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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    عبود عيل رمضاند.  مج 

7102( اكنون الأول 71العدد )  

نوري جامل قصص يف الزمن  

 (دراسة)

 الزمن في قصص جمال نوري
 )دراسة(

 رمضان علي عبود د.
 معهد إعداد المعلمات الصباحي في الشرقاط .

 المــلخص
بوصتتتل الزمن عنصتتترا مهما  تناول البحث في دراستتتتن عنصتتتر الزمن في قصتتتص جمال نوري  

من عناصتر البنا  الصصتصتي   واو ال اط اليي اجمج اجزا  الصصتة .لها. وقد تضمنت الدراسة 
مصاربة مش.ل الزمن اليي اثار بسبب العالقة الموجودة بان زمناان   زمن ال طاب وزمن الت ال 

 عالقاتنمطان من ال د الدراسة في  م تزلة اام الصضااا المرتبطة بدراسة الزمن في الصصص قا
عالقتة الترتاتب الزمني أ اي العالقتة بان ن تام تتتابج ا حتداث في الح.تااة مج ن ام  هوراا  -١

 في النص السردي ومن  الل ايه العالقة تم تحداد مفارقتان امتتتتتتتتتتتا أ
 الم تلط .  –ال ارجي  –االسترجاع بأنماطن الثالث أ الدا لي -ا

 سترجاع اليي توزع على م هران اساساان اما أومن ثم تحداد مدى اال
 االسترجاع قراب المدى . -٢االسترجاع بعاد المدى. -١
 االستباق   واام الم اار التي برز بها واي أ التصراري   اإلاحائي   و السا.ن .-ب
او المدة ) واي العالقة التي تعنى بصااس الستترعة   ونحدداا بالن ر في  االستتتاراق الزمني  -٢

العالقة بان مدة الوقائج والوقت اليي تستتتتارقن   وطول النص قااستتتا لعدد استتتطره او صتتتفحاتن   
 وفاها برز اربج حر.ات سرداة  منها تعمل على تسراج السرد واتتتتتتتتتتتتي أ

 محدد   والحيل غار المحدد   والحيل الضمني . الحيل بأنماطن الثالث   الحيل ال-
والمجمل ) ال الصتة (   واو سترد احداث تستارق زمنا طواال في بضج .لمات دون ال و  -

 في تفاصالها .
ن ثم وم –المشهد  بنمطان الحواري  والتصواري .  -اما الحر.ات التي تبطئ السرد فهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أ
 ووصل الم.ان . -اما أ وصل الش صاة  الوقفة الوصفاة التي توزعت على محوران 
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 المدخل 
 :الزمن

و ما اع.س وا تشتتتتتتتتتهد الحااة اإلنستتتتتتتتتاناة بطباعتها الدائمة احداثا وتاارات ووقائج اوماة م تلفة  
تجدد الحااة وصتتتتورتها الحاة   وما اجعلنا ندرك يلك ونعني بن او اإلحستتتتاس  الشتتتتداد بالزمن   

والزمن شتتتي  ياني غار مرئي وقد شتتت.ل  اليي  ل محورا مهما في م تلل البحوث والدراستتات.
من  رمصتتتتتتتتتدر قلق بالنستتتتتتتتتبة للنستتتتتتتتتان واثار لدان ال.ثار من التستتتتتتتتتا الت مني الصدم  تناولن ال.ثا

تحلال مفهوم جادة ل .انت ولعل اول محاولة الفالستتفة والمف.ران في تطلعاتهم العلماة والفلستتفاة .
إي عرفن بأنن  ))عدد الحر.ات  اي التي تجلت في .تاب ) الطباعة ( لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )ارستتتتتتتطو( الزمن   

فاما  .(١)الحاصتتلة )قبل(و)بعد( وان الحر.ة اي صتتفة الجوار  والزمن بالمصابل صتتفة الحر.ة (( 
ن قبتتل با عرفتن افالطون  ))بتتأنتتن صتتتتتتتتتتتتتتورة متحر.تتة لوبتداتتة وان الحصاصتتة   او ا نموي  لاس فاهتتا

وحاضر ومستصبل ول.ن طباعتها الدائمة عبرت عن نفسها في عالم التاار والت.ون  وبعد  وما   
 .(٢)بسلسلة التاار الالنهائاة التي تصدراا الحر.ات   او حر.ة السماوات((

تفستتتتتتتتتتتار ال.ثار من ال واار ال.وناة  مني اقدم العصتتتتتتتتتتتورجدلاتن مج الزمن حاول واإلنستتتتتتتتتتتان في 
 المتعاقبة .تعاقب اللال والنهار  وفصول السنة وحر.ة الصمر والتاارات ا  رى . 

والزمن ضتتتتمن المفهوم الفازاائي دامومة مستتتتتمرة )ماضتتتتي(حاضتتتتر(مستتتتتصبل( تنت  عن التعاقب 
والزمن اإلنستتتتتتتتتتاني وفصا لهيا المفهوم انطلق من ثالثة م اار   الطباعي المستتتتتتتتتتتمر للال والنهار 

للحاضتتر   اي التي.ر)حاضتتر الماضتتي(  االنتباه )حاضتتر الحاضتتر( والتوقج اليي او )حاضتتر 
 .(٣)المستصبل (

اشتتتت.ل الزمن عنصتتتترا من العناصتتتتر ا ستتتتاستتتتاة الم.ونة للنص ا دبي عامة والنص الصصتتتتصتتتتي 
صاصة بوصتتتتتفن ح ت ثر وتتأثر با ر.ان ا  رى للصصتتتتتص  اصتتتتتة  )) فهو من ار.ان الصصتتتتتة التي

.  وتأثاره ارجج إلى (٤)هر اال من  الل مفعولها مج العناصتتتتتتتر ا  رى(( مجردة ستتتتتتتائلة   ال ت 
فضال .  (٥)م.ان إدراك عجلة الزمن.ن إدرا.ن مطلصا ما لم اصبح باالصتلب الموضتوع اليي الام

التحلال   ال في الدراستتة و إ انفصتتل عنها الزمن عن تأثاره في الشتت صتتاة والستترد   فالشتت صتتاة ال
. اما الستتتتتتترد فتأثار الزمن فان  (٦)البد من زمن تتحدث وتتحرك وتف.ر  اللن الشتتتتتتت صتتتتتتتاات   إي
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 الصرائن التي تدلنا على .افاة اشتاال الزمن في العمل ا دبي   لىاأتي من دوره ))في التعرل ع
 (٧)زمناة متعددة المحاور واالتجااات(( ب رة  ماج ويلك الن النص اشتت.ل في جوار وباعترال الج

    وبنا  السرد اتعدد واتنوع فان بتعدد ابناة الزمن .
وقد ا.د موبستتتتتتتان ان التنصالت الزمناة في النص الروائي او الصصتتتتتتتصتتتتتتتي   تعد من اام التصناات 

 .(٨)لحصاصة االتي استطاج ال.اتب بعد اتصانها والتح.م فاها ان اعطي الصارئ التوام الصاطج ب
ففان اضتتتتتفي درجة من المعصولاة والواقعاة على النص   فاستتتتتتطاج بها ابراز شتتتتتي  ما في النص 

على ايا ))البد ان ا.ون في .ل نص قصتتتتصتتتتي انماط عدة من االزمنة ت تلل من حاث  وبنا   
   اي ان ل.ل شتتتتتتتتتتتت ص من الشتتتتتتتتتتتت وص زمنن ال اص     (٩)نوعها وعدداا من نص الى ا ر((

ال اصة التي اتطلج من  اللها الى العالم ومنها انطلق الى لب االشاا  واد ل في  ووجهة ن ره
 .البأشتتتتتتاتصتتتتتتال وثاق معها   واناك ما   وحاضتتتتتتر  ومستتتتتتتصبل تعاانها الشتتتتتت وص المتباانة 

 تبعا لعجلة الزمن التي ت.ون متاارة وغار ثابتة في عالقتها بالموضوع الصصصي .  (١١)م تلفة 
 الترتيب الزمني:

 حركتا الزمن . – ١
الستتتتارد لحدث ستتتتابق على النصطة الزمناة  إارادمثل في ))تاالستتتتترجاع أ واو عملاة ستتتترداة ت –ا 

  اي اترك الراوي مستتتتتتتتتتتتتتتوى الصص االول واعود الى احتداث وقعتت في  (١١)التي بلاهتا الستتتتتتتتتتتتتترد((
صتتتتتتتي صتتتتتتتالماضتتتتتتتي الصراب او البعاد ارواها فتتجستتتتتتتد دا ل الزمن الستتتتتتتردي للنص   فالنص الص

واالحداث المطروحة في ايا النص   المجستتتتتد .امال في لح ة الصرا ة احتم زمنا ستتتتترداا حاضتتتتترا  
تي الراوي وتداعااتن   ال اف.ارمن لباب  ت بالفعل ام .انت مت الةماضتتتاة ستتتوا  وقع احداث  اي 

تصوم عملاتا على مز  الزمن الواقعي  بتالزمن المت اتل في .اتان زمني جتداتد اوصتتتتتتتتتتتتتتل عتادة في 
 . (١٢)اات السرد بالزمن الروائي شعر 

ف.ل عودة للماضتتتتي تشتتتت.ل بالنستتتتبة للستتتترد استتتتترجاعا لماضتتتتان ال اص واحالنا من  اللن على 
 احداث سابصة على النصطة التي وصلتها االحداث في حاضره .

