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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.
Keywords
Anachrony, Gérard Genette, Jubran Khalil Jubran, khalil alkafr.



Corresponding Author, Email: emranipour@ut.ac.ir

جملة اللغة العربية وآداهبا
السنة  ،81العدد  ،8الربيع 2222م
صفحة ( 22 - 76مقالة حمكمة)

Print ISSN: 1735-9767
Online ISSN: 2423-6187
https://jal-lq.ut.ac.ir/

االستغراق الزمين يف بنية قصة "خليل الكافر" علی ضوء نظرية "جريا جنيت"
2

جمتبی عمراينبور1؛ یدهللا أمحدي مالیري1؛ فیصل سیاحي

 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جممّع الفا ايب التابع جلامعة طهران ،قم ،إيران
 .2طالب مرحلة الدكتو اه ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جممّع الفا ايب التابع جلامعة طهران ،قم ،إيران
(تا يخ االستالم 2421/40/40 :؛ تا يخ القبول)2422/42/40 :

امللخص
يعد الزمن من أهم العناصر احلكائية الفاعلة اليت يتم توظيفها داخل البناء الروائي ،بناءً علی هذا قدم منظرو
األدب متييزا بني ممن اطخااب وممن القصة وقد ة الزمن الروائي يف التنقل بني املاضي واملستقبل ونسف احلائط
احلائل بني احللم والواقع ،إضافة إىل ذلك تكشف لنا طريقة بناء الزمن يف النص الروائي عن شاكلة بنية النص،
والتقنيات املستخدمة تربم لنا اجلماليات الكامنة يف حميط النص ،حيث سم املنظر الفرنسي "جريا جنيت"
خا طة تكشف لنا معامل املفا قات الزمنية املتجلية يف الترتيب واالستغراق (املدة) والتواتر ،وقد أد ج الباحث
مؤلفه يف إطا املنهج البنيوي حيث كز من خالله علی أشكال وحوافز توظيف االستغراق لقصة "خليل الكافر" علی
ضوء نظرية "جريا جنيت" ،ومن نتائج هذا البحث كسر تابة الزمن الكو ونولوجي بتقنيات الزمن احلكائي
وتسريع السرد يف بداية القصة مع توظيف التلخيص لسد ثغرات النص أوالتعريف بالشخصيات ،ويف وسط القصة
طغی توظيف املشهد علی سائر التقنيات ويف هنايتها أسرع الراوي يف سرد األحداث موظفا احلذف و التلخيص.
لكن املشهد بتقنييت الديالوج واملونولوج أكثر توظيفا دون سائر التقنيات واحلذف املعلن أيضا جتاوم مساحات
احلذف الضمين والوقفات الوصفية مل تكن كلها تزئينية الستراحة السرد والتقاط أنفاسه دون دو مجايل بل كانت
أكثرها تفسريية ذات أبعاد مزية.

الكلمات املفتاحية
املفا قات الزمنية ،جريا جنيت ،االستغراق ،جربان خليل جربان ،خليل الكافر.
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إن د اسة األدب ذات تا يخ عريض وغاية منشودة ،فهي كشف مجاليات الفن واألثر الذي
خيلده يف ذهن املتلقي وعلی ناصية املو وث اإلنساين ،فهذه اجلمالية هي جوهرة األعمال
األدبية ،لكن الد اسات احلديثة جاومت هذه الثغو ودخلت يف طيات العمل األديب لسد
جوعها أكثر فأكثر جبمالياته خاصة ،حينما ظهرت حركة الشكالنيني الروس الذين أعلنوا
"موت املؤلف" و كزوا علی األدبية والعمل األديب كوحدة فنية مستقلة حبد ذاها ففي هذه
الفترة حظی الزمن باهتمام دا سي األدب يف عملية تقدمي األحداث بشكل مستمر بداية من
املاضي مرو اً باحلاضر ووصوال إىل املستقبل ،ألن النفس األدبية «يف أي من الظروف
التستايع أن تنفصل عن الزمان :فهي دائما ،شأن كل سعداء العامل ،مملوكة ألهنا متلك.
و مبا التوقف عن السيالن معناه التوقف عن الوجود»(باشال  .)21 :2991 ،فهذا الدو الذي
يلعبه الزمان دون شك له شأن عظيم يف النقد احلديث خاصة يف الروايات ،حيث ا تبات
البنية الزمنية ا تباطا وثيقا بالبنية السردّية ،فال ميكن ألي عمل سردي أن خيلو من
الزمن ،ألن «يف الواقع األممنة املستعملة من قبل السرد تعين القاعية املوجودة بني حلظة
السرد واحلكي املستحضر هلذا السبب تؤخذ أحيانا كمؤشر ختييلي»(طودو وف-209 :1002 ،
 .)220ويتجلّی ذلك واضحا يف مجيع األعمال األدبية ،وهذا كله خيدم مصلحة العمل األديب
كعينة حتت جمهر الناقد والغاية هي التشييد والكشف عن قد ات الكاتب ،ألن الزمكان يف
القصة خيتلف عما هو يف الواقع «بل إن القصة اليت تبدو مغرقة يف الواقعية واليت يسميها
الابيعيون شرحية احلياة ( )slice of lifeإمنا تبين طبقا لتقاليد فنية مرعية»(وليك:2991 ،
 .)99ففي هذا املضما الواسع قام البنيوي الفرنسي جريا جنيت بإ ساء معامل املفا قات
الزمنية للكشف عن البنية الداخلية للنص ،فرسم نظريته مستفيدا من املنظرين الذين
سبقوه وفضله يعود إلی التأطري املميز الذي مسه علی شفاة النقد البنيوي .فأخذنا من
مفا قاته ،االستغراق وطبقناه علی قصة "خليل الكافر" جلربان خليل جربان باحثني يف
طياها احلوافز والنماذج اليت جتلی هبا هذا البحث مع الدوافع اليت حفّزت السا د بتسريع
السرد يف بعض الفقرات مع توظيف تقنييت احلذف والتلخيص أو تبايء السرد مستخدما
تقنييت املشهد والوقفة ،دون شك فع الستا عن نوايا القاص لتوظيف هذه التقنية يربم لنا
اجلماليات الكامنة يف بان القصة مع الرسالة الداللية اليت يرسلها املرسل .ألن قصة خليل
الكافر تعد من أمجل احملاوالت اليت قام هبا جربان لرسم األجواء املسيارة علی العقلية
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العربية عامة واللبنانية خاصة حيث تكمن يف بانها سالة إنسانية خالدة لكل العصو
فإضافة ملضومنها النبيل تتوج يف شكلها جبماليات فنية وأدبية فريدة خاصة علی مستوی
الزمان الذي قلص البون إلی حد أدنی بني الشكل واملضمون كي يصل ملغزي الداللة
املنشودة ،فاملنهج البنيوي الذي يتعامل مع األدب خاصة علي البعد السردي للنصوص،
حيث هذه املد سة تتعامل بشكل أساسي مع السرد ألن كثري من األعمال األدبية ذات بعد
سردي كوهنا حتكي قصة بشكل ما .ألجل هذا ،فإن السرد يوفر بيئة خصبة للنقد البنيوي؛
كما أنه يشترك يف الكثري من البين مثل :احلبكة ،والزمان واملكان ،والشخصيات غم
التنوع الكبري يف أشكاله ،إضافة اىل هذا فإن البنيوية ال حتاول تفسري معاين نصوص
مفردة ،أو احلكم علي نص معني،إهنا متثل أدبا جيدا أم ديء ،ألن األمو املتعلقة
بالتفسري أو اجلودة تابعة للظواهر الساحية والبنية هتم بلغة النص األدبية أو بناها اليت
متنح النص معناه ،وجمملها أن البنيوية ال هتم مبعىن النص ،بل بكيفية وصول النص إيل
ما يعنيه .فتحاول هذه الد اسة أن جتيب عن التساؤلني التاليني وفق املنهج البنيوي:
.1كيف جتلي االستغراق الزمين يف قصة خليل الكافر؟
.2ماهي غاية توظيف تقنيات االستغراق يف القصة ؟

خلفية البحث

وبالنسبة طخلفية البحث ،هناك حبوث كثرية تارقت ملوضوع املفا قات الزمنية ،لذا
حاولت اطخلفية التركيز علي البحوث اليت اهتمت بد اسة القصة فقط ،ومنها:
 حبث قدمه باغوس ماضين ساتيوان إيل كلية اآلداب وعلوم الثقافة جبام عة سونانكاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا «القصة القصرية "خليل الكافر" يف جمموعة
القصة "األ واح املتمردة" جلربان خليل جربان د اسة حتليلية هيمنة ألناونيوغرامشي»
 ،5102حيث حلل علي ضوء نظرية اهليمنة قصة خليل الكافر فبني أشكال األيديولوجية
كاالشتراكية والرأمسالية واإلقااعية ...ودو الشخصية املهيمنة واملضادة للهيمنة.
 مقال ألميد جهانبخت ليلي ومسية برماس معنون بـ«متظهُر اهلَيمنة واآل اء املضاّدةللَهيمنة يف قصة "خليل الكافر"»  ،2998هدفت الو قة القيام بتحليل اجتماعي للقصة علي
ضوء نظرية اهليمنة ألناونيو غرامشي فما توصال إليه هو أن جربان يعتقد بتأثري الدعامة
االقتصادية ،فهو يويل اهتماما بالغا للدو الفاعل لإليديولوجية والسلاة الثقافية يف حتديد
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وتغيري البين االقتصادية واالجتماعية ويف ضوء اإليديولوجيات التنويرية والتثقيفية يؤمن
بانتصا الشرحية الضعيفة علي القوي املسيارة والقد ات السياسية والرأمسالية.
 حبث قدمته سيت مفتوحة يتنو ويهريت إيل كلية اآلداب وعلوم الثقافة جبامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا «اإلشا يات الشخصية يف القصة القصرية "خليل
الكافر" جلربان خليل جربان»  ،1022د اسة حتليلية تداولية حيث وجدت الباحثة يف
احملادثات  22للمتكلم و 29للمخاطب و 29للغائب إشا يات شخصية ومرجعها يعود
للشخصيات املذكو ة وفائدة استعماهلا هي تقوم بتسهيل األمر علي املتلقي للولوج ملغزي
املعين.
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس من إعداد الاالبتني قالية سعاد وقما ي مبا كةجلامعة البويرة يف اجلمهو ية اجلزائرية (العتبات النصية يف األ واح املتمردة جلربان خليل
جربان «د اسة سيميائية للعنوان»)  1029-1021د ست علي ضوء النظرية السيميائية
عنونة القصص وما وصل إليه البحث أن كل عنوان يف هذه األقصوصات ،متيز بوظيفة
معينة و"خليل الكافر "متيز بالوظيفة الوصفية إىل جانب من التعيني.
 و قة ألميد جهانبخت ليلي ومسية برماس معنونة بـ«قراءة أدلرية لقصة "خليل الكافر"جلربان خليل جربان»  ،2998فالد اسة هدفت إيل متحيض وحتليل شخصية خليل علي بنية
مد سة أدلر وذلك نظرا للقابليات النفسية الكامنة للبال وتشري النتائج علي أن الكاتب
سم هذه الشخصية الثائرة كي يدفع الشعب اللبناين حنو احملاولة واملثابرة ضد
الديكتاتو ية وسلاة الكنيسة ،فهي حماولة عرض فاعلية املعلومات النفسية يف نقل املعين
بشكل أفضل.
 د اسة بنيوية قدمها "بد " طالب يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية احلكومية (أقصوصة خليل الكافر جلربان خليل جربان «د اسة حتليلية
بنيوية»)  2998فبحث يف إطا النظرية البنيوية حتليل قصة "خليل الكافر" .ما يتجلي من
اطخلفية علي حد علمنا ،لن نعثر علي د اسة كزت علي االستغراق الزمين يف قصة "خليل
الكافر" علي ضوء نظرية جريا جنيت فهذا البحث يعد جديدا يف هذا اجملال هلذه القصة.

