريل عند تباشيخل

ها من ثغرة يف التسلسل الزمين يعلستدل يأن ئ مكن القا يـ»فـ حمذوف د ممن قاعييحتد

فهذا احلذف من الزمن الكرونولوجي  .(229: 1٩٩١جنيــت«)ةية السرديستمرا االاحنالل  أو

ذف ضمين ألن أحداثه تعترب السا د أحداثه حب يام احلصاد ختايأ ل إيليمن مواج خل

مثا  د وكأن األ ض أعات واحلدث األهم هو الزواج الذي وقع يف هناية أيام احلصا ةيفرع

 بني قليب خليل ومرمي. حماصيلها متزامنة مع مثا  احلب الكامن

 رية لكنها غيلمح لنا بإشا ات ممنيم بكل شيء يعلالراوي ال: حذف معلن لنصف قرن 

ة ية هذه القصة بعد وصف السالم السائد يف تلك القريفعند هنا، ث املدةيواضحة من ح

 منذ تلك السنة إىل أيامنا هذه أصبح كل فالح يف تلك القرية» قفز السا ديل يإثر ثو ة خل

ة يسرد احلالة االجتماع فهو (.22: 1021، جربان«)يستغل بالفرح احلقل الذي م عه باألتعاب
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حنن لن نعلم ماهي السنة « منذ تلك السنة»ل وقوله ية السائدة بعد ثو ة خليعيوالاب

السنة  اإهنند ي  نالكن، اية عدديالديحساب السنة املال نعلم د ويوجه التحد يعلاملقصودة 

ضا معاملها يأ« إىل أيامنا هذه» وة ية واإلقااعيكتاتو يالدب يحاأن يل يخلاستااع فيها  اليت

علن ية القصة ييف هنا أما،  معلومةريام غيهذه األ  تلك السنة إيلنياملدة ب  واضحة حيتريغ

واآلن وقد انقضى نصف قرن على هذه »ل يفجر مفاجأة من الارام الثقيالراوي موقفا 

لوال هذه الفقرة لضاع عنا (. 1021: 22 )جربان«...و اودت اليقظة أجفان اللبنانيني، احلادثة

حساب  يعلكون ييف القصه ألن هذه الفقرة أثبتت لنا أن كل ممن القصة  كل ممن السرد

، ثةيات احلدييف الروا ارية تستخدم كثي سنة وهذه التقننية االسترجاع ملدة كانت مخسيتقن

ذكر السا د ي سنة دون أن نياإلسقاط الذي حصل يف إختزال ممن مخس نظر هواللفت يمما 

احلذف املعلن جنده عندما  ثيح لو ق انيجب يعلحادثة ودون أن جند هلذا احلذف مساحة 

موضع  يعلة تدل يفقط بعبا ات ممن هي إلريشيأو ، سكت السرد عن جزء من القصةي» 

 «قدانقضى نصف قرن»: احلذف ومدته عندما قال اأشا  هبذ فهو(. ٩0: 2414، بوعزة)»احلذف

 السرد تفوق سرعة الضوء. ةه سرعيعد أكرب حذف معلن يف هذه القصة وجند فيث يح

 Sommaire))_اطخالصة 

د يرية عندما يهلذه التقن القاص ألجيث يام حجيمن اإل اعوننالحظ يف أثناء سرد األحداث 

لخصها يفجي ولونو وكالزمن ال يمد يعللة يوة طياستغرقت فترة ممن سرد أحداثايأن 

 ألهنا ل بأدقهايالتفاص اتب إيلكتارق اليهذه احلالة مل  ففي، ةريمقاطع قصوجبمالت أ

ن ود، دوجوات من الوسن و  أوشه وام أيبضع صفحات لعدة أ وسرد يف بضع فقرات أ»

ث يالثاين من حب ية يف الترتيهذه التقنتعد (. 209: 2992، تي)جن«الوأقول أعمال يتفاص

زها عن احلذف أن يف يميما و، ةيع ممن السرد بعد احلذف يف طي املسافات الزمنيتسر

ص لن ين التلخكرها لكغفل السرد عن ذيوة يممن ته عن فتراينيض السا د عغمّياحلذف 

ة يهذه التقنف، اتياجلزئ ن التارق إيلوات ديلكر الكذيغفل متاما عن الزمن املختزل بل ي