ن اعود راوي االحداث الى روااة احداث ماضاة أبطراصة السرد التصلادي ب إمااتم االسترجاع عادة 
قبل بد  بع  االحداث التي روااا  او عن طراق الش صاة او وقعت قبل بد  احداث الصصة   
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سها  وعند يلك البد من االستعانة بالوسائل الفناة المعروفة في روااة )تاار الوعي( نفالصصتصاة 
 . (١٣)ت في الماضي منها )االرتداد ( الى الماضي لروااة احداث وقع

ان الماضي اليي اصصده االسترجاع اتماز بمستواات م تلفة ومتفاوتن بان ماضي بعاد او قراب 
 وتبعا لهيا اال تالل نشأت انواع م تلفة من االسترجاع   اي أ

 استرجاع  ارجي أ واو اعود الى  ار  الحصل الزمني للصص . –١ 
 ا ضمن الحصل الزمني للصص .استرجاع دا لي أ واو ما .ان مندرج – ٢ 
 . (١٤)اجمج بان النوعان  او مشترك أ واو ما  تلطاسترجاع م – ٣
 
 االسترجاع الخارجي : -١
واو ما .انت فستتتتتتتحتن الزمناة واقعة  ار  نطاق زمن الح.ي   اي بمعنى انن ال اد ل ضتتتتتتتمن  

 نطلج على ماضتتتتتيففي قصتتتتتة )الجنازة(   حدود نصطة البدااة التي انطلق منها حاضتتتتتر الصصتتتتتة 
ار راوي احد اصتتدقائن اليي .ان استت( على لستتان اليالشتت صتتاة الرئاستتة في الصصتتة )الرجل المتوف

في لالة ماضتتتتتتتتاة قبل لالة الوفاة أ )) التصاتن امس   لصد فضتتتتتتتتل رحمن   ان نستتتتتتتتلك طراق  معن
دا مثلما تحدث ستتتتتتتتتتتتتورة الفاتحة   لم اتحدث بحرقة اب١المصبرة   وحان مررنا بالصبور حااام ثم قرا 

معي تلك الستاعة   حدثني بألم عن مصار اإلنسان   ثم تطلج إلى الصبور وقال إلى انا سننتهي 
 .(١٥)جماعا .......((

قدم الراوي معلومات توضتتتتتتتح جوانب مهمة من حااة الشتتتتتتت صتتتتتتتاة الرئاستتتتتتتة في الصصتتتتتتتة  )الرجل 
 واالامان المطلق (   و.ال ان ايه الشتتتتتتت صتتتتتتتاة .انت تتستتتتتتتم بالتواضتتتتتتتج وحستتتتتتتن ال لقيالمتوف

بالنهااة المحتومة للنفس االنستتتتتاناة   والم.ان اال ار اليي ال محاد عنن . وغااة ال.اتب في ايا 
االستتترجاع ال ارجي او  التعرال  بماضتتي الشتت صتتاة لتصتتبح صتتورة الشتت صتتاة واضتتحة لدى 

 الصارى عما .انت علان قبل حادث الوفاة اليي انطلق منن الحاضر السردي. 
دمت فان ق إي) اعترافات( ارد االستتترجاع على لستتان الشتت صتتاة الرئاستتة في الصصتتة   وفي قصتتة

اة في وقت مضتتتتى مج امر  لها الشتتتت صتتتتاة معلومات للحبابة الحالاة عن تجربة حب فاشتتتتلة وقعت
 اسمها )دلسوز(.
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)) .نت قد  ضتتتت غمار تجربة حب مرارة مج دلستتتوز ....... لم ت.ن دلستتتوز لتبحث عني قدر 
 (اانجاة)اي ان ا.تب لها بحوثا متعددة .انت تجني منها اعلى الدرجات   اقول الحق ما .انت تب

فهتتيه المراة قتتد استتتتتتتتتتتتتتتنزفتني ولف تني على قتتارعتتة الطراق منه.تتا مهزومتتا   ال تعرفان .م .تتانتتت 
ت.لفني تللك البحوث الدقاصة من وقت وجهد مضتتتتتتتتتن لستتتتتتتتتاعات طوالة .نت استتتتتتتتتتارق متأمال في 

صاصات ل.ي اضتتمن .تابة بحث جاد عن احد الروائاان او الشتتعرا  . وفي عشتترات المصتتادر والتح
بع  االحاان .نت استتتتتتتتتتتتتتتعان ببع  المصتتتتتتتتتتتتتتادر االجنباة   .ل يلك ل.ي ا.ون البحث متمازا 

  فالراوي وفي طور الدفاع عن نفستتتتتتتتتتتتتتن امام حبابتن  (١٦)ومتفوقتا في طر  الموضتتتتتتتتتتتتتتوع وتناولن((
يا ما إالسابصة الفاشلة  والتي عادة  تصلق الحبابة الجدادة وتنزان نفسن من محاوالت الحب  (نجاة)

.انت لداها عنن صتتتورة غار مرضتتتاة او ملوثة بال دع  اوال اانة   فشتتترع استتترد لها مبانا صتتتدق 
ناتن وا  الصتتتن تجاه الحبابة   و.م .ان صتتتادقا في ما مضتتتى مج) دلستتتوز( في حبن لها ومواقفن 

المضتتتتتتتتتتتتتتني من االاتام والستتتتتتتتتتتتتتاعات  في البحث وال.تابة   الجتداتة تجتااهتا و   و.م قتدم من الجهتد
اراد ان  (اةنج)وترجمة المعلومات من اجل .تابة البحوث الصامة لها. فالراوي في ستتتتتتتتترده لحبابتن 

اوصتتتتل رستتتتالة مطمئنة لها مفاداا انن المحب الم لص الصتتتتادق والمضتتتتحي للحبابن   ولم احب 
انها تحبن لمصتتلحة شتت صتتاة   وما ان انتهت  لمصتتلحة ما ابدا  مثلما فعلت دلستتوز معن وادعت

 تلك المصلحة حتى انتهى .ل شي  .
يلتك ا.ون الراوي قتد اطلعنتا من  الل اتيا المصطج الستتتتتتتتتتتتتتردي على جز  من متاضتتتتتتتتتتتتتتي حاتاتن بتو 

 . من  الل استرجاع  ارجي ال انتمي إلى زمن الصصة  الش صاة واالجتماعاة
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 االسترجاع الداخلي :  -2
او االستتترجاع اليي ت.ون فستتتحتن واقعة ضتتتمن نطاق زمن الح.ي   اي انن اصج في صتتتلب الزمن 
الحتاضتتتتتتتتتتتتتتر التيي تستتتتتتتتتتتتتتار فاتن احداث الصصتتتتتتتتتتتتتتة .واو ااتي عادة اما لباان العالقن التي تربط بان 
شتتتتت صتتتتتاتان ولم تستتتتتنح الفرصتتتتتة للراوي لباان تلك العالقة في بدااة الصصتتتتتة فاتم تصدامها في وقت 

ادة توضتتتتتتتتتتاح الحدث اليي ستتتتتتتتتتبق لنا االطالع علان . ومثال يلك مانجده في قصتتتتتتتتتتة الحق   اولزا
)الجنازة( اي ا ي الستتتتترد ارتد الى الورا  لامنح مشتتتتتهد وفاة ) الوالد ( وضتتتتتوحا ا.ثر . )) قالت امي 

.ان  ت ما لم اعانان احد  ي راات ما لم اره احد  ولصد عاناواي تزم على شتتتتتفتها الستتتتتفلى   اا ولد
 تتصور يلك .نت اصرخ   واستنجد انا على السرار   انزل دما من فمن  ال تستطاج ابوك ممد

بتك وبتأ اتك  وانتما غائبان   .نا انا وا تك ولم ا.ن احد لاجانا   .ان ابوك احتضتتتتتتتتتتتتتتر و.نت انا 
ضتتتائعة مايا افعل   الى ان حضتتتر صتتتداق اباك ورفاق محنتن  فصلت ايه اي الجنازة فتصتتترل اا 

الصارى اعلم ان )الوالد( قد توفي نتاجة تعرضتتتتتتتن لحادث داس   واروب الستتتتتتتائق  . ان(١٧)ا ي (( 
المجني من دون ان ابادر الى إستتعال الوالد او حتى نصلن الى المستتتشتتتفى   ومج يلك اعمد الراوي 
الى اضفا  اضوا  جدادة على مشهد االحتضار  ولح ات الوداع ا  ار للحااة من  الل المصطج 

 صور لح ات حااتن ا  ارة . االسترجاعي اليي
 

 االسترجاع المزجي )المختلط( :  -3
واو االستتتتتتتتتترجاع اليي ))تمتد عروقن الى زمن ستتتتتتتتتابق على زمن انطالق الصص  ارو  صتتتتتتتتتاعدا 

وبيلك ت.ون الفستتتتتتتتحة الزمناة لهيا االرتداد    (١٨)باتجاه الحاضتتتتتتتتر   اتجاوزه واستتتتتتتتتارق فترة منن ((
مشتر.ة بان الزمنان ال ارجي والدا لي   ومثالن المصطج من قصة  )الجنازة (  ))ايه الارفة باليات 
.انت اقرب الارل الى نفس ابي   حاث .ان اصضتي مع م وقتن مج صتداصن الساد حماد واصرا فاها 

اخ مرعب حب بجنون   صتتتر تتناول شتتتائا منها ...والدتي تنالصران ثم اضتتتج دلة الصهوة على المدفأة لا
اصتحمني   .نتتت ادرك استتتتتتتتتتتتتتتاراب الرجتتال وام الا.تتادون ارون ااتتة دمعتتة على وجنتي .نتتت متتياوال 

 .(١٩)ومأ ويا حد الجنون...((
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اشتتتار ايا المصطج الى الفترة الزمناة الواقعة قبل بدااة حاضتتتر النص الستتتردي  واو ماضتتتي الوالد 
ى غرل البات وقضتتتتا  طصوس حااتن فاها  وحاضتتتتر الستتتترد وفاة الوالد ونصل جثمانن من وحبن الحد

ة الصصتتتتتتتتتتتة  اايه الارفة ياتها الى مثواه اال ار وقاام مراستتتتتتتتتتام المأتم في تلك الارفة . فمن  الل قر 
اتبان ان عالقة الشتتتتتت صتتتتتتاة باحدى غرل البات مازالت مستتتتتتتمرة معها على مستتتتتتتوى ال ط الزمني 

 لماضي البعاد والصراب صعودا الى الحاضر السردي .االصلي من ا
 

 مدى االسترجاع : – 2
العودة  نا اثتتنوع المصاطج االستتتتتترجاعاة من حاث طول وقصتتتتتر المستتتتتافة الزمناة التي تستتتتتتارقها 

عاد ب ى المفارقة ( واي تتفاوت بان ما   الماضي . وقد سمى  )جنات( ايه المسافن بتتتتتتتتتتتتتتتت )مد إلى
قلاال عن الحاضتتر الستتردي  وا هر ايا التفاوت من  الل ما اشتتار الان الراوي في النص  او.ثارا 

 . (٢١)من دالئل  وعالمات تعد فاصال بان حاضر السرد وماضان
والحاضتتتتتتر الستتتتتتردي على  ع من حاث بعداا الزمني بان الماضتتتتتتيوعلان فان االستتتتتتترجاعات تتوز 