املفا

قة الزمنية ()Anachrony

كل واية جتري يف إطا الزمان واملكان فيمكن يف العمل األديب مثل الرواية التخلي عن بعض
التقنيات غريأنه من املستحيل ترك الزمان ،ألنه عنصر أساسي يف شاكلتها ودونه الميكن
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سرد األحداث ،وها هنا سؤال يارح نفسه هل تقد الرواية أن حتمل علي الو ق كل
األحداث؟ طبعا الرواية ليس لديها هذه القد ة ،لذا يلتجىء القاص إيل تقنيات تشد علي
ساعده كي توصله لغايتة يف الكتابة ،فاملفا قات الزمنية تلعب هذا الدو وختلص السا د من
هذه األممة ،فتعين «د اسة الترتيب الزمين حلكاية ما مقا نة نظام ترتيب األحداث أو
املقاطع الزمنية يف اطخااب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف
القصة»(جنيــت .)18 :1٩٩١ ،فلكل واية ممنان ممن الكو نولوجي «تنظيم املواقف
واألحداث وقفا لترتيب حدوثها»(برنس .)91 :1009 ،أو الزمن الواقعي أو الابيعي الذي
جتري يف طياته القصة وبترتيب
مناقي وتسلسل خاي ،أو كما مساه
جريا جنيت بزمن القصة .وممن
السرد أو الكاذب أو اطخاايب الذي ال
يتقيد بذلك الترتيب املناقي الواقعي
والتسلسل اطخاي جملريات األحداث
املسمي بزمن احلكاية عند جنيت،
عندما خيتلف ممن القصة مع الزمن
احلكاية يف ترتيب األحداث تقع هناك مفا قة ممنية ،فإذا افترضنا ممن القصة علي ترتيب
«أ  ب  ج  د» ،وممن سرد األحداث سرد علي ترتيب «ج  د  ب  أ » .فمقا نة
ممن القصة بزمن السرد تربم املفا قة بوضوح كما تشري اطخااطة التالية« .ينظر :حلمداين،
.»21 :2992

فأحداث الرواية الجتري يف ممن واحد بل جتري علي ممنني ،ألن هذا التنويع يف سرد
األحداث يكسر تابة الزمن الكرو نولوجي ،فيوظفه القاص لغايات ختدم املصلحة العامة
للرواية .لذلك تتمحو املفا قة الزمنية حول ثالثة أعمدة وهي «الصالت بني الترتيب الزمين
لتتابع األحداث يف القصة والترتيب الزمين الكاذب لتنظيمها يف احلكاية (الترتيب)
والصالت بني املدة املتغرية هلذه األحداث أو املقاطع القصصية واملدة الكاذبة (يف الواقع،
طول النص) لروايتها يف احلكاية (السرعة) وصالت التواتر ،أي -بعبا ة تقريبية فقط-
العالقات بني قد ات تكرا القصة وقد ات تكرا احلكاية»(نفس املصد  .)12-14 :يف هذا
التقسيم الذي طرحه جنيت وذكره قبله تزفياان طودو وف جند ثالثة حماو متجلية األول
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الترتيب ( )Orderوالثاين السرعة أو األستغراق الزمين ( )durationوالثالت التواتر
( (Prequencyفنختصر األول والثالث ونفصل الثاين يف البحث النظري .فالترتيب ينقسم
إيل االسترجاع ( )Analepsisواالسشراق أو االستباق ) ،(Prolepsisحيث بعض األحيان تكون
األحداث «قد تبتعد كثريا أو قليال عن جمري اطخاي للسرد ،فهي تعود إيل الو اء لتسترجع
أحداثا تكون قد حصلت يف املاضي أو علي العكس من ذلك تقفز إيل األمام لتستشرف ما
هو آت أو متوقع من األحداث»(حبراوي .)229 :2990 ،فعند االسترجاع ناوف يف طيات
املاضي بداية من حلظة الصفر يف السرد ،لغايات كإشا ة طخلفية شخصية وسد بعد
الثغرات اليت خيلفها النص ،خالفا هلذا جند يف االستشراقات احلركة تكون عكسية،
فنوقف السرد ونقفز حنو املستقبل لغايات كإجياد الشوق لدي املتلقي أو بيان آمال البال أو
إجياد أحجية حياول من خالل السرد حلها ...وإخل .أما التواتر وهو «العالقة بني معدّل
تكرا احلدث ومعدّل تكرا واية احلدث»(ميتوين .)21 :1001 ،مايلفت النظر يف التواتر هو
حمل خالف بني املنظرين حول دجمة يف حبث الزمن ،لكن جريا جنيت وضعه ضمن
املفا قات الزمنية.
_االستغراق الزمين أو املدة ()duration
قبل الدخول يف صلب البحث البد أن نعرف ما مدلول السرعة وما قياسها ،ألننا جند يف
التحاليل كالماً كثرياً يدو حول وترية السرعة ،وحنن النقصد بالسرعة احلركة السريعة
فقط ،إمنا نعين البايئة أيضا .فجريا جنيت حيدد سرعة احلكاية بـ«ـالعالقة بني مدة(هي
مدة القصة ،مقيسة بالثواين والدقائق والساعات واأليام والشهو والسنني) وطول(هو طول
النص ،املقيس بالساو والصفحات(»).جنيــت .)201 :1٩٩١ ،ونفس التعريف تكر ه سيزا
قاسم «أن السرعة هي النسبة بني طول النص وممن احلدث»(قاسم .)22 :1001 ،فمن هذا
املنظو تكون بني ممن احلكاية وممن القصة صراعات ،كل يريد فرض نفسه علي ساحة
النص ،لكن املهم هو املنظا الذي من خالله ،السا د يروي الرواية والتركيز الذي يشد
حبكة الرواية ألنه هوالذي جيرب القاص علي اختاذ إحدي تلك التقنيات اليت ختدم مصلحة
القصة .تكون هناك أحداث ثانوية ضمن الرواية يقد السا د أن مير عليها مرو الكرام
موظفا السرعة تلخيصا أو جممال دون اطخوض يف تفاصيل احلدث ألن تلك اجلزيئات هلا
دو بسيط جدا وهناك قضايا وأحداث أو شخصيات هامة وأساس الرواية يدو حول قابها
فالبد للسا د أن يتأين ويدخل يف تفاصيلها ،ألجل هذا االستغراق الزمين يتجلي يف
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منظو ين األول ما يبحث تقنيات تسريع الزمن والثاين تقنيات تباىء الزمن حيث «يتم سرد
أحداث تستغرق ممنا طويال يف أسار قليلة أو بضع كلمات ،بتوظيف تقنيات ممنية سردية،
أمهها اطخالصة( )Sommaireواحلذف ( )ellipseويف حالة البطء يتم تعايل ممن القصة
وتأخريه ووقف السرد ،بتوظيف تقنيات سردية مثل املشهد ( )sceneوالوقفة
((«.)pauseبوعزة .)91 :1020 ،فبعد هذا نتارق هلذه التقنيات وحتليلها علي ناصية التابيق
النصي ،مستعينني بآ اء جنيت وبعض الكتاب.
جربان خليل جربان وخليل الكافر
جربان خليل جربان كاتب وشاعر لبناين أمريكي ،ولد  2889من أم مثقفة وأب متغارس،
سافر إيل أمريكا 2892فد س فن التصوير ويف  ،2908قصد با يس و«تلمذ للرسام
الفرنسي والنحات املشهو " ودان" ،ويف ذلك الوقت مر علي لسان األستاذ ذكر الشاعر
والفنان االنكليزي "وليم بليك"»( الفاخو ي .)111 :1002 ،تعمق هناك يف فن التصوير حيت
برع يف الفنني فـ«ـليس ما ينقشه جربان بريشته أقل فعال يف النفس مما يساره بقلمه»(نعيمة،
 .)919 :1009مث عاد إىل الواليات املتحدة وأسس  2910مع فاقه "الراباة القلمية" .بزغ
جنمه يف مساء العامل الغريب بكتاب (النيب) .ويف 20من أبريل عام2992تويف خليل جربان
يف نيويو ك إثر تليف الكبد ومرض السل .أما حياته األدبية فقد انقسمت إيل مرحلتني:
املرحلة األويل :من عام  2928-2902لغته كانت عربية فأنتج مخسة كتب :املوسيقى
( ،)2902عرائس املروج ( ،)2904األ واح املتمردة ،)2908( ،األجنحة املتكسرة
( ،)2921دمعة وابتسامة ( )2921و أكملها فيما بعد بثالثة كتب :املواكب (،)2929
العواصف ( ،)2910البدائع والارائف (.)2919
املرحلة الثانية :من عام  2992 -2928معظم آثا ه باللغة اإلجنليزية فأنتج :اجملنون
( ،)2928السابق ( )2910النيب ( ،)2919مل ومبد ( ،)2914يسوع ابن اإلنسان
( ،)2918آهلة األ ض ( ،)2992التائه ( ،)2991حديقة النيب (.)2999