 ة وف بصيالتعروربط املتلقي بالفترات امللخصة كة يا السرديلتخدم بعض القضاظف وت

 ة و بصميتقد وة أيوات الثانيع للشخصي سرميتقد وات أية بعض الشخصيجزة طخلفوم

ات ومع سنجيص الذي يإهنا التلخ» اريأخو .خلإو ...االستشراقاتوجزة االسترجاعات وم

 (.19: 2990، فو ودو)ط «احدةوبرمتها يف مجلة 

ة يكي تتضح لنا صو ة القر القاصقدمها ية يصية تلخيبدا: فيوالص فيخالصة اطخر 
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يف أهراءه  واألمالذين ة يخ عباس وحال أهل القريلشلز يف وجيستارد ضمنها بتعريو

ة بقدم الشتاء بثلوجه وعواصفه وخلت احلقول واألودية إال من الغربان الناع» فيصال

فلزم سكان تلك القرية أكواخهم بعد أن أشبعوا أهراء الشيخ عباس من ، واألشجا  العا ية

الغلة ومألوا آنيته من عصري الكروم وأصبحوا والعمل هلم يفنون احلياة جبانب املواقد 

متذكرين مآيت األجيال الغابرة مرددين على مسامع بعضهم حكايات األيام والليايل.انقضى 

ة يالدية الشتاء يف السنة املي(. بدا10: 1021، جربان«). كانون األول )دمسرب( وقضى العام..

ه بقدوم الشتاء وهبوب يا إلريف مشيستلخص السا د فصل اطخريشهر كانون األول لكن 

ف بإمالء يالص تارق إيليها وتساقط األو اق وينبت فية واحلقول مما يعواصفه وخالء األود

ام عرب يص هلذه األيتلخ الحظ هوي ما،  الكرومريته بعصيخ عباس بالغلة وآنيأهراء الش

فنستنتج إن ممن السرد أسرع من ممن القصة. وظف ، قة من الو قيهذه املساحة الض

الشتاء نفسه ألن  خر ومن ماقبل الشتاء إيلنتقال من مشهد آلص لاليالسا د هذا التلخ

ط للسرد ج الرابي مشهد وآخر.. أي مبثابة النسنية بيعيلة االنتقال الابيوس»ص يالتلخ

 فصليفهو  بط هذاالسرد الروائي هنا بتلخيص احلياة يف  (.212: 2990، )حبراوي«الروائي

طول الزمن  يأليام واألحداث اليت جرت علا دون أن يتارق لتفاصيل اطخريف والصيف

و سم  طا  العام حلياة أهل القريةإشا ة خفية وأعاانا اإله ملح هلا بنلك، لكو نولوجيا

 ة الشيخ عباس والابقة املسحوقة.اطخاوط العريضة لديكتاتو ي

 ىإحد، لي اح يعلقلمه  القاصضفي يملكان ابعد  سم : لياة  احيخالصة ح 

امرأة تدعى  احيل مع ابنتها مرمي غري »ا سترجاعااها يسرد حيف، ةيسيات الرئيالشخص

أ ملة ُ مسعان الرامي الذي وجد قتيال هذه املرأة هي ، املتجاومة الثامنة عشرة من سنيها

ة منذ مخسة أعوام ومل يُعرف قاتله بعد كانت  احيل مثل مجيع األ امل الفقريات ييف الرب

أما ابنتها مرمي فكانت صبية مجيلة هادئة تشاطر والدها األتعاب ...تعيش باالجتهاد

ل واملعاناة اليت ياة  احيطخص جربان ح(. 12: 1021، جربان«).وتسامهها أعمال البيت

ما عند، لزوجها مسعان الرامي قبل مخسة أعوام يأحاطت هبا من كل األطراف وما جر

اها بعد أن أصبحت أ ملة مع يع حليمع تارق سر، قاتله يعلجثته دون العثو   يعلعثروا 

 اة كانت آنذاك يف الثالثة عشر من عمرها واآلن صا ت يف الثامنة عشر ففي هذيصب

الزمن الكو ونولوجي لكنها احتلت هذه  يمستو يعلة ريأحداث وأمو  كث ص جرتيالتلخ

اإلشا ة »ة يلغال ة للوصولريالو ق ألن ممن السرد أسرع وت يعلقة يا مساحة ضيالقضا
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فهذه الثغرات  (.81: 1001، قاسم«)ها من أحداثية وما وقع فيالثغرات الزمن عة إيليالسر