 م هران اساساان اما أ
 
 لمدى  البعيد : االسترجاعات ذات ا –أ 

وانا ت.ون الفترة الزمناة  التي تصج بان الماضتتتتي  ومستتتتار االحداث في الحاضتتتتر الستتتتردي طوالة 
اصة بطر  اأتي اوبفترة زمناة واضتتتتتتتتحة  ا  على العموم . وااتي ايا النوع من االستتتتتتتتترجاعات اما محدد

 غار محددة  ل.نن مفهوم من  الل دالئل ا لفا  وبع  الترا.اب. 
محدد زمنن بشتتتتتت.ل واضتتتتتتح وجلي   المصطج االتي من الة االستتتتتتترجاع يات المدى البعاد ومن امثل

اليي اعاني من تعب جسدي ونفسي   قصة ) الل نائاة ( اليي ااتي على لسان الراوي ) المعلم ( 
بعدما فعلت بن ستتتتتتتتتتتتنون العمر التي مضتتتتتتتتتتتتت في مهنة التعلام فعلتها   واو اصل االن في ستتتتتتتتتتتتاحة 

ي ف النصاتتب محمتتد جتتابر التتيي .تتان  قتتد علمتتن حرول االبجتتداتتة والصرا ة وال.تتتابتتة التتتدراتتب تحتتت امرة
لن  نعدة   ل.نن رف  ان ا بر النصاب بأالى الرعااة والمسا احوجنما  اآلن. فهو الدراستة االبتدائاة
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اعدة ن علان رد الجمال بالمستتتتتتوا على ادان   ا ولىبداااتن  تأستتتتتتستتتتتتتن منصتتتتتتبن الاوم ا  علان وادان
   اصول الراويأال.رامة  تةلتفاواال

)) رفضتتت رغم اعتدادي بن .احد طالبي اليان ا.ملوا دراستتتهم وضتتتمنوا مستتتصبلهم... رفضتتتت ان 
اقول لن باني قد درستتتتتتتك قبل ا.ثر من عشتتتتتتران عاما .. لن افعل ايا ابدا .. بدا الدرس اال ار .. 

طالقتتات .. ن لج انبوب الاتتاز.. تف.اتك البنتتدقاتتة   نضتتتتتتتتتتتتتتج الم زن جتانبتتا .. نتتتا.تد من  لوه من اال
ون ر   االقستتام المتحر.ة .. الشتتمس تصتتب على راستتي شتتالال من ما  ستتا ن .. شتتالال من حمم 
بر.اناة .. الدوار احاطني .. زوبعة من الصتتتتتور تمرق في يا.رتي .. صتتتتتور عدادة تتناثر وتتحطم 

الرحلة اال ارة ...  ول  الرحالت.. الستتتتتتتتبورة ... الحرول االبجداة ... وجن محمد الصتتتتتتتتاار  في
الطالب ويعرام ووجوام الممتعضتتتتتتتتتتتة .. عاونهم المستتتتتتتتتتتتوفرة الميعورة .. البندقاة ..اقستتتتتتتتتتتامها ... 

 . (٢١)اجزا اا .. وجن النصاب .. ساحة التدراب ((
من  تمرفالراوي ) المعلم ( حدد مدى االستتتتتتترجاع بدقة   اي ان وجوده الاوم في ستتتتتتاحة التدراب اأ

 الورا  معلم ترجج عشران سنة الىتن واعلمن دروسا في است دام البندقاة جعل يا.رة الحد تالميقبل ا
ل.نها .انت معادلة مع.وستتتتتة   فالمعلم .ان او ستتتتتاد الموقل   والنصاب او  نفستتتتتها   هيه المعادلةب

.انت   المأمور والدروس بدل البندقاة   واالطالقة والصتل ولاة الحرب تحت لهاب الشتتتتتتتتتتتمس الصاتل 
ة وال.تابة   مصتتتتتتتتتتتتتتادر النور ا ولى ومنطلق تفتات  لمة داالاز الحااة روستتتتتتتتتتتتتتا في ابجتداتة الصرا د

  واروقتها الم تلفة  بوستتتائل العلم المعروفة والمصدستتتة   المعلم والطباشتتتار والستتتبورة ورحلة الجلوس 
 تدور .دوالب الهوا  . بأنهاايا االسترجاع اع.س صورة عن الحااة   ان في والشك
مع مها ثم احدد مدى  اوالماضتتتاة  ا حداثالراوي استترد جز ا من  انفي بع  الصصتتص  ونجد

نن ال اعطي  التحداد الزمني بش.ل دقاق في بدااة االسترجاع وانما اي ابعداا عن حاضر الصصة   
تتعلق  احداثفي وستتتتطن او نهااتن .ما في قصتتتتة ) طرقات ناعمة( التي اعصب الراوي بدااتها ستتتترد 

البعاد   )) نف   غبار السفر وحمل ما تبصى من جسده منطلصا نحو تلك الباوت التي لم بالماضتي 
ا.ن اعرل عنها او عن وجوداا اي شتتتتتتتي  ... فحانما ترجل من الستتتتتتتاارة لم ا.ن اتصتتتتتتتور ان ايا 

 (٢٢)الحي النائي عن المدانة سا.ون م.ت ا بهيا الش.ل ..((
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او   اعود الراوي لا برنا بمدى ايا االستتتترجاع   و .ثارة تصدر بصتتفحة تصرابا   حداثه وبعد ستترد
الفترة الزمناة التي امضتتااا في اقفاص ا ستتر المحصتتورة بان ماادرة البات الى ان اعود من االستتر 
  واو في الطراق الصراب من البات )) ما ازال في بدااة الطراق الترابي اليي ستتتتتتتاوصتتتتتتتلن بعد قلال 

الى ال.را  ..  اقلتننتطار الساارة التي وقل قبل ثماني سنوات با ان بالياتالى باتن .. في ايا الم.
 .(٢٣)ولم اف.ر في وقتها انن ساااب .ل ايا الوقت ((
التي عاشتتتها بعد ماادرتن ايا الم.ان لاصتتتل  ا حداثثم استتتتمر الراوي في ستتترده لما مضتتتى من 

حالة و  ا سرى إ واننمج   و.ال .ان اعاش في اقفاص ا سر ا سترالى ال.را  .. ومن ثم حادثة 
  عدداا   حاالت منج وصتتول الرستتائل   ... الستتما  ببعث  ا حمراستتتصبال الرستتائل من الصتتلاب 
 الرسائل واستالمها ...... الخ. 

اما بالنستتتتبة لالستتتتتترجاع اليي ا.ون مداه الزمني بعادا ل.نن غار محدد بصتتتتورة واضتتتتتحة ودقاصة   
ازة (   ))مازلت اي.ر تلك ال لوات الرائعة مج جاهان على .ما في المصطج االتي من قصتتتتتتتتتتة ) الجن
الحداث تارة والى الانا  تارة ا رى تزجان للوقت . لصد  إلى أستتتتتتتفو  الهضتتتتتتتاب الم ضتتتتتتترة   .نا نلج

استتتت لت جاهان ب امة رجل موفور الح  وبصات انا ابحث عن امراة تستتتتطاج فهمي اال ان تزوجت 
.اي ان الراوي لم اي.ر تاراخ  ايا االستتتتتتترجاع (٢٤)اغمة..((  و.ونت عائلة صتتتتتتاارة متن ١٩٥٧عام 

بشتتت.ل واضتتتح ولم احدد مداه الزمني بدقة   وما افهم فصط انن بعاد عن حاضتتتر الستتترد من  الل ما 
انطوي علان ايا االستتترجاع من احداث تأ ي مدى زمناا طواال في الماضتتي   بد ا بستتفرات الراوي 

الراوي بسبب زواجها من رجل ا ر   بحثن عن امراة تنسجم مج مج جاهان   ثم انصطاع جاهان عن 
ار انن غ إالياتن   ومن ثم الزوا  وت.وان ا ستتتتترة . فهيه ا حداث اأ ي زمن حدوثها عدة ستتتتتنان   

 محدد بش.ل واضح ودقاق .
 

  االسترجاع قريب المدى : ب ـــ 
ة ي اي الفترة الزمناة الفاصتتتتتلال ط الزمني لهيه االستتتتتترجاعات قرابا من الحاضتتتتتر الستتتتتردوا.ون  

 .بانهما قلالة نسباا . واي تاتي ااضا على وجهان اما بش.ل محدد او غار محدد
 في قصة ) الجنازة ( ايا المصطج أ  انصر 
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واي تنتحب   لصد نه  مب.را .عادتن توضتتأ ثم صتتلى ر.عتان وبدا اصرا شتتائا من  ستتورة  )) قالت
اوستتل   .ان بشتتوشتتا الى حد مداش   ياب الى الارفة اال رى لاوق   ا وانك وا واتك الصتتاار  
ثم بعتتداتتا جلس قرب المتتدفتتاة وبتتدا احتتدثني عن .تتابوس لالتتة امس   قتتال أ لصتتد حلمتتت امس حلمتتا 

 .(٢٥)من اللال ... (( متأ رةى انني لم انم الى ساعة مزعجا وراابا حت
فنالح  ان االستتتتتتتتتتتتتتترجتتتاع انتتتا محتتتدد متتتداه من  الل زمن االحتتتداث   واو نهو  الوالتتتد مب.را 

ن الة امس   و.ل ما قام بوممارستتتتتتتتتة طصوس حااتن المعتادة وحداثن عن ال.ابوس اليي اثصل .االن ل
من ستتتاعات النهار غار المحددة ووفاة الوالد  ابدايي للصصتتتة ال ا صتتتلياو قراب  من الزمن الوالد 

 بحادث الداس . 
صراحة  دم منها   )) فت برالصا اتصانة زمناة تستشرل مستصبل االحداث وتصر  واو االستباق : -ب

  فالستتترد في ايه  (٢٦)ستتتاشتتتهداا الستتترد في وقت الحق (( اعمالاو  اقوالاو  احداثعن  ا  او ضتتتمن
ن الحاضتتتر الى المستتتتصبل   واتم يلك من  الل  )) الصفز على فترة ما من  التصانة استتتعى صتتتعودا م

زمن الصصتتتتتتة وتجاوز النصطة التي وصتتتتتتلها ال طاب الستتتتتتتشتتتتتترال مستتتتتتتصبل االحداث والتطلج الى ما 
 .(٢٧)ساحصل من مستجدات في الروااة ((

هن او الت.على توقج حادث ما  الصارئحمل ))والاااة التي ا داها االستتتتتتتتشتتتتتتترال في الصصتتتتتتتة اي 
بمستتصبل احدى الشت صتاات .. ولعل ابرز  صتاصتة للسترد اإلستتشرافي  اي .ون المعلومات التي 
اصدمها ال تتصتل بالاصاناة   فما لم اتم قاام الحدث بالفعل    فلاس اناك ما ا .د حصولن  واي ما 

لتصناة تشتتتد . وليلك فان ايه ا(٢٨)راخ ( شتتت.ال من اشتتت.ال االنت ار((انجعل االستتتتشتتترال حستتتب ) ف
 الصارئ وتزرع في نفسن التشواق لمتابعة االحداث .