ملخص القصة

هي حكاية عن اجلشع الذي يسيار على نفوس الرهبان واحلكام وصراعهما مع الفقراء
واملضاهدين ،وصحوة أحد اطخدم من عامل اللؤم واالستعباد وتأثريه بتغيري مصري قرية
بأكملها .فنظام السلاة املتجلي يف شخصية "الشيخ عباس" واملؤيد من قبل " ديرقزحـيا
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"يصو معاناة الابقة الفالّحة يف اجملتمع ،والبواعث املادية اليت صنعت من الفالح آلة بيد
الشيخ عباس وهكذا تستمر حياهم حىت ظهر خليل ،املتيتم منذ نعومة أظافره عندما أد ك
حقيقة اإلنسان الّذي ميتلك العقل واحلواس فجادل الكهان وكشف الستا عن طمعهم
وتالعبهم بالدين ،ويف ليلة طُرد من الدير فاحتظنه كوخ احيل مع بنتها مرمي اليت قتل
بعلها قبل مخس سنوات ومل يعرف القاتل ،وعندما وشي به إيل الشيخ عباس فتمثل أمامه
وجبانبه اطخو ي إلياس ،حملاكمته وطرده من القرية .لكن خليل تفوه خبابة غراء كشف
وصو هلم حياة الرهبان ،وأبا احلكام القُساة ،حيت تعاطفت أفئدة أهل القرية معه.
وأعلنت أيام نيسان لسكان القرية سرائر احلب بني خليل ومرمي فتهللت وجوههم فرحا،
فاافوا يبشرون بعضهم بعضا بصريو ته جا ا قريبا وصهرا حمبوبا.
_ إبااء السرد_املشهد ()Scene