 ألحداث اليت تشوقنا ملتابعة القصة إضافة إيلنا نظرة خاطفة ليعايسدها السا د كي 

 فهذه القصة حياة  احيل ومرمي يوإال هناك قصة قتل وقت وأثرت عل، ةية الشخصيخلف

 ة أكثر من هذا التلميح اطخاطف املتجلي جبملة خربية واحدة.ومساحة سردي اًتالب ممن

تفرقوا عنه ، متجاسرا ريالكهنة يف الد بوجهالراعي  ليخلعندما وقف : خالصة لشهر 

وشكوه وذهب بعضهم  إىل الرئيس ، إىل كل ناحية مثلما يبتعد األصحاء عن األبرص

انقضى الشهر وأنا ماروح يف ذلك القرب ال أ ى  …، حكم بسجين شهرا كامال»فاستدعاه 

  النو  وال أشعر بغري دبيب احلشرات وال أملس سوى التراب وال أعرف هناية الليل من بدء النها

وال أمسع سوى وطء أقدام أحد الرهبان عندما جييء ويضع بقريب كسرة من اطخبز اليابس 

وملا خرجت من ذلك السجن و أى الرهبان حنول ، العان وطاسا من املاء املمزوج باطخل

(. 18: 1021، )جربان«...جسدي واصفرا  وجهي تومهوا بأن أميال نفسي قد ماتت يف داخلي

مجّ به يف السجن ملدة شهر كامل وهذه فترة ، ب جسدي ومعنوييبتعذل مثن كالمه يدفع خل

ستغرق مساحات واسعة من الو ق لكن يعي وسردها يالزمن الاب يمستو يعللة ية طويممن

 تناوليص االسترجاعي الذي ييف هذه املدة وطخصه بالتلخ يالسا د جتنب ذكر كل ما جر

: 1001، قصراوي«)صها يف السرديقوم بتلخيف، لةية طوية ممتدة يف فترة ممنيأحداثا حكائ»
ة يف القصة فما ذكر يسيا  ئيمهام أهم وقضا زمن السرد حنوب أسرعث الراوي يح(.110

ب يقدوم الرهبان عند إحضا  طعامه ودب أثناءمن أجواء السجن  افيطف ئاالراوي إالّ شي

 والتعذيب النفسي الذي مر به يف هذه الفترة أ جاء املكان يعلالم الظمنة يوه تاحلشرا

 أيضا .ماتت أمياله النفسية وهم الرهبان بأن أوحنوله الذي  هجسدطرأ على والتغيري الذي 

، ل الذي كان كافرا واآلن صا  مبشراي خلحلبعدما حسمت املعركة لصا: نيخالصة شهر 

قلوب أولئك القرويني حمدثًا  ـمر شهران وخليل يسكب سرائر  وحه يف»ل الفرصة فـيانتهز خل

لبصائرهم حياة الرهبان  مصو ا ، يوم عن غوامض حقوقهم وواجباهم إياهم يف كل

جاعال بني عواطفه وعواطفهم صلة ، الاامعني مرددا على مسامعهم أخبا  احلكام القساة

يف  (.20: 1021، )جربان«قوية شبيهة بالنواميس األملية اليت تقيد األجرام ببعضها بعضا....

زمن احلكائي الة ريأسرع وت،  من القصة بعد ما نفذ السا د مهمتهرياجلزء الثامن واألخ

 يبقيدون أن ، ة واضحةياملواقع لشد احلبكة و سم معامل النها ص يف أكثريالتلخ ماستخدم

بث عقائد  يعللة و كز اطخااب ين بعد تلك الليفلخص شهر،  دن سؤاال يف ذهن املتلقي دو
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ا ريمش، كالرخام ابعد ما كان صلب انيأصبح ل ذياس اليخ عباس واطخو ي إليوفضح الشل يخل

تال حيقد  أي شخص بأي أيديولوجيا يوعي الناس هبذا املقاع ألن إذا تثقف الناس لن  إيل

الو ق  يعلتل هذا املقاع من مساحة حيما عباس . خياس والشيهم كما أحتال اطخو ي إليعل

ل خاابه ألن بؤ ة القصة يخل ىلة عندمنا ألقييف تلك الل ى مما جرريبكث نسبة لفترة ممنه أقل

ة ي النفسريدخل يف التفاسيات تكون ملخصة كما فعل جربان دون أن يلة فالنهايكانت تلك الل