 أنــــــــــماط االســـــــــتباق : -
لالستباق م اار متنوعة تعبر عن االحداث االتاة والمرتصبة  منها ما اتحصق واثبت صدق وقوعن 

ومنها ما لم اثبت صتتتدق وقوعن   بستتتبب اثبات نصا  الحدث المتوقج  فاوصتتتل باستتتتباق متحرك  
 .(٢٩)فاوصل بانن استباق سا.ن او جامد
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 االستباق المتحرك : –أ 
او تلماح باحداث لم اتضتتتح مستتتاراا اال في نهااة احداث الصصتتتة   فمثلما ان الضتتتو  ال اطل او  

 يي اسماه عبد الوااب الرقاق بتتتتتتتت )الالمعة (  لمتحرك والا اق  فان االستبما ان تلمج تنطفئالبارقة 
. وبالفعل اطابق التعان التلماحي و افتها الستتتتتتتتتترداة  ا حوالواو ملفو  وجاز جدا في الاالب من 

على  را  م   إالالتي  شتتتتتتتتتتبهها ) روالن بارت ( بالحبة التي تنطوي على معلومة جزئاة لن تتضتتتتتتتتتتح 
 .(٣١)مسار الصص

 على قسمان أوانصسم االستباق المتحرك 
 التقريري :  – ١

بمثابة االعالن   اي انن )) ا برنا بصتتتتتراحة عن احداث ستتتتاشتتتتتهداا  باقوا.ون ايا النوع من االستتتتت
ل الان مصتتتتتتائر و عما ستتتتتتت   إعالنفاالحط انن ااتي على شتتتتتت.ل   (٣١)(( وتأ.ادالستتتتتترد ب.ل وضتتتتتتو  
 .(٣٢)الى احتمال موت او مر  او زوا  بع  الش وص اإلشارةالش صاات مثل 

 من يلك ما نصرا في ايا االستباق االعالني في قصة ) اعترافات ( أ
))لصد عانات ال.ثار ل.ي احطم جدار التردد اليي .ان اسلبني ارادتي . نعم لصد بيلت .ل ما بوسعي 

ستتتتتتتتتتتتتتي تتتارا تتا مرارا من ا.ي ادمر حتتاجز ال ول التتيي .تتان افصتتتتتتتتتتتتتتلني عنتتك . ول.ني انتزع من ر 
لن لك عن حبي   ورغم اني .نت متا.دا تمام التا.د بانك ستتتتتتتتتتتترفضتتتتتتتتتتتان االن.ستتتتتتتتتتتارات  ثرت ان اع

ا هر جلاا ان الراوي انا قد اعلن عن حدث ساصج  .(٣٣)العتبارات و رول  اصة تمران بها....((
الحصا واو الرف  من قبل صداصتن ) نجاة ( التي نمت بانهما عالقة زمالة متانة مبناة على اساس 

ر عبر سال من الرسائل التي ت.شل عن لاة الحب ولواع  الرو  الصادقة المحبة والتواصل المستم
.ل تجاه اال ر  والتي دامت شتتتتتتتتتتهور عدة   وبعد معرفة نجاة بماضتتتتتتتتتتي الراوي وان لن تجربة حب 
فاشتتتلة مج امراة استتتمها دلستتتوز ا يت تستتتحب نفستتتها شتتتائا فشتتتائا من عالقتها مج الراوي  من  الل 

لى رستتتتتتائلن   مما حدى بن لمفاتحتها واعالن حبن لها   ورا  استتتتتتبق قطج الرستتتتتتائل وعدم االجااة ع
االحتتداث متوقعتتا الرف  من قبلهتتا . واتحصق اتتيا االستتتتتتتتتتتتتتتبتتاق قبتتل نهتتااتتة االحتتداث تصرابتتا . ))... 
صتتتتتتتدقاني ان اواك لعياب متواصتتتتتتتل مدمر لم اعد بمصدوري ان اوقل زحل الحب و ثم تبشتتتتتتترانني 

الرستتتتتتائل التي حف تها مثل قصتتتتتتائد اع م الشتتتتتتعرا    بل انني بالرف  .. اان يابت تلك ال.لمات و 
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توحد ايا ال  لل.نت احتف  بها في جاب قماصتتتتتتتي اليي اصج على موضتتتتتتتج الصلب مباشتتتتتتترة   .نت 
 .(٣٤)الناعم .. ((الروحي العماق ... فالى اان اين يابت .ل تلك ال.لمات المنثالة .نثاث المطر 

 الشتت صتتاة الرئاستتة في قصتتة ) الجنازة ( اليي ستتلك (قول الوالد)ومن التطلعات المستتتصبلاة اال رى 
طلج الموتى .. )) ت اروا طراق المصبرة   وحان مر بتالصبور وبعد قرا ة ستتتتتتتتتتتتتتورة الفاتحة ترحما على 

 .(٣٥)الى الصبور وقال الى انا سننتهي جماعا ....((
الصصتتتتتتتة واو النهااة  واضتتتتتتتح عما ت من بن الشتتتتتتت صتتتتتتتاة الرئاستتتتتتتة في إعالن إالايا المصطج ما او 

اجال   بل ع ام  جالالحتماة لحااة .ل انستان   وبالفعل تحصق ما.انت ت من بن الشت صاة وتتوقعن 
.انت النهااة العجلى  لها اثر حادث داس تعرضتتتتتتتتت لن الشتتتتتتتت صتتتتتتتتاة في اللالة الثاناة من منطلق 

ضن ال جثة والدي الى حالحاضر السردي   )) انتزعوا الجسد الملفج بال.فن من التابوت اد ل الرج
 .(٣٦)الصبر الضاق   ااالوا التراب علان ولصنوه الرد اليي اجاب بن على اسئلة المل.ان ....((

 
 ـــ اإليحائي : 2 

دوث محتمل الح اواو متوقج  ما ضتتتمني وغار صتتتراح   اي اتم التطلج إلىواأتي ايا النوع بشتتت.ل 
تمهد لوقوع حدث الحق مستصبال   ومن ا مثلة على يلك ما نجده  إشارة اوعن طراق وجود عالقة 

في قصتتة ) الجدار( التي ارستتم لنا فاها الراوي صتتورة محزنة حول مصتتار الرجل المعتصل اليي .ان 
  إي اصول أا طط لتسلق جدار المعتصل العالي   والهروب منن لانعم بعبار الحراة 

ان ترى انستتتتتتتتانا اموت امامك . اتستتتتتتتتلق جدارا  اصتتتتتتتتعبا )) استتتتتتتتتعد لر اة يلك المن ر النازل   م
 .(٣٧)متعرجا   ومن ثم اسصط   ارتطم باالر  واتفجر جسده دما قاناا  ... ((

 نفالراوي في ايا المصطج عمد ان اصتتل حاضتتر االحداث بمستتتصبلها عبر  اط متان تمثل في وصتتف
ن مصتتتتاره   فجا  ايا الوصتتتتل وما ا ول الا با ر مرتطما للنستتتتان اليي استتتتصط من جدار عال  

منستتتجما مج  ما تعر  الان يلك الرجل اليي حاول الهروب من المعتصل عند محاولتن تستتتلق جدار 
 المعتصل العالي   وما حصل لن فعال أ

اعصة ا ترق الحشد .ص –)) انزلق الجسد من يلك االرتفاع الشااق   ارتطم بعنل باالر  العاراة 
 .(٣٨)الجسد واو اسصط من ارتفاع شااق .هيا ..... (( .... .ال ام.ن ان ا.ون ش.ل
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 االستباق الساكن :  -ب
 .(٣٩)وال.يب (( واسمى .يلك بال دعة .ونن اصوم على )) المراوغة والجواب المضلل 

( أ )) قررت مج نفستتتي ان ابدا معك صتتتفحة جدادة وان اطوي تلك .اليي نراه في قصتتتة ) اعترافات
الصتتتتفحات الستتتتتودا  الاائمة المشتتتتوبة بالحزن وال ابة . على اإلنستتتتتان ان ابدا من جداد .لما احس 
بانن اتداعى واتحطم .على اإلنستتتان ان ابدا دائما رغم ان البدااات صتتتعبة ومرارة   ومهما ا.ن من 

ة اقتحم فاها عالمك اليي لم ازل احمل في طااتن شائا من الامو  امر فانني سا طو  طوة جداد
 .(٤١)  انا ااوى ا.تشال الجزر المجهولة ... ((

وطي  من تنازالت نالح  ان الراوي في اتيا المصطج ا برنتا بمتا ستتتتتتتتتتتتتتاصوم بن تجاه الحبابة ) نجاة (
ن وبان لة اليي افصل بانلصفحات الماضي   والبد  ب طوات واثبة وا.ثر جداة ال تراق حاجز العز 

نجاة ومحاولتن الد ول في عالمها ال اص والعمل على .سب ماولها النفساة والياتاة الان . ثم ااتي 
المصطج الستتتتردي اال ر في نهااة احداث الصصتتتتة واو ا.شتتتتل عن بطالن وزال الراوي وعن موقفن 

عادالت مالوطة اصتتال   ايه المعا.س تماما لما وعد ان اصوم بن   )) لصد .نت ضتتحاة تأواالت وم
اي مشتت.لتي ا زلاة   فلصد ستتبق وان وقعت ضتتحاة مثل ايه التأواالت في امور شتتتتى   فاعيراني 

م من ن .من الصي بثصل العالاآلاا نجاة ان استتترفت في الحداث وتمادات في االعترال ول.ني احس 
حااتك  ولستتتتتتول انستتتتتتحب من على .تفان. فترفصي بي اا  نستتتتتتتي فانا لم ا.تب اال بعد ان استتتتتتتأينت

 .(٤١)ا رى .... ((  واعدك بأنني سول ارغم نفسي على ان ال التصي بك مرة
وبيلك نرى ان حصاصة الوعود التي اطلصها الراوي في التعامل الحستتتتتتن مج الحبابة ) نجاة( والستتتتتتعي  