من األساليب اهلامة اليت يستخدمها الكاتب لتباىء ممن احلكاية وتاويل مساحة النص
تقنية املشهد،
حيث يوظَف عندما حيتجب الراوي و اء الشخصيات ،ويالق عنان السرد بيدها اليت
تتكلم بلهجتها مباشرة ،ومعربة عن أفكا ها .هلذا تأخذ املشاهد مساحات واسعة يف بنية
العمل األيب ،خاصة يف املسرحيات دو ها يكون أهم فـ«ـاملشاهد متثل بشكل عام اللحظة
اليت يكاد يتاابق فيها ممن السرد بزمن القصة»(حلمداين .)28 :2992 ،ويف هذا اجملال
جيب أن يكون تناغم تام بني وترية ممن احلكاية وممن األحداث ،فـ«ـهي حالة التوافق التام
بني الزمنني ،والميكن هلذه احلالة أن تتحقق إال عرب األسلوب املباشر واقتحام الواقع
التخيلي يف صلب اطخااب»(طودو وف .)19 :2990 ،فاملشهد إذا كان حوا مع اآلخر ديالوجا
( )Dialogueوإذا كان حوا مع الذات مونولوجا ) )Monologueالذي يعد حتليل الذات من
خالل حوا الشخصية مع نفسها ،ففيه تتوقف حركة ممن السرد احلاضر لتنالق حركة
الزمن النفسي يف اجتاهات خمتلفة ،ويعرب املونولوج عن مشاعر الشخصية وتأمالها ألن
«االنتقال الزمين إجراء شائع جدا يف الرواية احلديثة ،بيد أنه عادة ما يضفي عليه مظهر
"طبيعي" بوصفه من عمل الذاكرة ،إما بتقدمي تيا وعي شخصية من الشخصيات
(املونولوج)»(لودج .)88 :1001 ،ألن قول الكالم بصو ة عفوية ،يعرب عن جتربة البال
النفسية الداخلية تعبريا الشعو يا دون اعتبا التسلسل الزمن اطخا جي فهو خيتزل من
الزمن اطخاي متماشيا مع الزمن السردي و«اليوجد يف املشهد احلوا ي إال نوع من التساوي
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العريف بني ممن احلكاية وممن القصة»(جنيت .)201 :2992 ،فبهذا يكون دو املشهد هاما يف
السرد وعند توظيف هذه التقنية تكون هناك غايات مستهدفة فتوظيفه يساعد املتلقي علي
فهم الرسالة.
ديالوج افتتاحي :هذا أول مشهد يصو ه القاص بعد سم إطا بنية الفضاء العام
للقصة ،يستهله بنقل املتلقي من حالة خليل املز ية يف تلك الليلة إيل حلظة استيقاظ مرمي
من سبات نوم عميق يف ذلك الكوخ الذي جيمعها مع والدها ،حينما كانت ملتفتة بوجل حنو
والدها «قالت بسرعة« :هل مسعت ياأماه؟ هل مسعت صوت صا خ مستغيث؟» فرفعت
الوالدة أسها وأصغت هنيهة مث أجابت« :ال مل أمسع سوى عويل األ ياح يا ابنيت« فقالت
الصبية« :أنا قدمسعت صوت أعمق من هزمي الريح وأمر من عويل العاصفة «قالت هذه
الكلمات وانتصبت واقفة وفتحت الكوة وأصغت دقيقة مث قالت« :قد مسعت الصراخ ثانية يا
أماه .فأجابت األم وقد أسرعت مرتاعة حنو النافذة :وأنا قد مسعت أيضا…تعايل نفتح
الباب وننظر… أوصدى النافذة كي ال تافئ الريح السراج»( جربان .)11 :1021 ،فهذا
املشهد أول ديالوج يف القصة ومبثابة نافذة ضيقة للتعرف البدائي علي الشخصيات واجلو
واملكان ،فمن خالل حوا مرمي مع أمها منكث حلظات ونشعر ببطء وترية السرد املتماشية
مع ممن السرد وممن القصة وكأن األحداث تتساوي سرعةً وسرداً .وأيضا تأييد من جانب
الشخصيات علي ما واه الراوي العليم بكلّ شيء .فهذا املقاع يشدّ علي ساعد الراوي
املتنقل يف فضاء القصة ويعاي للمتلقي إميانا مبا يسرده الراوي.
مونولوج بعد عاصفة احلب :بعد مدة من مكوث خليل بكوخ احيل ،أد ك بتموجات وح
مرمي حول وحه ففرح كثريا ،لكن قلبه كان يرتعد خوفا من تقلبات األحوال وشعو ا بأن هذه
الشعلة املقدسة ستضمحل عما قريب وتفصله األيام عنها فناجي نفسه« :ما هذه األسرا
اطخفية اليت تتالعب بنا وحنن غافلون؟ ...وماذا يقول سكان هذه القرية البسااء إذا ما
علموا بأن فىت ُبِّي يف الدير وخرج منه مارودا فجاء قريتهم لكي يعيش بقرب صبية
مجيلة؟ ...وماذا يقول الشيخ عباس العائش بني هؤالء الفالحني املساكني كاألمري بني العبيد
إذا ما مسع حكاييت؟ وماذا يفعل كاهن القرية إذا ما ددوا على مسامعه تلك األقوال اليت
سببت طردي من الدير؟»( جربان .)21-22 :1021 ،يبائ السا د وترية الزمن احلكائي كي
يسرب مبسا ه ما جيول يف فؤاد خليل ،يف هذا املونولوج الذي سم لنا حرية خليل من لعبة
احلياة ،فبقي مندهشا حينما شاهد هذا احلب املتبادل بني القلبني ويف الوقت نفسه كان
خائفا من عاقبة هذا احلب وتفاسري احيل وأهل القرية حينما يبوح به ،فيارح أسئلة كثرية
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علي نفسه بلغة داخلية جاعال من نفسه «أنا» متحدثة و«أنا» صاغية ،وهذه املناجاة النفسية
الوجدانية هي ملجأ للسا د حينما يريد أن يكشف عن السيكولوجية املتجلية يف سلوك وعقل
وتفكري وشخصية البال ألنه «اليوجد حوا طبيعي بقد كاف ميحو كل أثر ملؤلفه؛ كما وأن
املونولوج ميل للكشف عن بعض السمات واطخاوط احلوا ية .إنّها باألخص حالة البال وهو
يقّيم موقفه وتوجهه إيل حماو ومهية»(بايف .)911 :1022 ،ففي هذا الشاهد جند وترية
الزمان تتماشي يف البعد القصصي واحلكائي وبينهما توافق تام لبناء بنية قصصية مميزة.
مشهد ومانسي ... :عشية يوم عندما عصفت عاطفة احلب بشدة بقلبها ،كادت أن
التقاوم حنوه متمنية بقاءه ،جاءت ووقفت جبانبه ونظرت من الكوة إىل الفضاء ،فبعد
حبث طويل عن ألفاظ تعرب عما جيول يف خاطرها تشجعت مرمي وسألته« :إىل أي مكان
تذهب عندما تذوب هذه الثلوج وتنفتح الارقات؟ «فأجاهبا« :...سوف أتبع الاريق إىل حيث
ال أعلم»...مث قالت متنهدة« :ملاذا ال تسكن يف هذه القرية وتبقى قريبا منِّا ،أليست احلياة
ههنا أفضل من الغربة البعيدة؟» فأجاهبا« :...إن سكان هذه القرية اليقبلون املارود من
الدير جا ا هلم ،وال يسمحون له أن يتنفس اهلواء الذي حيييهم؛ ألهنم حيسبون عدو
الرهبان كافرا باهلل وقديسيه» فتأوهت مرمي ولبثت ساكنة ...وقال« :إن سكان هذه القرى يا
مرمي قد تعلموا من الرهبان والكهان بغض كل من يفتكر لذاته »(جربان .)21 :1021 ،هبذا
املشهد احلوا ي ينسج الكالم بني االثنني أخذا وعااءً ،فخليل يريد االبتعاد عن القرية
خوفا من سلاة الرهبان وجهل الناس سامعا لنداءات عقلة ومرمي همس يف أذنيه بالبقاء
صاغية لنداءات قلبها ،ومتكلما علي لساهنا ب احلب ،طالبة منه البقاء يف القرية ،تا ة
أخري جند ممن السرد وممن القصة ميشيان جنبا إيل جنب بوترية بايئة ،ألن عادة
املشاهد الرومانسية تالب التأين واهلدوء وتغتنم الفرص للبوح ما يف القلب ،إضافة إيل
هذا جند التناغم يف األجوبة بني االثنني ،فلهذا لعب املشهد الدو اإلجيايب يف تكملة
املضمون الذي يرسله املرسل للمتلقي.
مشهد احملاكمة :عندما أحضروا خليال مكتوفا إيل قصر الشيخ عباس ليحاكمه ،ترك
أهل القرية أكواهم مسرعني حنو القصر متسائلني عن مصري هذا الشاب الذي ثا ضد
التقاليد املرسومة ،فكان جبانب الشيخ عباس ،اطخو ي إلياس ممثل الدير ،فرسم القاص
مشهدا يسمعه كل الناس «ما امسك أيها الرجل؟» فأجابه :امسي خليل .فقال الشيخ« :من
هم أهلك وذووك وأين مسقط أسك؟» فالتفت خليل ...وقال« :الفقراء واملساكني املظلومون
هم أهلي وعشرييت ،وهذه البالد الوسيعة هي مسقط أسي» فابتسم الشيخ عباس مستهزئًا
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مث قال« :إن الذين تنتسب إليهم يالبون معاقبتك والبالد اليت تدَّعيها وطنا تأىب أن تكون
من سكاهنا» فقال خليل« :إن الشعوب اجلاهلة تقبض على أشرف أبنائها وتسلمهم إىل قساوة
العتاة والظاملني ....فأجابه خليل« :كنت اعيا ومل أكن جزا ا ،كنت أقود العجول(»....جربان،
 .)28-22 :1021يقع هذا املشهد يف اطخط الزمين احلكائي بعد أ بعة عشر يوما بعد أول
ليلة من وصول خليل إيل كوخ احيل كما ذكر يف النص ألن اطخو ي إلياس صرح للشيخ هبذا
البعد الزمين «الرهبان األتقياء قد طردوا من الدير فيت متمردا شريرا وإن هذا امللحد
الكافر قد جاء القرية منذ أسبوعني»(جربان .)21 :1021 ،فهذا املشهد يقع يف صلب احلبكة
وهو أساس القصة ألن يف طياته خياب خليل خابة غراء ،تكون هي ما يرمي إليها جربان
من خالل هذه القصة ،ففي هذا املشهد جند السخرية تاغي علي أسئلة الشيخ واحلكمة
تلتف بألفاظ خليل ،كأنه متهيد لثو ة خليل ويف تتمتها فهو هدوء ما قبل العاصفة حيت
نلمس األلفاظ و نني احلروف يدعو إيل السكينة ،لذلك يف هذا املشهد اإلستجوايب هبط
سرعة السرد وتتساوي مع ممن القصة حيث املشهد السردي «هوأقرب املقاطع الروائية إيل
التاابق مع احلوا يف القصة حبيث يصعب علينا دائما أن نصفه بأنه بايء أو سريع أو
متوقف»(حلمداين .)28 :2992 ،مهما كان القول يف املشاهد فيكون فيها تاابق بني ممين
السرد والقصة وهذا التساوي يتبلو يف طبيعة العمل األديب والظروف احملياة بالقصة،
ومن خالل االستناجات اليت يستنتجها الناقد أو األديب .وبعد هذا املشهد يلتفت خليل حنو
الناس وخياطبهم مجيعا وهي الضربة القاضية اليت كان ميهد هلا السا د «أيها اإلخوة ،إن
الرجل الذي أقامه خضوعكم واستسالمكم سيدا على حقولكم قد أحضرين مكتوفا
ليحاكمين أمامكم يف هذا القصر املبين فوق بقايا آبائكم وجدودكم ،والرجل الذي جعله
إميانكم كاهنا يف كنيستكم قد جاءين ليدينين ،ويساعد على تعذييب وإذاليل ...مث قال
بصوت منخفض« :إن الكالم الذي مسعتموه مين يف هذه الليلة هو الكالم الذي طردين
الرهبان من أجله ،والروح اليت شعرمت بتموجاها يف قلوبكم هي الروح اليت أوقفتين
مكتوفا(»...جربان .)41-29 :1021 ،هذا املشهد تتمة للمشهد املذكو آنفا وهو كن القصة
ومجيع ما أ اد أن يقوله الراوي طرأ علي لسان خليل فهو تكلم عن لسان مجيع أبناء القرية
كرمز للعامل وهاجم اإلقااعية وكشف عما ختبئه الثيوقراطية ( )Theocracyومدي
احنرافها عن تعاليم النيب عيسي (ع) ،لذلك احتل هذا املشهد مساحة  4صفحات من 91
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صفحة من جمموع القصة ونسبتة تكون  28.22من جمموع القصة ،فهذه النسبة العالية
هلذا املشهد تبني لنا كيف السا د أبطء السرد ومتاشي مع الزمنني السردي والقصصي.
مشهد بانو امي :بعد خابة طويلة يف قصر الشيخ عباس  ،حبث كشف ما حتت الغااء
من األسرا اليت صنعت من اإلنسان آلة بيد الشيخ والدير ،والكلمات السحرية اليت هزت
وجدان كل من كان حاضرا فتجاذب احلديث بني الشيخ عباس والناس مبشهد بانو امي
حيث خاطب الشيخ عباس جاال واقفني حوله« :ما أصابكم أيها الكالب؟ »...قال هذه
الكلمات وامتشق سيفا كان جبانبه وهجم على الفىت املكتوف ليوقع به فتقدم جل قوي
البنية ...قائال هبدوء« :أغمد سيفك يا سيدي ألن من يأخذ بالسيف ،بالسيف يهلك»
فا تعش الشيخ عباس ...وصرخ قائال« :هل يعترض اطخادم الضعيف سيده وويل نعمته؟