ل النفسي أو يالتحل األحداث دون تعرض إيل يعلالوقوف »ص يمن مسات التلخف، ةيواالجتماع

. وألن القاص يريد (82: 1001، قاسم...«) ل اجتماعييحتل ة أويوصف طخلجات نفس الشخص

 .يعاي املتلقي الرسالة من العمل األديب فتكون النهايات ملخصة وعابرة أن

، ا كأنه سنة سنها اهلل لنا لتكون عربة نعترب هبايكون يف الدنيالعقاب : خيخالصة موت الش

، أصيب بعلة يف نفسه شبيهة باجلنون»اإلقااعي الشيخ عباس  يعلوجرت هذه السُنة هذه املرة 

وينادي خدامه بأعلى صوته فال جييبه ، فكان يسري ذهابا وإيابا يف  واق مزنله كالنمر املسجون

فال يأيت ملعونته غري موجته املسكينة اليت عانت من ، ويصرخ مستنجدا برجاله، غري اجلد ان

وملا جاءت أيام الصوم وأعلنت السماء ، من مظامله واستبدادهخشونة طباعه ما قاساه الفالحون 

هذا املقاع تكملة (. 20: 1021، جربان«) قدوم الربيع انقضت أيام الشيخ بانقضاء موابع الشتاء

ذفه حيخ عباس وياة الشينهي حياطخو ي جاء ل يعلللمقاع املذكو  قبله فبعد أن هجم الراوي 

عة وكأنه أخرج يرمز ملوت الابيث الشتاء يح، مبوت الشتاءعن حبكة القصة فحدد ممن موته 

خ يموت الشف، ةيالدينتهي الشتاء مع السنة املية شهر شباط يفنها، عة اإلنسانيعباس من طب

 ديد ونسماته وجتدية العيحرمه من  ؤية الشتاء كأنه عقاب من قبل جربان ليعباس يف هنا

ة يمكانته املتدن يعلدل ية عباس مما يص لنهايخع وجمهول وتليفموت سر، اة يف شهر آذا ياحل

تدمري ذات  ي عملت عليتالسلبية ال وإمشئزام الراوي من هذه الشخصية، ة القصةييف هنا

 .سعيدة  خامتة يخالفا لبال القصة خليل الذي حصل علنسان اإل

ع يف الفضاء يهلهل الربياة ية وموت احليبعد عواصف الشتاء الثلج: خالصة الزواج

لفه السا د يف إعالن هام ، اإنساني اًمنا هيعاي وميل ومريقليب خلباحلب الكامن  ييحيو

أعلنت أيام نيسان لسكان تلك القرية سرائر احلب اطخفية الكائنة بني  وح خليل و وح مرمي »

ومل يعودوا خيشون ذهاب ، و قصت قلوهبم ابتهاجا، ابنة  احيل فتهللت وجوههم فرحا

سان ين (.22: 1021، جربان«)وهبم إىل حميط أوسع وأ قى من وساهمالشاب الذي أيقظ قل

فإذا جعلنا ، فيفصل اطخرمن الثاين  ة والشهريالديب السنة امليعد الشهر الرابع يف ترتي

قع هذا ي، ة تكون مخسة أشهر بعد أول لقاءية القصة شهر كانون األول فاملسافة الزمنيبدا
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دة غالبا ما يات السعية الوقفة ألن النهاييف نظام تقنجزة وفسرده السا د بصو ة م .الزواج

لة يل ليعدم الولوج يف تفاص الحظ هوية فما يكية والكالسيات الرومانسيالروا يعلتاغي 

خ بإخبا  القا ئ يفي تقوم هذه اطخالصة احملددة التا ينالق الوظامل ومن ميل ومريعمر خل

صل حي البوصلة اليت ختربنا مبا حصل أو»باألحداث اليت جرت بأقل اشا ة فكأن اطخالصة 

: 2990، حبراوي«)من أحداث هم ماضي أو حاضر القصة وذلك بأقل إشا ة وأسرع إشعا 
، نشدها جربان هي حب اإلنسان وألفة القلوب مع البعضية اليت يألن الرسالة اإلنسان(. 219