دقة   ت.ن صتتاطد ايه العالقة   وارفج من مستتتوااا الى مرتبة الزوا  لم ان او  الى .ل ما من شتتأنن
 لم تا ي طراصها الى التطباق وجا ت النتاجة م الفة تماما لما .ان متوقعا . ااوا وانما مجرد 

 
 االستغراق الزمني : – 2 
ونعني بن النستتتتق الزمني للستتتتترد   اليي اصوم بتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )) ضتتتتتبط العالقة بان زمن الح.ااة اليي اصاس  

سنوات وطول النص الصصصي اليي اصاس باالسطر بالثواني والدقائق والساعات واالاام والشهور وال
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والصتتفحات والفصرات والجمل   وتصود ايه العالقة الى استتتصصتتا  ستترعة الستترد والتاارات التي طرات 
 .(٤٢)على نسصن ((

و ااا   تبعا للاااة التي ات  فصد ال ص الصاص بع  الحوادث الصصتتصتتاة   واهمل بعضتتها اآل ر 
ثر في ستتتترعة الستتتترد بان التستتتتراج والتبطئة   ليلك اجتر  ) جنات ( وتل اص الحوادث او حيفها ا  

و التي تعمل على تستتتتتراج الستتتتترد ا ن ادرس االستتتتتتاراق الزمني للستتتتترد من  الل التصناات الح.ائاةا
   واتتتتتتتتتتتي أ(٤٣)نتبطئت

 تسريع السرد : –أ 
واو الجز  المستتتتتتصط من الح.ااة  )) إي المصطج المستتتتتتصط في النص من  الحيل او )الثارة ( – ١ 

 .(٤٤)زمن الح.ااة   ((
واتيا المصطج ات.ون من زمن ماتت ال احتتا  إلاتن الستتتتتتتتتتتتتتارد   فالجتأ إلى الصفز بتاإلحتداث إلى اإلمام 
 يللت لص منن   بإستتصاط فترة طوالة او قصتتارة من زمن الصصتتة وعدم التطرق للحداث والوقائج الت

ما ان ي.راا احدث إطالة ت ل ب اصاة (٤٥)جرت فاها     إما لعدم ااماتها في السترد الصصصي   وا 
التشتتتتتتت.ال الستتتتتتتردي   فال اجد ضتتتتتتترا من حيفها بشتتتتتتترط ان الحيل ال ا ل بالن ام الزمني للحداث 
المعروضتتتتة . واستتتتت دم الصاص عبارات زمناة معانة تشتتتتار إلى موقج الحيل   ستتتتوا  ا.ان الحيل 

دا بفترة زمناة معانة   مثل أ مضتت ثالث ستنوات   مضتت اربعة اشتهر ... ااام.. ساعات .. محد
الخ . او قد ا.ون غار محدد واو المبهم اليي ال تدرك حدوده الزمناة بالضتتتتتتتتتتبط   مثل أ مضتتتتتتتتتتت 
ستتتتنوات   مرت شتتتتهور او ااام ... الخ   فال تدرك ايه الستتتتنوات اوالشتتتتهور او  ا اام المحيوفة .م 

    اي .
 ف : ـــ أنماط الحذ 

تعد تصانة الحيل وستتتتتتالة انمويجاة لتستتتتتتتراج الستتتتتتترد واتم يلك عن طراق الصفز با حداث إلى اإلمام  
شتتتتارة إلى يلك او بعدمها . وام.ن ال.شتتتتل عن ايه التصناة بإمعان الن ر في مستتتتتواان إباستتتتت دام 

.ت عنها   والمستتتتتتوى الشتتتتت.لي اما  )) المستتتتتتوى الزمني حاث تحدد مدة الح.ااة المحيوفة او استتتتت
حاث ا.ون الحيل مباشتتتترا  معلنا  او مضتتتتمرا  مصدرا  او  برا  مفترضتتتتا  استتتتتحال رصتتتتده بصرائن نصتتتتاة 

.وبتدقاق الن ر في زمن الصصتتتتتتتتة ام.ن االستتتتتتتتتدالل لمعرفة المدة التي عمد الراوي إلى تجاوز (٤٦)((
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نها   نها نلجأ إلى التصدار لل.شل عسرد احداثها معلنة بش.ل صراح في النص   ام غار معلنة فحا
 وعلى ايا ا ساس اصسم الحيل على نوعان اماأ

 الحيل ال اار او ) المعلن( أ -ا 
وايا الحيل ا.ون محددا ومعلوما  واعطانا الصاص عبارات موجزة جدا مثل  "بعد مرور ستتتنة"  و  " 

 .(٤٧)مرت ستة اشهر " 
 واأتي ايا النوع من الحيل اليي ح ي بنصاب وافر في قصص ) جمال نوري ( على ش.لان أ 

 
 الحذف المحدد :  - ١

اتضمن  النص انوفان اتم تحداد مسافة المدة المحيوفة بإشارة معانة ا.من عداا دلاال قاطعا على 
(   اليي اعلن  فان الراوي  من قصتتتتتتة ) الرصتتتتتتال اآلتيحيفا زمناا . من يلك ما نجده في المصطج 

عن استتتتت دامن تصناة الحيل بشتتتتت.ل محدد   )) اون علاك لصد امضتتتتتات ا.ثر من اربج ستتتتتنوات في 
 . (٤٨)ايه السواتر   ود لت ا.ثر من معر.ة .... ال تف.ر .ثارا ... انا معك ... ((
فاها  لاصضتتتتتتي شتتتتتتهرافعن طراق ايا المشتتتتتتهد الحواري اليي دار بان الجندي الصادم للتو الى الجبهة 

بن   واو قلق من  رول الجبهة وم اطراا   والراوي ) الجندي ( اليي .ان قد قضتتتتتتتتتتى مدة  م.لفا
طوالة في الجبهة   و بر استتتتتتترار الحرب والمعارك   فرا  اطمئن زمالن حول  رول الجبهة . وقد 

ن الح.ااة لادفج استتتتتت دم الراوي )الجندي ( ايا النمط من الحيل ملااا احداث اربج ستتتتتنوات من زم
 مام  .ا بالسرد إلى 

وفي قصتتتتتتتتتتتتتتة ) الع.از ( احيل الراوي زمنا محددا   واو مدة انت ار صتتتتتتتتتتتتتتاحب الد.ان ) زادان ( 
للزبائن   )) بإم.انن االن ان اشتتتتتتتتتتتتتترد دون ان اأبن لما ادور حولن   ففي ايه ال هارة الصاستتتتتتتتتتتتتتاة ال 

اعتصاده حاث مضت ساعة طوالة دون احضتر زبون إلى د.انن لاشتتري ستلعة ما . تاصن من صتحة 
 . (٤٩)ان اناص علان احد راحتن ((

 مهما   فعمد ال.اتب إلى حيل ستتتاعة من الزمن ا  ئمثل شتتتاالزمن الح.ااة ال  ستتتاعة بالنستتتبةفمرور 
 من دون التأثار على مستوى اإلحداث   دافعا إاااا إلى اإلمام .  
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ن احدد الراوي مدتن اواو ما تمت اإلشتتتتتتتارة إلان في النص ول.ن من غار  الحذف غير المحدد:-٢
 الزمناة بش.ل واضح ودقاق.

  تي اليي تضتتتتتتتمن الحيل بشتتتتتتت.ل صتتتتتتتراح ل.نن غار محدد اآلوفي قصتتتتتتتة )الع.از( نصرا المصطج 
 ة))مرت الستتتنوات مثلما تمر ستتتحابة عابرة بدا الدود ان ر مفاصتتتلك.انعصفت .شتتتجر اصول الراوي أ 

ر الحدبا   .نت متلهفا دوما الن تحتف  با شتتتتتتتتتتتاا  التي تحبها  منحت ال.ثار و ستتتتتتتتتتترت الستتتتتتتتتتتد
حداث و رول اجرى من  . فالراوي انا عمل على تستتتتتتتتتتراج الستتتتتتتتتترد بإستتتتتتتتتتصاط ما(٥١)ال.ثار...((

 معاشاة م تلفة عاشها زادان  الل سني عمره.ل.نن لم احدد عدد السنان بش.ل دقاق.
تي اليي تضتتتمن الحيل لستتتاعات انت ار اافا  اآلالمصطج  وفي قصتتتة )قصتتتاصتتتات ورق(   نصرا

احتتتتاول ان اصتحم    والمطر اهتتتتدر   لزوجهتتتتا اثنتتتتا  اللاتتتتل.))تمر الستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتات...الراح تعوي
  (٥١)الدا ل...تستلصي اافا ...ل.نها ال تستطاج النوم...((

 من)ستتاعات(   وايا الموضتتوع اعد  اليي جا   بشتت.ل غار محددفنرى بوضتتو  موضتتج الحيل 
 حداث فاها.راحل الماتة في الصصة النعدام ا الم
أ وايا الحيل ال اوجد لن تحداد او اشارة معانة في الصصة فهو ))الضمني  الضمني الحذف -ب

او االفتراضتتتتتتتتتتتتتتي.إي انتصتل بنتا الراوي من فترة زمناتة إلى فترة  ا رى من دون تحتداتد الوقتت اليي 
 . (٥٢) استارقتن ايه الفترة((

اجاد نوع من التوقج والتشتتتتتتتتتتتواق لدى الصارئ ولعل  الصاص الجأ إلى ايه التصناة لتستتتتتتتتتتتراج الصص وا 
 ولرفج الملل عنن وعدم اإلغراق في التفاصال الجزئاة غار المهمة.

ففي قصة )النافية( نجد ان الراوي لم اطلعنا على ما دار بان ا طبا  والمرا  )مروان( المدمن 
ترك ال مر وا ي اراجج ا طبا  باستتتتتتتمرار ل.ستتتتتتب الشتتتتتتتفا  ل.ن على تعاطي ال مر  واليي قرر 

الراوي انتصل بنا فجأة إلى حدث مثار اتعلق بترك مروان مراجعة ا طبا  والعودة إلى سابق عهده 
 في عالقتن مج ال مر.