فأجابه الرجل« :اطخادم األمني اليشا ك سيده بالشرو واملظامل »...وتقدم جل آخر وقال:
«مل يقل هذاالفىت شيئا يستوجب احلكم؛ فلماذا تضاهده؟» و فعت امرأة صوها وقالت« :مل
يقذف بالدين ومل جيدف على اسم اهلل فلماذا تدعوه كافرا؟ « فتشجعت احيل إذ ذاك
وتقدمت إىل األمام وقالت« :إن هذا الشاب يتكلم بألسنتنا ويتظلم عنِّا ومن يريد به شرا
يكون عدوا لنا» فقال الشيخ عباس صا فا أسنانه« :وأنت تتمردين أيضا أيتها األ ملة
الساقاة؟(»...جربان )42 :1021 ،ومييز الدا سون بني أنواع املشاهد فمنها املشهد
البانو امي ،الذي يلجأ إليه الكاتب إىل توسيع إطا املشهد وترك عدد كبري من الشخوص
فيه ،واهلدف منه إطالة الفترات الزمنية القصرية ألن هذا األسلوب يعرض اهلدف بشكل
مفصل ومتأن وال جيعل القا ئ يركض سريعا خلف تتابع األحداث يف القصة وحركتها
وإشا اها ،حيث جيعل القا ئ وكأنه مشا ك باحلدث بصو ة تبعث احلركة والتلقائية يف
السرد وكأن املتلقي يتكلم عن شخوص القصة موجهة خاابه بوجه الشيخ عباس ،وكما
هواحلال يف هذا املشهد البانو امي اآلين الذي حتدث فيه «وحدة من ممن احلكاية ووحدة
من ممن الكتابة ،إذ حيدث توامنا أقرب إيل البطء يف حركة السرد حسب مساحته النصية
وما حيتويه من تفصيالت تعمل علي إبااء السرد»(قصراوي .)192 :1001 ،فاحلركة السردية
جندها متأنية وبوترية بايئة تتماشى مع ممن القصة ،ألن هذه الوحدة املوجودة تتالب من
القاص أن يقلص السرعة إيل حد أدين كي تقوم الشخوص بدو ها وتبني مواقفها.
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هي حالة تقوم علي تعايل أو تبايء وترية ممن احلكاية لسبب جلوء السا د إيل الوصف
واطخواطر واملناظر والتأمالت .فالوصف يتضمن عادة انقااع وتوقف السرد لفترة من
الزمن ألن «تعليق الزمن أو الوقفة يتحقق عندما اليتاابق أي ممن وظيفي مع ممن
اطخااب»(طودو وف .)19 :2990 ،لكن إذا قسمنا الزمن علي منوال خط أفقي وخط عمودي
فعند توظيف الوقفة يتوقف الزمن يف حلظة الصفر مث يتجه السرد حنو اطخط األفقي تا كا
السا د احلركة العمودية اطخاية للزمن ،متجها باحلركة األفقية لوصف املناظر أو
الشخصيات وخلقها ،فهي بعض األحيان تعد استراحة سردية كي يلتقط السرد أنفاسة
للحظات ومن مث يبدأ من جديد ،فالوقفة الوصفية «تعمل علي إبااء ممن سرد األحداث،
نتيجة النشغال الراوي بعملية الوصف ،وبالتايل ميثل استارادا وتوسعا يف ممن اطخااب
علي حساب ممن احلكاية»(قصراوي .)119 :1001 ،عندما يأخذ السرد علي عاتقه مهمة
وصف املناظر ،إلخبا املتلقي تكون هلذه التقنية وظائف عدة منها :جتسيد أجزاء املكان
وتبيني أبعاده ،ومن خالل الوصف نقد نسرب يف سايكولوجية الشخصيات ونرسم الفضاء
العاطفي الذي يساعدنا علي تلقي غاية الرواية لكن الوصف قد يفتقد هذه
الصفة(/االستراحة) «عندما يلتجىء األباال أنفسهم إيل التأمل يف احمليط الذي يوجدون
فيه ،ويف هذه احلالة قد يتحول البال إيل سا د ،علي أن الراوي احملايد بإمكانه ،حىت ولو
مل يكن شخصية مشا كة يف األحداث ،أن يوقف األباال علي بعض املشاهد وخيرب عن
تأملهم فيها واستقراء تفاصيلها؛ ففي هذه احلالة يصعب القول بأن الوصف يوقف سريو ة
احلدث ألن التوقف هنا ليس من فعل الراوي وحده ،لكنه من فعل طبيعة القصة نفسها
وحاالت أبااهلا»(حلمداين .)22 :2992 ،فالوقفة إما تكون يف ضمن إطا توصيف الشخصيات
واألحداث وحاالها حيث تكون مساندة للحبكة وتعترب جزءا أساسيا من عمل السرد أو يف
حالة أخري تكون جمرد عمل ذايت يعين أن تصبح غاية يف حد ذاها فتكون جمرد إستراحة
للسا د كي يلتقط أنفاسه ومن مث يبدأ السرد.
وقفة ملكانة الشيخ :أول شيء بدأ به جربان الفتتاح القصة وقفة وصفيه ملكانة الشيخ
عباس وقصره وشرحا حلال القرويني وأكواخهم «كان الشيخ عباس بني سكان تلك القرية
املزنوية يف مشال لبنان كاألمري بني الرعية ،وكان مزنله القائم بني أكواخهم احلقرية يشابه
اجلبا الواقف بني األقزام .وكانت معيشته ممتامة عن معيشتهم مبيزة السعة عن العوم
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وأخالقه خمتلفة عن أخالقهم باختالف القوة عن الضعف(»...جربان .)99 :1021 ،هذه أول
وقفة يصو ها السا د لبيان مكانة الشيخ عباس وجربوته واحلالة املأساوية ألهل القرية
الذين كان يستغلهم ملقاصده املادية مبينا الابقية االجتماعية املتضادة يف هذه القرية اليت
تعد كرمز للنظام العاملي واحلالة اليت يعيشها اإلنسان ،فإضافة إيل تعال ممن السرد
توظَّف الوقفات الوصفية لوظيفتني عامتني إحدامها وظيفة تزئينية وهي جمرد استراحة
للسرد دون دو مجايل ،لكن ما جنده يف هذا املقاع هوالنوع الثاين الذي حيمل «الوظيفة
التفسريية الرمزية اليت تقضي بأن يكون املقاع الوصفي يف خدمة القصة وعنصرا أساسيا
يف العرض أي أن يكون يف نفس الوقت سببا ونتيجة»(حبراوي .)224 :2990 ،فهذه الوقفة كانت
يف خدمة احلبكة وهي عنصر أساسي للتعرف باألجواء وتربم من خالل األلفاظ بعض الرموم
املتجلية باألشخاص واألشياء ،كالشيخ مز األستبداد وأهل القرية طبقة الربوليتا يا والقرية
العامل احلاضن هلذه األجواء ،فجربان ذكي يف توضيف الوقفات اليت الحيدد مدلوهلا
بالشكل بل تالب اإلمعان والقراءة املتمعنة.
وصف القرية يف أس السنة :بعد وقفة جمملة ينتقل القاص إيل وصف أجواء هناية كانون
األول وبداية السنة مصو ا الفضاء السائد بوقفة مزية مامجا بني احلياة واملوت والتجديد
«توا ى النو الضئيل وغمرت الظلمة البااح واألودية وابتدأت الثلوج تنهمر بغزا ة ،العواصف
تصفر وتتسا ع ملعلعة من أعايل اجلبال حنو املنخفضات حاملة الثلوج لتخزهنا يف الوهاد
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
واحدة بيضاء يكتب عليها املوت ساو ا مبهمة مث ميحوها ...فكأن الابيعة قد غضبت ملوت
العام العجوم فقامت تأخذ بثأ ه من احلياة املختبئة يف األكواخ وحتا هبا بالربد القا س
والزمهرير الشديد»(جربان .)1021 :10 ،املعروف عن جربان ختيله السحري عند وصف
املشاهد وجزئياها الدقيقة املبانة يف اجملام كما جند يف هذه الوقفة واصفا غروب النو
ومهينة الليل وهاول الثلوج الغزيرة وانتقام الابيعة من االنسان الذي يسكن يف الكوخ اضيا
مبا يكتبه له القد فهذه الوقفة الوصفية لن تكون استراحة للقصة حيت يلتقط السرد أنفاسة
بل إلجياد التنويع يف لغة السرد والتجول يف اطخيال ،مُوقفا السا د ممن القصة ومتجها حنو
ممن احلكاية ألبعد ثغو ه حيث هذا التوقيف يأيت «عندما اليتفق جزء من النص السرد ،أو
جزء من ممن اطخااب ) (discourse timeمع ممن القصة حنصل علي "الوقفة" .ميكن يف هذه
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احلالة القول بتوقيف السرد وميكن للوصف أو التعليق يسبب الوقفة»(برنس .)1009 :211 ،ألجل
أن يعرفنا بليلة العيد وهي البد أن تكون ليلة مبهجة عادة ،لكن هذه الوقفة أحدثها السا د كي
تعرب عن سايكولوجية البال وما جيري يف ما بعد علي مساحة النص.
وقفة ملزنل احيل :بعد سم الفضاء البانو امي للقرية وشدة برودة اجلو يف كانون
األول يأخذنا القاص إيل كوخ احيل وابنتها مرمي البالغة الثامنة عشر من العمر «كانت
احيل وابنتها جالستني بقرب موقد قد تغلّب الربد على حرا ته واكتنف الرماد مجره ،وفوق
أسيهما سراج ضعيف يبعث أشعته الصفراء الضئيلة إىل قلب الظلمة مثلما تبعث الصالة
أشباح التعزية إىل كبد الفقري احلزين»(جربان .)1021 :12 ،هذه الوقفة تتماشي متاما مع
األحداث اجلا ية يف القصة ،فهو يصو حالة البؤس والقهر والظلمة وفقدان األمل وتسليم
اإلنسان أمام أشباح الديكتاتو ية والبعد القاسي الذي مسه الشيخ عباس علي مساء هذه
القرية ،وتعد هذه الوقفة نوع من اإلشا ة والتأييد ملا جيري علي أ ض الواقع من ظلم
وفساد حبق أهل القرية كما تظهرعصيان جربان علي اجملتمع الذي يدوس اإلنسان
بال محة ،حىت جربان يف انتقاء أمساء أبااله يرمز لنفسه .وثو ته وأبااله «كأهنم يف
احلقيقة واحد من حيث اجلوهر ،أو كأهنم أقنعة متعددة لوجه واحد وهو جربان خليل
جربان نفسه يف هذه املرحلة الشابة من حياته»(نعيمة .)21 :1022 ،كما أن انتخاب عنوان
"خليل الكافر" هلذه القصة يرمز لشهرة جربان يف الواليات املتحدة ،فهذا البال ليس إال هو
القاص والقصة تصو لنا ما يالبه جربان من اإلنسان لفك قيود األسر الفكرية واجلسدية.
فمن ميزاته جيعل للزمن احلكائي حصة األسد نسبة إيل ممن القصة الذي عالته هذه
الوقفة االحيائية.
وقفة هجوم جيش الكرى :بعد العثو علي خليل يف تلك الليلة ونقله إيل الكوخ وجتفيف
مالبسه وكشف بعض أسرا ه لراحيل ومرمي ،أخذت املرأتني الدهشة والرأفة يف آن واحد،
وعندما تغلب النوم علي وعي أجفان خليل ،بقيت املرأتان تنظران إليه حيت أطبقت عينيهما
نسمة الكرى «ومحلت أجنحة الكرى وحي اإلمرأتني إىل عامل األحالم ومخدت النا يف
املوقد وحتولت إىل ماد ،مث جف ميت السراج فشح نو ه ببطء مث انافأ ،وظلت العاصفة
الغضوبة تضج خا جا واجلو القامت ينثر قع الثلوج واأل ياح العنيفة تقذفها ميينا
ومشاالً»(جربان .)1021 :20 ،جند يف هذه الوقفة الدينامية يف احلركة عند توصيف اناباق
األجفان ويف السكون عند تابيق األجفان علي البعض ،فهي توجد أيضا يف إمخاد النا
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وحتويلها إيل ماد ويف العاصفة اهلوجاء خا ج الكوخ وكأنه يرسم عاملني متضادين داخل
الكوخ و خا جه ،فبعد هذه الوقفة اليت وصف القاص فيها حالة تغلب النوم علي أجفان
اجلميع وكأن جربان يريد أن يعاي للسرد إستراحة كي يلتقط أنفاسه ويهدء الفضاء بعد
تلك العاصفة اهلوجاء ويعاي للمتلقي فرصة لينظم األحداث يف تسلسل فكري كي يستنتج
لتتمة القصة ،ألنه بعد هذه الفقرة ،وظف احلذف املعلن يف السرد وأسرع وترية السرد
لاي مساحة الزمن ألسبوعني.
وقفة حالة :بعد احملاكمة اليت كان من املنتظر أن ينبذ خليل من القرية لعقائده
املناهضة لديكتاتو ية الشيخ واملكفرة من قبل الدير ،لكن السحر انقلب علي الساحر
وظهرت احلقيقة ،فتهدمت تلك التصو ات املأمولة اليت كان يسقيها الشيخ عباس بآماله
التافهة و«بقي الشيخ منفردا كالربج املهدوم متوجعا كالقائد املغلوب ،وملا بلغ اجلمع ساحة
الكنيسة وكان القمر قد طلع من و اء الشفق وسكب أشعته الفضية يف السماء التفت خليل
و أى أوجه الرجال والنساء متجهة حنوه كاطخراف الناظرة إىل اعيها فتحركت وحه يف