ب هلذا الزواج ت املناسياته هذه الرسالة خاصة التوقيمل يف طحي ميل ومريفزواج خل

 عة.يعد ذ وة إمدها  الابيع الذي يالشهر الثاين من فصل الربب

 النتائج

 : ةي ست خامتة البحث على النتائج اآلت االستغراقة حبثية يف  حاب لبعد  ح

تكون ،وهبذا بشهر نيسان  ىبدأ الزمن الكو ونولوجي للقصة من شهر كانون األول وانته-

نصف قرن مما جعل القصة كلها  يمخسة أشهرلكن ممن السرد ماد عل حوايلاملدة الزمنية 

ية لغاص يف سرد األحداث املسترجعة يالتلخ ظفةومعة يسرانت كة القصة يبداف، يةاسترجاع

ة أسرع السا د ينهااليف واملشهد  يطغها ساويف و وصف بالشخيتعر وسد ثغرات النص أ

 ص.يالتلخ وظفا احلذف وم

قرب بناء هذه القصة ة جند املشهد له حصة األسد مما ياملساحات النص من ريثكيف -

 .ةياحلرمع  هجولونومومته كحما لةيلل يج خلواليدخاصة ة ية مسرحيبن إيل

ذات انت ك  مجايل بل ون دوة إلستراحة السرد دينيلها تزئكن كمل ت ةيصفوقفات الوال-

ة لرسم كيف خدمة احلب ولقصة لالسائد  واجل يعلة دالة ية ذات أبعاد  مزيريتفسغاية 

 عند سردها.ة ية متنامينامية دكاين مع حركاإلطا  العام للفضاء امل

ت ما وعة هذه القصة اليت طيطب يعلهذا دال وثر من الضمين كجند احلذف املعلن أ-

طي املسافات  يعل القاصفهذا أجرب ، صفحة 25م ومساحة التتجا يعلق نصف قرن وفي

 احلذف.بع ممن السرد يتسرب

من أحداث  جرييأو س يجرمبا بأقل إشا ة وأسرع إشعا   إلخبا نا وظف صيالتلخو -

م التحليل النفسي أو وصف طخلجاه ل وسائر الشخوص دون التعرض إيلياة خليحهم 

اليت  املشاهد نيع بيتقال السرناال يف يجلتت تهايهناو القصة ةيبدا غايته يفف، ولوجيةكيالسا

 .ثكدون ممن  ةيالثغرات الزمن عة إيلياإلشا ة السر وأ مسها جربان 
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 املصاد 

: ةيقسـانان ، الابعـة األويل ، طـا  وايـات الاـاهر   والبنيـة يف   والرؤية  .(1000)، ديبةوب، إد يس

  ي.وجامعة منت  اتومنش

ــايف ــاتر، ب ــة األويلشــال ف. خاــا  يمترمجــة ، معجــم املســرح  .(1022)، سيب ــ، ، الابع : توريب

 .ةيالعرب حدةوز د اسات الكمر

، ، الابعـة األويل ة(يالشخصـ  -الزمن-)الفضاء  ائيول الركة الشيبن .(2990)، حسن، يوحبرا

 ز الثقايف العريب.كاملر: وتريب

 ت.يريم: القاهرة، ، الابعة األويلد إماميترمجة الس، اتيس السردوقام .(1009)، الدريج، برنس

ــ ــردييـــحتل .(1020)، حممـــد، عزةوبـ ــاهوات يـــ)تقن ل الـــنص السـ ــاط، ، الابعـــة األويلم(يمفـ دا  : الربـ

 .األمان

، وآخــرون ترمجــة حممــد معتصــم ، ) حبــث يف املنــهج(ايــةكخاــاب احل .(2992) جــريا ، تيــجن

 للثقافة. يعلاجمللس األ: القاهرة، الابعة الثانية

 .الثقافةوم يعلي للتوهندا: القاهرة، الابعة األويل، اح املتمردةواأل  .(1021)، جربان، ل جربانيخل

 .دا  النها : لبنان، الابعة األويل، ةياومعجم مصالحات نقد الر .(2990)، فيلا، ينوتيم

دا  ، الابعـة الثانيـة  ، وآخرونت وري املبخكش: ترمجة، ةيالشعر .(2990)، اانيتزف، فو ودوط

 بقال.ودا  ت: ضاءيالب

، الابعـة األويل ، انيـ عبـدالرمحان مز : ترمجـة ، ةيم سـرد يمفاه .(1002)، اانيتزف، فو ودوط