))قالوا لك بأنهم بعثوا بع  ا طبا  لادرستتتتتتتتتوا موضتتتتتتتتتوعك في ارقى البلدان ل.ي اهتدوا إلى حل 
بواستتتطتن الصضتتتا  على مرضتتتك قضتتتا  مبرما.....اجلس على ايا المصعد دع قدماك  ناجح ام.ن

تستتتتتر اان بهدو  اطرق الطاولة اااو النادل اصبل اطلب منن .فااتك وشتتتتاعن باتستتتتامن ودودة  اا 
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جادا  وتدرك   توحد روحي غرابب   انت االن بحضتتتتور ايا الستتتتائل االبا  تحس بألفة عماصة
 . (٥٣)على اوامر و دع ا طبا ....(( بأنك قد اعلنت  العصاان

ي دون ان ا و  ف من لبار وال رو  مننفي ستترد اإلحداث  التي تلت د ول ا ثم استتتمر الراوي
.افاتة العتدول عن قرار ترك ال مر والبحتث عن عال  بمراجعتة ا طبا  وا ستتتتتتتتتتتتتتباب التي .انت  

والبحث عن عال  لدى م تلل اتراجج عن قرار ترك ال مر ان ورا  يلك.ف.ال لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )مروان( 
لو لم ا.ن ثمة مراجعات عدادة لوطبا     ا طبا  إلى العودة إلى ال مر  وترك مراجعة  ا طبا 

في النهااة لم احصتتتل على طائل  وا ي العالجات الالزمة لها  ل.ننوتم إجرا  فحوصتتتات متعددة 
ان الحيل انا قد اضتتتتتتتتتتتتتتمر في من ورا  .تل يلتك   فعتاد إلى متا .ان علاة قبل ات اي قراره.على 

 تاااب مراجعات ا طبا  المتعددة وما قاموا بن من فحوصات وتوجاهات م تلفة.
واو تصانن  سترداة ت.من في سرد احداث ووقائج استارقت عدة ااام او  : المجمل)الخالصـ(( -2

دون ال و  في جزئاات وتفاصتتال ا عمال  شتتهور  او ستتنوات في بضتتج .لمات او استتطر من
. تتجستد ايه التصانة من  الل است دام الراوي  لفا  معانة تو ل  (٥٤)ها اإلحداث تالتي تضتمن

لهيا الار  وتشتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتترداا  من اجلن .أن اصول مثال أعدة ستتتتتتتتتتنان بضتتتتتتتتتتتعة اشتتتتتتتتتتتهر  اااما 
ستتتتتتتتتترداة غار محددة   اما  ة...على ستتتتتتتتتتبال المثال واي مرت.زاتمعدودة ستتتتتتتتتتاعات قلالة او .ثار 

.الصول مثال  مس ستتتتتتتتنوات  اربعة اشتتتتتتتتهر     المحدد فاتم معرفتها من  الل تحداد زمني معان
حداث التي ارى الراوي من ا  .ايا التجستتتتتاد ال ص ال.ثار(٥٥)ثالثة ااام   ستتتتتت ستتتتتاعات...الخ 

على  امر تنان التفصتتتتال بها غار مجد  وقد ا ل ب اصتتتتاة التشتتتت.ال الستتتتردي الجمالاة فبوستتتتاط
 حداث التي لاست مهمة مرورا سراعا .ال.ثار من ا 

في قصتتة )النافية( اصول الراويأ ))مني ثالث ستتنان وانت زبون دائم ترتاد المستتتشتتفاات والعاادات 
 .(٥٦) ورغم إ فاقك فأنت مصمم على إاجاد حل انصيك  من ايا الدا  ال باث.....((

الصتتة عن ستتنوات مروان المرضتتاة ومعاناتن الاوماة و.ثرة اصدم الراوي في ايه ا ستتطر الصلالة  
ارتااده للمستشفاات والعاادات الطباة تلك المعاناة دامت ثالث سنوات فالراوي اوجز ايه السنوات 

وبيلك ا هر التباان  بان زمن الستتتتترد )ستتتتتطران( وزمن الح.ااة )ثالث   الثالث بستتتتتطران تصرابا 
 سنوات(.
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)مروان(  الل ستتتنان مرضتتتن  من ا ي للعصاقار الطباة  راوي ما قام بنمل الجوفي الصصتتتة ياتها ا
وم.افحة للمرا  المستتتشتتراة في جستتده ))مني ستتنان وانت ت.افح اإلمرا  المنبثة في .ل جز  

 .(٥٧)جسدك متعب اشتهي الراحة...((   متاعب الجسد الصاساةل من جسدك .اا
مراضتتتتتتتتتن الم تلفة طوال الستتتتتتتتتنان العدادة بستتتتتتتتتطران تصرابا.ونرى ان فالراوي اجمل .فا  مروان  

 المجمل قد عمل على تسراج وتارة الحر.ة السرداة بأقصى درجة مم.نة.
 السرد: (تبطئ – 2

والى جانب  لاة تستتتتتتتراج الستتتتتتترد او تعجالن توجد  لاة ا رى تعمل على إبطا  الستتتتتتترد او إاصافن   
 نا  الفني للنصوص الصصصاة .وجماج ايه اآللاات تد ل في صمام الب

 الوقفة الوصفاة . واما أ المشهد  اساسانالسرد بوساطة م هران  إبطا وتتم عملاة 
 

 المشهد : – ١
اعرل المشتتتهد بأنن )) فعل محدد   احدث في زمان وم.ان محددان واستتتتارق من الوقت بالصدر 

 المشتتتتتتتتتتتتتتهد حادثة إنتااار في الم.ان   او قطج في استتتتتتتتتتتتتتتمراراة الزمن    إيا.ون فان  اليي ال
 . (٥٨)صاارة عرضاة منفردة حاواا ومباشرة م داة من قبل الش صاات ((

واتماز المشتتتتتتتتهد عن غاره من التصانات   بانن تعبار مباشتتتتتتتتر ونصل حي لالحداث والوقائج و.يلك 
تستتتتتتتترد بن حادثة ما   ل.نن الحادثة بعانها  الشتتتتتتتت صتتتتتتتتاات المشتتتتتتتتار.ة فاها   اي )) انن لاس تصرارا

 .(٥٩)ت.شل بوضو  امام عاني الصارئ ((
وايا ما اجعل الحر.ة الستتتتترداة في المشتتتتتهد تستتتتتار على وقل صتتتتتورتها الطباعاة وضتتتتتمن إطار 

واحداث صتتتتتتتتتاارة م طرة بزمان وم.ان محددان     فعالدرامي . وقد ت.ون المشتتتتتتتتتااد تصتتتتتتتتتوارا 
اد على شتتتتت.ل حوارات تدور بان شتتتتت صتتتتتاات م تلفة   واي تمثل )) ايه المشتتتتتا تأتيوغالبا ما 

. (٦١)اللح ة  التي ا.اد اتطابق فاها زمن التتتتتتتتتتسرد بزمن الصصة من حاث متتتتتتتتتتتتتتتدة االستتتتتتتتتتتتتتتتاراق ((
وللحوار دور .بار في البنا  العام للصصتتتة   وفي تصدام الشتتت صتتتاة وال.شتتتل عن  فااااا وا  هار 

ة الشتت صتتاة ور ااا الم تلفة   واو الوستتتال اف.ارهو )) اعبر عن صتتفاتها الدا لاة وال ارجاة   ف
 عماقا وال تصل و افتن عند حدود .شتتتل   ال.اشتتتفة عن وعي الشتتت صتتتاة للعالم اليي تعاش فان 
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برازالشت صتاة  نما اغوارااما في  وا  فصد است دم  .  (٦١)اساام في بنائها واساعد على رسمها (( وا 
ن الحااة وفي )) رفج الحجب ع إلىون رتها   رائهاالحوار في ت.وان الشتتتتتتتتت صتتتتتتتتتاة والتعبار عن 

الم تلفة   وشتتتتتتتتتتتتعوراا الباطن تجاه الحوادث والشتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتاات  واحاستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتهاعواطفها الياتاة 
 .(٦٢)ا  رى((

برا عنها عوالبد ان ا.ون مستتتوى الحوار متطابصا مج مستتتوى الشتت صتتاة االجتماعي والنفستتي    م
 افتعال فان ..  تعبارا طباعاا ال

 
 أنــــــــــــــــــماط المـــــــشهد:

 المشهد الحواري : -أ
 اروي ال وايا النمط اشتتتتبن بالمر ة التي تع.س صتتتتورة الشتتتت صتتتتاة بم هراا الطباعي. فالراوي انا

نما )) اصامها  عما وقج لشتتتتتت صتتتتتتااتن في وقت مضتتتتتتى امام اعاننا في الحاضتتتتتتر حاة نابضتتتتتتة   وا 
. اي افستتتتتتح المجال امامها وفي مواجهة مباشتتتتتترة وجها لوجن امام الصارئ   لتتحدث (٦٣)تتحرك (( 

بصوتها وت.شل عن اف.اراا عن طراق ما ادور بانها من حوارات دراماة . في قصة ) الرصال 
مى واليي اصتتابتن الح  في الجبهة  دمة شتتهر بأدا الحوار اليي دار بان الجندي الم.لل  ا( نصر 

 عند وصولن الاها وبان العرال عبد ال الق المستمر بأدا   دمتن فاها .
تف.ر بشتتتتتتي  اا استتتتتتتاي ... ايه الحمى ستتتتتتتزول حتما   انها نزلة برد ... انباي ان تتدثر  ال-))

 جادا  ... 
 الحمى اا عرافي عبد ال الق ... ااي بسبب البرد .  ال ادري ما سر  ايه -
 ال اعد لك .وبا من الشاي و -
 ال اراد ان اثصل علاك .....  -
 ال اهم ... وال تراد ان احدثك عن لالى...  -
 ومن اي لالى و -
 تس.ن في البات المصابل لباتنا .. اسل لاس لنا بات   بل نس.ن فان لصا  اجر زااد ...  -
 عن لالى ...  حدثني -
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لم ار اجمل منها ... انا ال اجاد الحداث عن تفاصتتتتتتتتتال اتفنن بها العشتتتتتتتتتاق واطالون الحداث  -
 عنها ... إنا ببساطة شدادة احبها ...