داخله كأنه وجد يف أولئك القرويني املساكني مز الشعوب املظلومة وشاهد يف تلك األكواخ
احلقرية املكتنفة بالثلوج املتجلدة مز البالد املغمو ة بالذل واهلوان (»...جربان.)1021 :48 ،
فهذا التصوير املبدع ألجواء القرية ونفسيات أصحاهبا عند هدمي صنم شيخ عباس والبُهت
الذي سرى يف شرايني اجلميع كلها تبطء خاوات الزمن السردي وكأهنا تأخذ مسا الزمن
العمودي املتجه حنو األمام إيل خط ممين أفقي يأخذنا بالتفكر واإلمعان عند سكوت عقا ب
الساعة مبالمح املكان واألشخاص وكأهنا استراحة للزمن وللسرد بعد تلك العاصفة اليت
هبت خبابة خليل عندما نسفت أ كان اإلقااعية املتجلية بشخصية الشيخ عباس
والثيوقراطية املتجلية بالكاهن اطخو ي إلياس وإيقاظ الدميقراطية واحترام اإلنسان يف
ضمري تلك القرية اللبنانية .إن الوصف هنا يدخل ضمن احلكاية ألن الوصف «يتالشي يف
السرد ،وأن النمط املقبول الثاين من احلركة -أي منط الوقفة الوصفية – اليوجد عنده،
لسبب بديهي هو أن الوصف ليس وقفة للحكاية علي اإلطالق»(جنيت .)222 :2992 ،فهذه
االستمرا ية تستمر يف سياق سرد القصة حيت هنايتها املتأملة بعدما خاضت حلة يف
الظلمات والدما الذي حل بكيان اإلنسان.
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_تسريع السرد()Narrative speed
_احلذف ()Ellipse
مبا أن مساحة الرواية حمددة وهناك توجد بعض العوائق يف سرد كل األحداث اليت جرت
علي مستوي الزمن الابيعي ،فالسا د يسكت عن بعض األحداث ألنه الداعي لذكرها ولن
تؤثر علي البناء الكلي حلبكة الروائية ،حيث التبئري مركّز علي قضايا تعد الشاكلة األساسية
للعمل ،هلذا يوظف القاص تقنية احلذف لكسر تابة الزمن اطخاي ،فالراوي يقفز «على
مرحلة أو مراحل ممنية ،ويكتفي باإلشا ة إىل ذلك بعبا ة مثل "بعدة مدة ممنية" أو مثل
"مرت سنوات عديدة" وما إىل ذلك(»...بوديبة .)208 : ،1000 :فاحلذف الذي يذكر فيه الكاتب
الزمن احملذوف يسمي املعلن أو املصرح علي حد تعبري جنيت أو القاع .وهو خيتلف علي
حساب احلدث وسرعة النص ألن بعض املسافات الزمنية جيب أن حتذف كي يتركز العمل
علي الغاية اليت يبحث عنها الراوي وهذا النمط من احلذف عادة ما يكون يف الروايات
الكالسيكية وإن كنا ال ننفي وجوده يف الروايات احلديثة أما احلذف الضمين أو الغري املعلن
الذي اليصرح بوجوده بالذات يف النص و«إمنا ميكن القا ئ أن يستدل عليها من ثغرة يف
التسلسل الزمين أو احنالل لالستمرا ية السردية»(جنيت .)229 :2992 ،الروائيون اجلدد
استخدموا احلذف الضمين الذي يد كه املتلقي مبقا نة األحداث بقرائن احلكي .فهذه
التقنية تعد أسرع حركة سردية علي اإلطالق ،إذ هي تتمثل يف إغفال فترات مديدة أو
قصرية من ممن القصة كأمنا مل يكن هلا وجود علي مستوى السرد؛ فمن الابيعي أن تكون
مساحة النص تعادل الصفر وسرعة احلكاية أن تصبح دون هناية .
حذف معلن ألحداث كانون األول :بعد سم الفضاء وبناء املكان ،يبدأ السا د بفصل
الشتاء فيشرع الشتاء بكانون األول مث كانون الثاين ويف هناية شباط حسب التقومي امليالدي،
لكن الراوي يبدأ القصة بزمن معلن بنهاية شهر كانون األول كافتتاحية إلطا ممن السرد
«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
الوجود»(جربان .)10 :1021 ،دمسرب ،الشهر الثاين عشر واألخري يف السنة امليالدية حسب
التقومي الغريغو ي ،فبعد ليلته األخرية يتوج الدهر برأس السنة اجلديدة وهو واحد من
سبعة أشهر يف السنة يبلغ عدد أيامه  11يوماً ،فحذف السا د الزمن الكرونولوجي هلذا
الشهر بأيامه  11وما قدم لنا أحداث كانون األول علي ناصية القرطاس ،فهو قلص الزمن
بسرعة مبالغ فيها يشري إليه فعل «انقضى» ،وقدم بداية السرد بنهاية هذا الشهر حيث يكون
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شهر ديسمرب شهراً با داً جدا يف نصف الكرة الشمالية ،وتشتد فيه الرياح وقد هال فيه
الثلوج بغزا ة وهلذا يسميه البعض "شهر الربودة" أو"شهر الثلوج" واملشهد املروي يؤيد كالمه
يف تتمة السرد عندما وصف هاول الثلوج وتغاية الفضاء بصفحة بيضاء ،وهذه الربودة
دالة علي الفضاء الذي عم قلوب أهل القرية ويأسهم من حفاوة احلياة.
حذف معلن لثالثة عشر عاما :بعد ما استرجع خليل أنفاسه ،استرجع قصة حياته
لراحيل ومرمي ،ذاكرا موت والديه وهو لن يبلغ السابعة «مات أيب وأمي قبل أن أبلغ السابعة
من عمري فأخذين كاهن القرية اليت ولدت فيها إىل دير قزحيا ،فسر الرهبان يب وجعلوين
اعيا للبقر»(جربان.)12 :1021 ،حينما تيتم خليل وهو لن يبلغ السابعة ،سرد الراوي عن
لسان خليل هذه القصة املسترجعة وفرحة الرهبان لتقييد إنسان حر يف قيود عبوديتهم،
مما يالحظ أن الراوي أسقط بداية حياته من ميالده إيل تيتّمه ،فهذه فترة تبلغ ستة أعوام
ونيف وهذا ليس بشيء هني،غريأن الكاتب أسرع يف سرد هذه املدة وختلي أن يضع حربا
علي الو ق لسرد أحداث هذه األعوام ألن أحداث تلك السنني لن ختدم احلبكة ولن هيمن
علي جمري األحداث اآلتية يف القصة واحلذف «يف الرواية املعاصرة يشكل أداة أساسية ألنه
يسمح بإلغاء التفاصيل اجلزئية اليت كانت الروايات الرومانسية والواقعية هتم هبا
كثريا»(حلمداين .)22 :2992 ،فهنا أيضا عمل احلذف نفس الوظيفة اليت علي عاتقه من
أسقاطات ألحداث وأخبا بعيدة عن احلبكة ولن ختدم العمود الفقري للقصة ،فذكرها
حشو ممل خيل بشاكلة العمل األديب .ويف سرد ترمجته مرة أخري تتمة ملا ذكره لراحيل
ومرمي يسترجع خليل أحداث حياته دون اإلشا ة إيل ما جري يف سنواها ،فمباشرة من
الزمن« :وملا بلغت اطخامسة عشرة ألبسوين هذا الثوب األسود واطخشن وأو قفوين أمام
املذبح قائلني :أَقسم باهلل(»...جربان .)12 :1021 ،بعد ما أخذه كاهن القرية إيل دير قزحيا
املشهو والغين يف لبنان وتوليه هناك مهمة عي البقر ،مرة أخري دون أن يذكر األحداث
يقفز سبع سنوات عن عمره مشريا هلا بقوله ملا بلغت اطخامسة عشرة ،دون إشا ة ملا جري
له فيها .فاإلسقاط الزمين يصرخ يف هذا املقاع معلنا عن نفسه بسبع سنوات وقبله ستة
أعوام فمجموعه ثالثة عشر عاما وهذه التقنية تسخدم عادة عندما تكون األحداث ثانوية
وبعيدة عن قُاب الرحي.
حذف معلن ألسبوعني :يف تلك الليلة البا دة عندما سرد خليل حكاية حياته وبعد ما
استرجع أنفاسه نام اجلميع ،لكن فجأة ينقلنا السا د «مضى أسبوعان على تلك الليلة
والفضاء املتلبد بالغيوم يسكن حينا مث يثو متهيجا ًغامرا األودية بالضباب مكفنا الالول
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بالثلوج(«...جربان .)1021 :22 ،فالسا د مرة أخري يوظف احلذف املعلن املتجلي يف «مضى
أسبوعان» بعد تلك الليلة البا دة اليت حلّت يف كوخ احيل حيث مضت أ بعة عشر يوما دون
أن يشري السا د إيل األحداث والقضايا اليت جرت يف هذه األيام ،فاملساحة اليت نراها علي
الو ق هلذا احلذف أقل بكثري من البعد الزمين الواقعي حيث الراوي «يسقط أحداثا ميتة
الأمهية هلا بني ممن ماقبل احلذف وما بعده وبذلك يتم تسريع السرد(».قصراوي:1001 ،
 .)192وهذا يناسب ما جنده يف القصة ،ألن بعد هذه األيام وقعت أحداثا لعبت دو ا هاما
يف بنية القصة وأخذت السرد إيل ما يقصده السا د ،وهذا اإلسقاط نتيجة لتاويل ممن
السرد وأيضا مماشاة مع ممن القصة وهو حتضريا لتتمتها.
حذف ضمين :بعد مواج خليل ومرمي يف أيام نيسان صو القاص تلك األحداث ملخصة
وأخذنا مباشرة إيل أيام احلصاد «:وملا جاءت أيام احلصاد خرج الفالحون إىل احلقول
ومجعوا األغما على البياد ومل يكن الشيخ عباس هناك ليغتصب الغلة وحيملها إىل
أهرائه»(جربان .)22 :1021 ،نيسان هوالشهر الرابع للسنة يف التقومي اجلريغو ي وأحد
الشهو األ بعة اليت تتكون من  90يوماً دخلت هذه الكلمة على اللغة اآل امية من اللغة
األكادية ،وأصل الكلمة السومرية "نيسانگ" وتعين الباكو ة (ين= شيء ،سانْگ= أس،
أول) .وهو شهر احلصاد يف املناطق املدا ية امللتفة حول خط االستواء ،وبسبب حرا ة اجلو
فإن املزا ع تنضج وتعاي مثا ها قبل املناطق البا دة ولبنان هي قريبة هلذا اطخط الومهي
فحصادها يكون يف هذا الشهر ،لكننا يف هذا املقاع مل جند السا د يعلن املدة بني مواج
خليل عند تباشري نيسان وأيام احلصاد ،فاملدة مبا تكون قليلة ببضعة أيام أو أسابيع دون
حتديد ممن قاعي حمذوف فـ«ـيمكن القا ئ أن يستدل عليها من ثغرة يف التسلسل الزمين
أو احنالل االستمرا ية السردية»(جنيــت .)229 :1٩٩١فهذا احلذف من الزمن الكرونولوجي
من مواج خليل إيل أيام احلصاد ختاي السا د أحداثه حبذف ضمين ألن أحداثه تعترب
فرعية واحلدث األهم هو الزواج الذي وقع يف هناية أيام احلصاد وكأن األ ض أعات مثا
حماصيلها متزامنة مع مثا احلب الكامن بني قليب خليل ومرمي.
حذف معلن لنصف قرن :الراوي العليم بكل شيء يلمح لنا بإشا ات ممنية لكنها غري
واضحة من حيث املدة ،فعند هناية هذه القصة بعد وصف السالم السائد يف تلك القرية
إثر ثو ة خليل يقفز السا د «منذ تلك السنة إىل أيامنا هذه أصبح كل فالح يف تلك القرية
يستغل بالفرح احلقل الذي م عه باألتعاب»(جربان .)22 :1021 ،فهو سرد احلالة االجتماعية
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والابيعية السائدة بعد ثو ة خليل وقوله «منذ تلك السنة» حنن لن نعلم ماهي السنة
املقصودة علي وجه التحديد وال نعلم حساب السنة امليالدية عدديا ،لكننا ند ي إهنا السنة
اليت استااع فيها خليل أن يايح بالديكتاتو ية واإلقااعية و« إىل أيامنا هذه» أيضا معاملها
غري واضحة حيت املدة بني تلك السنة إيل هذه األيام غري معلومة ،أما يف هناية القصة يعلن
الراوي موقفا يفجر مفاجأة من الارام الثقيل «واآلن وقد انقضى نصف قرن على هذه
احلادثة ،و اودت اليقظة أجفان اللبنانيني(»...جربان  .)1021 :22لوال هذه الفقرة لضاع عنا
كل ممن السرد يف القصه ألن هذه الفقرة أثبتت لنا أن كل ممن القصة يكون علي حساب
تقنية االسترجاع ملدة كانت مخسني سنة وهذه التقنية تستخدم كثريا يف الروايات احلديثة،
مما يلفت النظر هو اإلسقاط الذي حصل يف إختزال ممن مخسني سنة دون أن يذكر السا د
حادثة ودون أن جند هلذا احلذف مساحة علي جبني الو ق حيث احلذف املعلن جنده عندما
« يسكت السرد عن جزء من القصة ،أو يشري إليه فقط بعبا ات ممنية تدل علي موضع
احلذف«(بوعزة .)٩0 :2414 ،فهو أشا هبذا احلذف ومدته عندما قال« :قدانقضى نصف قرن»
حيث يعد أكرب حذف معلن يف هذه القصة وجند فيه سرعة السرد تفوق سرعة الضوء.
_اطخالصة ((Sommaire