 .االختالف: اجلزائر

، الابعـة الثالثـة  ، وآخـرون  ليـ ل أمحـد خل يـ ترمجة خل، ة الزمنيجدل .(2991)، باشال ، نوغاست

 ة.ياملؤسسة اجلامع: توريب

 .لياجل دا : توريب، الابعة األويل، خ األدب العريبياجلامع يف تا  .(2984)، حنا،  يوالفاخ

، الابعـة األويل ، ظ(وب حمفـ ية جني)د اسة مقا نة يف ثالث ةياوبناء الر .(1001)، زايس، قاسم

 تبة األسرة.كم: القاهرة

 .دا  الفاس: األ دن، الابعة األويل، اية العربيةوالزمن يف الر .(1001)، مها حسن، يوالقصرا

 .ز الثقايف العريبكاملر: توبري، الابعة الثانية، بنية النص السردي .(2992)، محيد، حلمداين

اجمللـس  : القاهرة، الابعة األويل، يلوماهر البا: ترمجة، ائيوالر الفن .(1001)، دييفد، جدول

 للثقافة. يعلاأل

 .الابعة الثالثة عشر، فلون: توبري، ل جربانيجربان خل، (1009)، ليخائيم، مةينع
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، الابعة األويل، املة معربة(كة اليزيلك)املؤلفات اإلن ل جربانيجربان خل .(1022)، ميند، مةينع

 .فلون: وتريب

 .خياملر دا : اضيالر، عادل سالمة: ترمجة، ة األدبينظر .(2991)، وآخرونه ي ن، كيلو

References 
Al-Fakhoury, Hanna, (1986). The Whole in the History of Arab Literature, first 

edition, Beirut: Dar Al-Jeel. 

Al-Qasrawi, Maha Hassan, (2004). Time in the Arabic Fiction, First Edition. Jordan: 

Dar Al-Fas. 

 Bachelard, Gaston, (1992). The Dialectic of Time, translated by Khalil Ahmad 

Khalil and others, third edition, Beirut: The University Foundation 

Bahrawi, Hassan (1990). Structure of the novelistic form (space - time - character). 

first edition, Beirut: The Arab Cultural Center. 

Bouazza, Mohamed, (2010). Narrative Text Analysis (Techniques and Concepts), 

First Edition, Rabat: Dar Al Aman.  

Buffy, Patrice, (1015). A Theatrical Lexicon, translated by Michel F Khattar, First 

Edition, Beirut: Center for Arab Unity Studies. 

Genet, Gerard, (1997). Discourse of the Story (A Study of the Curriculum), 

translated by Muhammed Mu'tasim and others, second edition, Cairo: The 

Supreme Council of Culture.  

 Edris, Boudiba, (2000). Vision and Structure in the Novels of Al-Taher Wattar, first 

edition, Constantinople: Mentouri University Publications.  

Khalil Gobran, Gobran, (2012). Rebellious Spirits, first edition, Cairo: Hindawi for 

Education and Culture. 

Lahhamdani, Hamid, (1991). The Structure of the Narrative Text, second edition, 

Beirut: The Arab Cultural Center. 

Lodge, David, (2002). The Art of Fiction, translated by: Maher El-Batali, First 

Edition, Cairo: The Supreme Council of Culture. 

Noaima, Mikhail, (2009). Gibran Khalil Gibran, Beirut: Nawfal, Thirteenth Edition. 

Noaima, Nadim, (2015). Gibran Khalil Gibran (The Complete English Literature 

Arabized), First Edition, Beirut: Nawfal. 

Prince, Gerald, (2003). A Dictionary of Narratology. Translated by Aseyyed Imam, 

First Edition, Cairo: The Citation Merit of Scientific Publications. 

Qasim, Siza, (2004). Narrative building; a comparative study in the "Trio" of 

Naguib Mahfouz. First Edition, Egypt: Al-Osra Library. 

Todorov, Tzvitan, (1990). poetry, translation: Shukri Al-Mabhout and others, second 

edition, Dar Al-Bayda: Dar Toubkal. 

Todorov, Tzvitan, (2005). Narrative Concepts, translated by: Abd al-Rahman 

Meziane, First Edition, Algeria: The Difference. 

Walek, René and others, (1992). The Theory of Literature, translated by: Adel 

Salama, Riyadh: Dar Al-Merrekh. 

Zaitouni, Latif, (1990). The Dictionary of Novel Criticism Terms, First Edition, 

Lebanon: Dar An-Nahar. 