 واي .... اتحبك و -
 نعم بالتأ.اد ...  -
 ال تف.ر بالزوا  منها و -
لحداث ايا انعم ل.ن والدتها متعبة بمطالبها ... واي العصبة الوحادة امام زواجنا ... دعنا عن  -

 .(٦٤)(( ن لنشرب الشاي معا ....... انباي ان تنه  اآل
ا.شتتتتتتتل الحوار في ايا المصطج المشتتتتتتتهدي عن العالقة الطابة بان الشتتتتتتت صتتتتتتتان والثصة المتبادلة 

 اصة ل.ل منهما وبعداا االجتماعي . .ما والح  ااضا  في بانهما   فضتال عن إبراز الر اة ال
ايا المصطج ان الزمن الستردي قد تمدد واتستج عن طراق الحوار لاصارب حجم الزمن الصصتصي   

 محدثا نوعا من التوازن النسبي بان الزمناان . 
لحواراة ااد ااما بالنسبة للحوارات التي تنبثق عن طراق المونولو  الدا لي فتتتتتتتتتتتتتتتتتت )) اي من المش

 .(٦٥)الدا لاة ... التي تمسر  العصل حان تجعلن اتحدث عن نفسن ((
المونولو  الدا لي نطلج على ما اجول في دا ل بطل الصصة  قففي قصة ) النافية ( تتت وعن طرا

) مروان ( من  را  واف.تتار تجتتاه معتتانتتاتتتن الطوالتتة مج المر  وتجتتاه ا طبتتا  التتيان اثصلوا على 
ستتنوات عدة والتي استتتمرت ل  تشتت اصتتات الم تلفة المصتتحوبة ب.ثرة المراجعة لعااداتهم .االن بال

و موقفن وما ا .الحصاصاة  واسرارهدون ان احصد شائا   ودون ان افصحوا لن عن طباعة مرضن  
ن مستتتتتتتتتتتتتتتهزئ متفر  من النتاس من حولن   اليان انصستتتتتتتتتتتتتتموا تجاان بان متعاطل ومتعاون   وبا

 .ومراقب لن عن بعد
زبون دائم ترتاد المستتتتتشتتتتفاات والعاادات   ورغم ا فاقك فأنت مصتتتتمم  وانت)) مني ثالث ستتتتنان 

اجاد حل انصيك من ايا الدا  ال باث   انت تعرل جادا ا ال  ا طبا  تااب البشاشة عن إعلى 
وجواهم .لما عرضتتتتتتتتتت علاهم معاناتك . وممثال عن .ل ايه المتاعب فأنت ال تفلت من ان ار 

لفضتولاة . إنهم احدقون نحوك بداشتة واعجبون واتستا لون عن ستر عدم تناستق جسدك الناس ا
  وانت رجل ازال   الفتك المحلة على ايه الشتتا.لة  مني صتتارك . واا انت تشتترل على ابواب 
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الشا و ة   ل.ن بطنك المندلق ايا اثارام واجعلهم فراسة للش.وك والتسا الت . بعضهم اعطل 
ك واواستتتتتتتاك وبعضتتتتتتتهم .ان اهزا وال اتورع عن إصتتتتتتتدار ضتتتتتتتح.ة مجلجلة علاك واربت على .تف

 س افة . انت امام  ااران اا مروان اما االستسالم واما التحدي.            
ا.يا علمتك الحااة   تجلدت .ثارا   اومها .نت قواا مفتول العضتتتتتتتتتتتتتالت   واا انت تعجز عن  

اال المحلة فبعضتتتهم اصول انن ورم   تلتأواالحمل ايا العب  المراق . اصتتتبح مرضتتتك ا ضتتتج 
   واالطبا  اعزفون عن معالجتك . باث و  رون ادعون بأنن مر  استتتتشتتتري في الجستتتد برمتن

 .(٦٦)ترى لمايا احجمون عن ي.ر مرضك وا دعونك بمواعادام ال.ايبة ((
  را ان اتيا المونولو  قد ا هر لنا بشتتتتتتتتتتتتتت.ل واضتتتتتتتتتتتتتتح ما ادور في اعماق البطل ) مروان ( من 

حول مرضن اليي ترك ال مر بسببن   واليي بات اصلصن والساما بعد تصدم العمر  وتسا الت متعددة
  على الرغم ممتا بتيلتن من جهد للشتتتتتتتتتتتتتتفا  منن . اي ا ي عصلن الباطن احاوره واأمره بات اي الصرار 
  االمناستتتتب اما االستتتتتتستتتتالم للمر  واما التحدي بنستتتتتاان المر  وترك المراجعة لعاادات االطب

والعودة الى ال مر وستتتتتتتابق عهده   ولم امنعن الحوار الدا لي اليي جا  بصتتتتتتتااة ) الم اطب ( 
  في النهااة من ات اي قرار التحدي لترك االطبا  وتوصافاتهم والعودة الى ال مر ومجالسها .

 المشهد التصويري: -ب
نماال تنحصر المشااد في المصاطج الحواراة فصط    . (٦٧)مشااد دون حوار (() قد ت.ون اناك )وا 

على شتتت.ل تصتتتوار شتتتامل ومر.ز لمحتوى الم.ان المعرو  فهو اجعل الصارئ  تأتيقد  إنهااي 
من قصتة ) ال طوات (أ )) ب.ى بصتمت وا ر   اآلتيامام لوحة فناة   .التي نصرااا في المصطج 

مت ال واامن صتتتتتت.. توقل لوالة ثم تراجج قلا اوجاعنمن .ل  اثصلالمستتتتتتدس اليي بدا ثصاال ... 
.الرصتتتتتتتاص  .. دبق .الطان المعجون بما  المطر .. امستتتتتتتك بالمستتتتتتتدس وصتتتتتتتوب الفواة نحو 

 الراس السا.ن ب صالت الشعر المتناثرة ... ساضاط  اآلن على الزناد .... 
ضتتتتاطة  فافة واحدة وستتتتأنهي  ا مر .. يلك الجبان دمر حااتها بنزوتن الشتتتتاطاناة ... ستتتتتبصي 

ي الى بتتاب قبري ... اي عتتار اتتيا التتيي ستتتتتتتتتتتتتتتأت لص منتتن     ابنتي الحبابتتة اتتيه اللعنتتة تطتتاردن
 . (٦٨)الوداعة والرقاصة .جنا  فراشة .ال تطاول علاك يلك الوحش ومزق برا تك و ((
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االب وابنتن المنزلصة في الريالة امام اعاننا  –ونحن اي نصرا ايا المشتتتتتتتتهد تترا ى الشتتتتتتتت صتتتتتتتتاات  
) ب.ى   ا ر   توقل    تبدو واضتتتتتتتتتتتحة فاما ورد من افعال بحر.اتها في م.ان قصتتتتتتتتتتتي   والتي

تراجج   اامن   امسك   صوب  اضاط   تبصى   ات لص   تطاول   مزق ....(   فنالح  ان 
.ل ايه االفعال التي استتتارق وقوعها وقرا تها ااضتتا ) لح ات ( قد عملت على ا.ستتاب الحدث 

ثمة نوعا من التستتتتاوي بان زمن الستتتتترد وزمن  طابعا متحر.ا نابضتتتتا بالحااة   مما اشتتتتار الى ان
 الح.ااة. 

وفي قصتتتة ) عالقة ( فالمشتتتهد اتمثل بالموقل اليي احدث بان الزو  اليي اعمل امان صتتتندوق 
في احتتدى التتدوائر   والتتيي بتتدات عالقتتة حتتب بانتتن وبان .تتاتبتتة الطتتابعتتة في التتدائرة ياتهتتا   فتتا تتي 

 مهندما  وبش.ل متماز .احرص على ال هور امامها في ساعات الدوام 
مب.را قبل ان تستتتتتتتتتتتتتتتاص   زوجتن من نومها   االمر اليي ا ي اثار  .ل اوم ورا  ا ر  من البات

شتتتتتتتت.وك الزوجة   مما دفعها الى متابعتن بدقة ستتتتتتتتاعاة الى عدم الستتتتتتتتما  لن بال رو  من البات 
 اااة .عندما راتن مهندما في وقت  مب.ر في اوم   ر   متعيرة لن بأف.ار و را  و 

)) ن ر الاها وقبل ان اعلن عن اعتياره   نهضت   مستوفزة   ما وية ب.ابوس اللالة الماضاة   
 دع.ت عاناها   ثم انتزعت .تابها ا ثار من تحت السرار ...

سصوط السن   او في المنام دالة على منتهى  اسمج ما اصولن ايا ال.تاب عن سصوط االسنان   -
 ا جل   وسصوط الناب اشار الى موت ساد اال البات اليي استند الان وايا ما رااتن قبل قلال   

 ففي من غلوائتك اتتا امراة   وايا .تتان االمر اثار قلصتك الى اتيا الحتد   فحتاولي ان تف.ري في  -
ستصبال   ل.نن فوجئ باداا تطوق ساعده   وف.ر قبل امر ا ر .. ثم استدار نحو الارفة غرفة اال
 ان التفت نحواا ان اسلمها اده ا  رى ... 

قالت أ لن ت ر  ايا الاوم   حلم اللالة اشتتتار الى فأل ستتتي  ... تردد صتتتدى .لماتها في اعماقن 
  وادرك  بأنها تحاول نستتتتتتتل .ل استتتتتتتتعداداتن في تأناق نفستتتتتتتن   وان تمحي .ل لح ات البهجة 

لتي .انت تستتتتاوره   تمالك نفستتتتن واستتتتتطاع بعد جهد ان االب ستتتتورة الاضتتتتب التي انفجرت في ا
 اعماقنأ

 ال اعتصد انك جادة فاما تصولان .. سول اتأ ر عن الدوام ... عودي الى سرارك رجا  ..  -
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ل.نهتتا ردت علاتتن بحزم متجتتاالتتة .تتل متتا قتتالتتن أ لن ت ر  .. متتا .تتان بمصتتدوره ان انتزع اتتده من 
تها ما لم اعداا بالبصا  في البات   وان انضتتتتتتتتو عنن مالبستتتتتتتتن لاستتتتتتتتجل لها نصتتتتتتتترا  جدادا   قبضتتتتتتت

 .(٦٩)ا.... ((ااض ولان.فئ او في احدى زوااا الارفة اواسي نفسن على  سارتن في ايه الجولة
اطول المشتتتتتتهد قلاال  لاعطي .ل ما حدث بان الزو  والزوجة بتفاصتتتتتتالن الدقاصة   لانتهي الموقل 

 صراراا . من لتسالاسو  ا  ارالساطرة على الزو  مصابل ان.سار  فيحالة الزوجة وقدرتها بتأزم 
وعرضتتن عرضتتا مر.زا وتفصتتالاا   ا تاار موقل مهم من الحدث الصصتتصتتي إلىوقد عمد الراوي 

محدثا بيلك نوعا من التوازن بان زمن   االمر التيي جعتل الستتتتتتتتتتتتتترد في اشتتتتتتتتتتتتتتد حتالتة من البطي 
 د . الح.ااة وزمن السر 

وقد استتتتتتتطاع الراوي ان امنحنا انطباعا حستتتتتتاا بحضتتتتتتور ا حداث ومعااشتتتتتتتها استتتتتتتنادا الى .ثرة 
 ا فعال الدالة على الحضور واإلاما  والحر.ة .