يف أثناء سرد األحداث نالحظ نوعا من اإلجيام حيث يلجأ القاص هلذه التقنية عندما يريد
أن يسرد أحداثا استغرقت فترة ممنية طويلة علي مدي الزمن الكو ونولوجي فيلخصها
جبمالت أومقاطع قصرية ،ففي هذه احلالة مل يتارق الكاتب إيل التفاصيل بأدقها ألهنا
«سرد يف بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أيام أو شهو أو سنوات من الوجود ،دون
تفاصيل أعمال وأقوال»(جنيت .)209 :2992 ،تعد هذه التقنية يف الترتيب الثاين من حيث
تسريع ممن السرد بعد احلذف يف طي املسافات الزمنية ،وما مييزها عن احلذف أن يف
احلذف يغمّض السا د عينيه عن فترات ممنية ويغفل السرد عن ذكرها لكن التلخيص لن
يغفل متاما عن الزمن املختزل بل يذكر الكليات دون التارق إيل اجلزئيات ،فهذه التقنية
توظف لتخدم بعض القضايا السردية كربط املتلقي بالفترات امللخصة والتعريف بصو ة
موجزة طخلفية بعض الشخصيات أو تقدمي سريع للشخصيات الثانوية أو تقدمي بصو ة
موجزة االسترجاعات واالستشراقات ...وإخل .وأخريا «إهنا التلخيص الذي جيمع سنوات
برمتها يف مجلة واحدة» (طودو وف.)19 :2990 ،
خالصة اطخريف والصيف :بداية تلخيصية يقدمها القاص كي تتضح لنا صو ة القرية
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ويستارد ضمنها بتعريف وجيز للشيخ عباس وحال أهل القرية الذين مألوا أهراءه يف
الصيف «قدم الشتاء بثلوجه وعواصفه وخلت احلقول واألودية إال من الغربان الناعبة
واألشجا العا ية ،فلزم سكان تلك القرية أكواخهم بعد أن أشبعوا أهراء الشيخ عباس من
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
كانون األول (دمسرب) وقضى العام(» ...جربان .)10 :1021 ،بداية الشتاء يف السنة امليالدية
شهر كانون األول لكن يستلخص السا د فصل اطخريف مشريا إليه بقدوم الشتاء وهبوب
عواصفه وخالء األودية واحلقول مما ينبت فيها وتساقط األو اق ويتارق إيل الصيف بإمالء
أهراء الشيخ عباس بالغلة وآنيته بعصري الكروم ،ما يالحظ هو تلخيص هلذه األيام عرب
هذه املساحة الضيقة من الو ق ،فنستنتج إن ممن السرد أسرع من ممن القصة .وظف
السا د هذا التلخيص لالنتقال من مشهد آلخر ومن ماقبل الشتاء إيل الشتاء نفسه ألن
التلخيص «وسيلة االنتقال الابيعية بني مشهد وآخر ..أي مبثابة النسيج الرابط للسرد
الروائي»(حبراوي .)212 :2990 ،فهو بط هذاالسرد الروائي هنا بتلخيص احلياة يف فصلي
اطخريف والصيف دون أن يتارق لتفاصيل األيام واألحداث اليت جرت علي طول الزمن
الكو نولوجي ،لكنه ملح هلا بإشا ة خفية وأعاانا اإلطا العام حلياة أهل القرية و سم
اطخاوط العريضة لديكتاتو ية الشيخ عباس والابقة املسحوقة.
خالصة حياة احيل :بعد سم املكان يضفي القاص قلمه علي احيل ،إحدى
الشخصيات الرئيسية ،فيسرد حياها استرجاعا «امرأة تدعى احيل مع ابنتها مرمي غري
املتجاومة الثامنة عشرة من سنيها ،هذه املرأة هي أ ملة ُ مسعان الرامي الذي وجد قتيال
يف الربية منذ مخسة أعوام ومل يُعرف قاتله بعد كانت احيل مثل مجيع األ امل الفقريات
تعيش باالجتهاد...أما ابنتها مرمي فكانت صبية مجيلة هادئة تشاطر والدها األتعاب
وتسامهها أعمال البيت(».جربان .)12 :1021 ،طخص جربان حياة احيل واملعاناة اليت
أحاطت هبا من كل األطراف وما جري لزوجها مسعان الرامي قبل مخسة أعوام ،عندما
عثروا علي جثته دون العثو علي قاتله ،مع تارق سريع حلياها بعد أن أصبحت أ ملة مع
صبية كانت آنذاك يف الثالثة عشر من عمرها واآلن صا ت يف الثامنة عشر ففي هذا
التلخيص جرت أحداث وأمو كثرية علي مستوي الزمن الكو ونولوجي لكنها احتلت هذه
القضايا مساحة ضيقة علي الو ق ألن ممن السرد أسرع وترية للوصول للغاية «اإلشا ة
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السريعة إيل الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث»(قاسم .)81 :1001 ،فهذه الثغرات
سدها السا د كي يعاينا نظرة خاطفة لألحداث اليت تشوقنا ملتابعة القصة إضافة إيل
خلفية الشخصية ،وإال هناك قصة قتل وقت وأثرت علي حياة احيل ومرمي فهذه القصة
تالب ممناً ومساحة سردية أكثر من هذا التلميح اطخاطف املتجلي جبملة خربية واحدة.
خالصة لشهر :عندما وقف خليل الراعي بوجه الكهنة يف الدير متجاسرا ،تفرقوا عنه
إىل كل ناحية مثلما يبتعد األصحاء عن األبرص ،وذهب بعضهم إىل الرئيس وشكوه
فاستدعاه «حكم بسجين شهرا كامال … ،انقضى الشهر وأنا ماروح يف ذلك القرب ال أ ى
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
العان وطاسا من املاء املمزوج باطخل ،وملا خرجت من ذلك السجن و أى الرهبان حنول
جسدي واصفرا وجهي تومهوا بأن أميال نفسي قد ماتت يف داخلي(»...جربان.)18 :1021 ،
دفع خليل مثن كالمه بتعذيب جسدي ومعنوي ،مجّ به يف السجن ملدة شهر كامل وهذه فترة
ممنية طويلة علي مستوي الزمن الابيعي وسردها يستغرق مساحات واسعة من الو ق لكن
السا د جتنب ذكر كل ما جري يف هذه املدة وطخصه بالتلخيص االسترجاعي الذي يتناول
«أحداثا حكائية ممتدة يف فترة ممنية طويلة ،فيقوم بتلخيصها يف السرد»(قصراوي:1001 ،
.)110حيث الراوي أسرع بزمن السرد حنو مهام أهم وقضايا ئيسية يف القصة فما ذكر
الراوي إالّ شيئا طفيفا من أجواء السجن أثناء قدوم الرهبان عند إحضا طعامه ودبيب
احلشرات وهيمنة الظالم علي أ جاء املكان والتعذيب النفسي الذي مر به يف هذه الفترة
والتغيري الذي طرأ على جسده وحنوله الذي أوهم الرهبان بأن أمياله النفسية ماتت أيضا .
خالصة شهرين :بعدما حسمت املعركة لصاحل خليل الذي كان كافرا واآلن صا مبشرا،
انتهز خليل الفرصة فـ«ـمر شهران وخليل يسكب سرائر وحه يف قلوب أولئك القرويني حمدثًا
إياهم يف كل يوم عن غوامض حقوقهم وواجباهم ،مصو ا لبصائرهم حياة الرهبان
الاامعني مرددا على مسامعهم أخبا احلكام القساة ،جاعال بني عواطفه وعواطفهم صلة
قوية شبيهة بالنواميس األملية اليت تقيد األجرام ببعضها بعضا(»....جربان .)20 :1021 ،يف
اجلزء الثامن واألخري من القصة بعد ما نفذ السا د مهمته ،أسرع وترية الزمن احلكائي
مستخدما التلخيص يف أكثر املواقع لشد احلبكة و سم معامل النهاية واضحة ،دون أن يبقي
سؤاال يف ذهن املتلقي دون د ،فلخص شهرين بعد تلك الليلة و كز اطخااب علي بث عقائد
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خليل وفضح الشيخ عباس واطخو ي إلياس الذي أصبح لينا بعد ما كان صلبا كالرخام ،مشريا
إيل وعي الناس هبذا املقاع ألن إذا تثقف الناس لن يقد أي شخص بأي أيديولوجيا حيتال
عليهم كما أحتال اطخو ي إلياس والشيخ عباس .ما حيتل هذا املقاع من مساحة علي الو ق
نسبة لفترة ممنه أقل بكثري مما جرى يف تلك الليلة عندمنا ألقى خليل خاابه ألن بؤ ة القصة
كانت تلك الليلة فالنهايات تكون ملخصة كما فعل جربان دون أن يدخل يف التفاسري النفسية
واالجتماعية ،فمن مسات التلخيص «الوقوف علي األحداث دون تعرض إيل التحليل النفسي أو
وصف طخلجات نفس الشخصية أو حتليل اجتماعي (»...قاسم .)82 :1001 ،وألن القاص يريد
أن يعاي املتلقي الرسالة من العمل األديب فتكون النهايات ملخصة وعابرة.
خالصة موت الشيخ :العقاب يكون يف الدنيا كأنه سنة سنها اهلل لنا لتكون عربة نعترب هبا،
وجرت هذه السُنة هذه املرة علي اإلقااعي الشيخ عباس «أصيب بعلة يف نفسه شبيهة باجلنون،
فكان يسري ذهابا وإيابا يف واق مزنله كالنمر املسجون ،وينادي خدامه بأعلى صوته فال جييبه
غري اجلد ان ،ويصرخ مستنجدا برجاله ،فال يأيت ملعونته غري موجته املسكينة اليت عانت من
خشونة طباعه ما قاساه الفالحون من مظامله واستبداده ،وملا جاءت أيام الصوم وأعلنت السماء
قدوم الربيع انقضت أيام الشيخ بانقضاء موابع الشتاء»( جربان .)20 :1021 ،هذا املقاع تكملة
للمقاع املذكو قبله فبعد أن هجم الراوي علي اطخو ي جاء لينهي حياة الشيخ عباس وحيذفه
عن حبكة القصة فحدد ممن موته مبوت الشتاء ،حيث الشتاء يرمز ملوت الابيعة وكأنه أخرج
عباس من طبيعة اإلنسان ،فنهاية شهر شباط ينتهي الشتاء مع السنة امليالدية ،فموت الشيخ
عباس يف هناية الشتاء كأنه عقاب من قبل جربان ليحرمه من ؤية العيد ونسماته وجتديد
احلياة يف شهر آذا  ،فموت سريع وجمهول وتلخيص لنهاية عباس مما يدل علي مكانته املتدنية
يف هناية القصة ،وإمشئزام الراوي من هذه الشخصية السلبية اليت عملت علي تدمري ذات
اإلنسان خالفا لبال القصة خليل الذي حصل علي خامتة سعيدة .
خالصة الزواج :بعد عواصف الشتاء الثلجية وموت احلياة يهلهل الربيع يف الفضاء
وحييي احلب الكامن بقليب خليل ومرمي ويعايه منااً إنسانيا ،لفه السا د يف إعالن هام
«أعلنت أيام نيسان لسكان تلك القرية سرائر احلب اطخفية الكائنة بني وح خليل و وح مرمي
ابنة احيل فتهللت وجوههم فرحا ،و قصت قلوهبم ابتهاجا ،ومل يعودوا خيشون ذهاب
الشاب الذي أيقظ قلوهبم إىل حميط أوسع وأ قى من وساهم»(جربان .)22 :1021 ،نيسان
يعد الشهر الرابع يف ترتيب السنة امليالدية والشهر الثاين من فصل اطخريف ،فإذا جعلنا
بداية القصة شهر كانون األول فاملسافة الزمنية تكون مخسة أشهر بعد أول لقاء ،يقع هذا
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الزواج .فسرده السا د بصو ة موجزة يف نظام تقنية الوقفة ألن النهايات السعيدة غالبا ما
تاغي علي الروايات الرومانسية والكالسيكية فما يالحظ هو عدم الولوج يف تفاصيل ليلة
عمر خليل ومرمي ومن املنالق الوظيفي تقوم هذه اطخالصة احملددة التا يخ بإخبا القا ئ
باألحداث اليت جرت بأقل اشا ة فكأن اطخالصة «البوصلة اليت ختربنا مبا حصل أو حيصل
من أحداث هم ماضي أو حاضر القصة وذلك بأقل إشا ة وأسرع إشعا »(حبراوي:2990 ،
 .)219ألن الرسالة اإلنسانية اليت ينشدها جربان هي حب اإلنسان وألفة القلوب مع البعض،
فزواج خليل ومرمي حيمل يف طياته هذه الرسالة خاصة التوقيت املناسب هلذا الزواج
بالشهر الثاين من فصل الربيع الذي يعد ذ وة إمدها الابيعة.

النتائج

بعد حلة حبثية يف حاب االستغراق ست خامتة البحث على النتائج اآلتية:
بدأ الزمن الكو ونولوجي للقصة من شهر كانون األول وانتهى بشهر نيسان ،وهبذا تكوناملدة الزمنية حوايل مخسة أشهرلكن ممن السرد ماد علي نصف قرن مما جعل القصة كلها
استرجاعية ،فبداية القصة كانت سريعة موظفة التلخيص يف سرد األحداث املسترجعة لغاية
سد ثغرات النص أو تعريف بالشخوص ويف وساها طغي املشهد ويف النهاية أسرع السا د
موظفا احلذف و التلخيص.
يف كثري من املساحات النصية جند املشهد له حصة األسد مما قرب بناء هذه القصةإيل بنية مسرحية خاصة ديالوج خليل ليلة حماكمته ومونولوجه مع احلرية.
الوقفات الوصفية مل تكن كلها تزئينية إلستراحة السرد دون دو مجايل بل كانت ذاتغاية تفسريية ذات أبعاد مزية دالة علي اجلو السائد للقصة و يف خدمة احلبكة لرسم
اإلطا العام للفضاء املكاين مع حركة دينامية متنامية عند سردها.
جند احلذف املعلن أكثر من الضمين وهذا دال علي طبيعة هذه القصة اليت طوت مايفوق نصف قرن علي مساحة التتجاوم  25صفحة ،فهذا أجرب القاص علي طي املسافات
بتسريع ممن السرد باحلذف.
 والتلخيص وظف إلخبا نا بأقل إشا ة وأسرع إشعا مبا جري أو سيجري من أحداثهم حياة خليل وسائر الشخوص دون التعرض إيل التحليل النفسي أو وصف طخلجاهم
السايكولوجية ،فغايته يف بداية القصة وهنايتها تتجلي يف االنتقال السريع بني املشاهد اليت
مسها جربان أو اإلشا ة السريعة إيل الثغرات الزمنية من دون مكث.

االستغراق الزمين يف بنیة قصة "خلیل الكافر" علی ضوء نظریة "جريار جنیت"

املصاد

61

إد يس ،بوديبة .)1000( ،الرؤية والبنيـة يف وايـات الاـاهر وطـا  ،الابعـة األويل ،قسـانانية:
منشو ات جامعة منتو ي.
بــايف ،بــاتريس .)1022( ،معجــم املســرح ،ترمجــة ميشــال ف .خاــا  ،الابعــة األويل ،ب ـريوت:
مركز د اسات الوحدة العربية.
حبراوي ،حسن .)2990( ،بنية الشكل الروائي (الفضاء -الزمن -الشخصـية) ،الابعـة األويل،
بريوت :املركز الثقايف العريب.
برنس ،جريالد .)1009( ،قاموس السرديات ،ترمجة السيد إمام ،الابعة األويل ،القاهرة :مرييت.
بـ ـوعزة ،حمم ــد .)1020( ،حتليـ ـل ال ــنص الس ــردي (تقنيـ ـات ومف ــاهيم) ،الابع ــة األويل ،الرب ــاط :دا
األمان.
جنيـت ،جــريا ( .)2992خاــاب احلكايــة( حبــث يف املنــهج) ،ترمجــة حممــد معتصــم وآخــرون،
الابعة الثانية ،القاهرة :اجمللس األعلي للثقافة.
خليل جربان ،جربان .)1021( ،األ واح املتمردة ،الابعة األويل ،القاهرة :هنداوي للتعليم والثقافة.
ميتوين ،لايف .)2990( ،معجم مصالحات نقد الرواية ،الابعة األويل ،لبنان :دا النها .
طودو وف ،تزفياان .)2990( ،الشعرية ،ترمجة :شكري املبخوت وآخرون ،الابعـة الثانيـة ،دا
البيضاء :دا توبقال.
طودو وف ،تزفياان .)1002( ،مفاهيم سـردية ،ترمجـة :عبـدالرمحان مزيـان ،الابعـة األويل،
اجلزائر :االختالف.
غاستون ،باشال  .)2991( ،جدلية الزمن ،ترمجة خليـل أمحـد خليـل وآخـرون ،الابعـة الثالثـة،
بريوت :املؤسسة اجلامعية.
الفاخو ي ،حنا .)2984( ،اجلامع يف تا يخ األدب العريب ،الابعة األويل ،بريوت :دا اجليل.
قاسم ،سيزا .)1001( ،بناء الرواية (د اسة مقا نة يف ثالثية جنيب حمفـوظ) ،الابعـة األويل،
القاهرة :مكتبة األسرة.
القصراوي ،مها حسن .)1001( ،الزمن يف الرواية العربية ،الابعة األويل ،األ دن :دا الفاس.
حلمداين ،محيد .)2992( ،بنية النص السردي ،الابعة الثانية ،بريوت :املركز الثقايف العريب.
لودج ،ديفيد .)1001( ،الفن الروائي ،ترمجة :ماهر الباويل ،الابعة األويل ،القاهرة :اجمللـس
األعلي للثقافة.
نعيمة ،ميخائيل ،)1009( ،جربان خليل جربان ،بريوت :نوفل ،الابعة الثالثة عشر.
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، الابعة األويل،) جربان خليل جربان (املؤلفات اإلنكليزية الكاملة معربة.)1022( ، ندمي،نعيمة
. نوفل:بريوت
. دا املريخ: الرياض، عادل سالمة: ترمجة، نظرية األدب.)2991( ، نيه وآخرون،وليك
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