 الوقف( الوصفي( :   -2
تتمثل بمستتتتتتتاحة االستتتتتتتتراحة التي اتوقل فاها الستتتتتتترد فاستتتتتتتحا المجال آللاة الوصتتتتتتتل بالعمل     

حداث لشتتتتتتتت صتتتتتتتتاات . فهي اين إاصال مستتتتتتتتار ا ا  او ا ما.ن او اوالتصتتتتتتتتوار لم اار ا شتتتتتتتتا
ما   يلك ان الراوي )) عندما اشتتتترع في الوصتتتتل اعلق  المتناماة الى امام بااة الوصتتتتل لشتتتتي   

بصتتتتتتفة وقتاة تستتتتتتلستتتتتتل احداث الح.ااة او ارى من الصتتتتتتالح قبل الشتتتتتتروع في ستتتتتترد ما احصتتتتتتل 
 .(٧١)اليي ستدور فان اإلحداث (( للش صاات توفار المعلومات عن ا طار

اال انن اجب التأ.اد على ان من الوصتتتتتل ما ال اصود الى توقل في حر.ة الستتتتترد   ويلك عندما 
ا.ون ايا  )) الوصتتتتل تأملاا او ماليا لشتتتت صتتتتاة ما   حاث تبعثن بصتتتتراة الشتتتت صتتتتاة ) ستتتتوا  

 احداثبعثة من ة على الدا ل او ال ار  ( للهروب من انفعاالت منبت.تانتت البصتتتتتتتتتتتتتتراتة منصتتتتتتتتتتتتتت
 .(٧١)محرجة   فأن العالقة بان الزمنان تتوازى((

ي ياك ا.ون الوصتتتل ياتاا   اما ايا .ان )) الوصتتتل منصتتتبا على الشتتتي  او الم.ان والم هر  وا 
ال ارجي لشتت صتتاة ما دون ان ا.ون ايا الوصتتل داال  على احداث ضتتمناة فان الح.ااة تتوقل 

 .(٧٢)ي ((تماما  وايا ما اسمى بالوصل الموضوع
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فدراستة الوقفات الوصتفاة في النص تتطلب احتااطات منهجاة   اامها ضتبط مصتدر الوصتل   
اي التمااز بان المصاطج الوصفاة الياتاة  والمصاطج الوصفاة الموضوعاة . وت هر تصناة الوصل 

 موزعة على محاور ااتتتتتتتتتتتتتمتتتهتتتتا أ افي قصص .اتبن
 وصف الشخصي( :  –أ 

صتتتتتاة الصصتتتتتصتتتتاة تتمتج ب صتتتتتائص وستتتتتمات تبعث على االاتمام بها   والتفحص الدقاق الشتتتت 
لم.وناتها وما احاط بها   وال ستتتتاما ان ايه ال صتتتتائص مهاأة وم.رستتتتة لتشتتتت.ال احداث الصصتتتتة 
وتوضتاح ابعاداا    ليا فان رستم الشت صتاة ووصتفها في غااة االاماة للعمل الصصصي ))  ن 

شتت صتتاة الحاة الناطصة   النابضتتة عروقها بالصتتدق والحرارة فاتحستتس بحاجة الى ر اة ال الصارئ
من  اللهتتا روعتتة الحصاصتتة وحرارة الحاتتاة   وايا متتا تفتتاعتتل معهتتا   واقتنج بهتتا تولتتد جوا من الود 

 .(٧٣)والتعاطل ((
دي دورا  مهما في وصتتتتتل شتتتتت صتتتتتااتن وتصدامها   وال.اتب المبدع او اليي استتتتتتطاج ب االن ان ا

مراون بصدرتن وفهمن واستتتتتاعابن لشتتتت صتتتتااتن وما اصتتتتدر عنها من تصتتتترفات  امراو    و  للصارئ
 العمل الصصصي . احداثعلى  إاجاباتنع.س سلبا او 

تراو  وصل الش صاات في قصص جمال نوري على عرضها من ال ار  او الدا ل   وفصا لما 
قصتتتتتتة ) الع.از ( اصدم الراوي وصتتتتتتفا لبطل الصصتتتتتتة  تتطلبن حر.ة االحداث ومستتتتتتار تطوراا.ففي

الرجل العجوز ) زادان ( بصولن أ )) ستتتتتتتتارع زادان بال رو  من الارفة انصتتتتتتتتفق الباب بصوة حانما 
انستتحب الى ال ار    راح قواة تهب اآلن ... بصتتعوبة بالاة استتتطاع ان اصتتل الى الشتتاطئ   

 ه على الع.از   امعن الن ر في الما وجهن مصتفر .ورقة صتفصال اابسة   استند ب.امل جسد
المتدفق بصوة . الراح تهب بصوة ... اوشتتتتك ان استتتتصط   ل.نن افلح ا ارا في ان اتماستتتتك . تستتتتمر 
للح ات طوالة   الهث ..لب   استوقفتن للح ة انع.اس المصاباح الملونة على ادام الما  شرع 

ارا نوعا ما ل.نن استتتتتطاع ان . فمج ان الوصتتتتل انا جا  قصتتتت(٧٤)اب.ي بصتتتتوت غار مستتتتموع ((
اجستتتد الشتتت صتتتاة بشتتت.لاها ال ارجي والدا لي في ان واحد. وقد ر.ز الراوي في وصتتتفن ال ارجي 
على المالمح البارزة التي ات ال عان الشتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتاة الرائاة تصج علاها   والتي تتمثل في مالمح 

صتتتتتتفها المعلومات التي تك المالمح و لالوجن   واائة الجستتتتتتم والملبس   فرا  اصدم التفصتتتتتتاالت لت
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وت.شتتل عن بعداا الدا لي   والراوي اعمد الى ايا الوصتتل لامد بان الشتت صتتاة والمتلصي جستترا 
من التوصتال الياني ولت.ون الصورة واضحة في مسار االحداث والمصار المحتوم اليي ست ول 

صتتتل ال ارجي الو واي تتوجن الى النهر للستتتباحة بهيه الصابلاة . وقد اأتي   الان ايه الشتتت صتتتاة
للشتتتت صتتتتاة لباان حالتها النفستتتتاة والشتتتتعوراة   من  الل المالمح التي ت هر على وجهها نتاجة 

 لموقل او  رل تمر بن  .
ل.شتتل م لالوصتتل ال ارجي لشتت صتتاة )المراة( ا أ  ففي قصتتة )غو رنا.ا عراقاة( اعمد الراوي الى

 الم تلفة .عن اواجسها وقلصها على ابنائها وام اعاشون  رول الحرب 
)) استتتتتتفل الااوم مباشتتتتتترة عصتتتتتتابة راس ستتتتتتودا  مشتتتتتتدودة بإتصان على راس امراة اعتادت مواجهة 
المحن ... عانان يابلتان وانل دقاق انتهي بفم مزموم على وجج ازلي رستتتتتتتتم تجاعاده ال اصتتتتتتتتة 
على وجن حنطي منطفئ ... العانان تستتتتتتتتتتااثان واما ت تصتتتتتتتتتران نزال عمر بأ.ملن تبعثر بان 

 .(٧٥)وب والم اول واالنت ار الصاسي من بوابات الموت...((الحر 
اتضتتتح الوصتتتل من  الل المعلومات التي قدمها الراوي عن المراة   والتي وصتتتل بها المالمح  

ال ارجاة لها . وقد ع.س الوصتتتتتل البعد االجتماعي لها   وال رل المأستتتتتاوي اليي تواجهن ايه 
 هها .المراة واليي فر  بصماتن على مالمح وج

نما اصتتتتتتور لنا  ال اتوقل ايا المحور على ابراز الشتتتتتت صتتتتتتاات بمالمحها ال ارجاة فحستتتتتتب   وا 
فل اتانا ا  ارة ( اصتتل الراوي شتت صتتاة الطاطباعها ال لصاة والنفستتاة ااضتتا  ففي قصتتة ) نزاة 

بصولن أ )) اودعت ستتتتت.ون اللال ا ر صتتتتتتر اتها وتم ضتتتتتتت اآلم ا اام الثالثة ا  ارة عن طفل 
. (٧٦) ل صتتتتتتتتتتتتامتا  وعاناه مالصتان على الرغم من من .ل المحاوالت التي بيلت إلنصايه (( جمال

فالراوي في ايا المصطج اصدم وصتتتفا   اصتتتا  لشتتت صتتتاة الطفل من حاث بعده ال ارجي والنفستتتي . 
فالبعد ال ارجي تمثل بوصل مالمح وجهن ) عاناه مالصتان( اما البعد النفسي فصد تمثل في حالة 

 .(٧٧)التي رافصت الطفل الصمت 
واتيا متا اع.س بعتده االجتمتاعي بتارتبتاطتن بتا م التي بتيلتت الجهتد ال.بار وتحمل اآلم الم ا   

عند انتها  لح ة الوالدة مباشتتتتتتتترة   بل  ن . إال ان قلق ا م لن انتنوالوالدة في يلك اللال الستتتتتتتتا.
  نان.ر.ة او صوت و ل مام  العا ل ارافصها طالما الطفل لم انبس بح
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 وصف المكان :  -ب
وصل الم.ان ال اصل ااماة عن سرد ا حداث وا فعال   إي اصوم الوصل بمهمة تجساد الم.ان  

واو امنح الصارئ التصور  (٧٨)وتحداد ابعاده وتش اص م ااره وانواعن   وعالقتن بالش صاات  
 صل الراوي الم.انال.امل عن الوستط اليي تجري فان ا حداث . ففي قصتة ) طرقات ناعمة( ا

)) حط ال الم بهدو  بعد ان ا لدت الشتتتتتتتتتتمس إلى النوم  لل الباوت البعادة .. اقترب   بصولن أ
من نهااة الزقاق وال  البات من بعاد ... .ان الشتتتتتتتتتارع  الاا  تماما  عدا بع  الصطط التي بدات 

.اصترن وصتتتتل الم.ان في ايا المصطج (٧٩)تستتتتتال روائح الشتتتتوا  الصادمة من بع  الباوت ...((
بجراتان الوقتت وحر.تة الشتتتتتتتتتتتتتتمس واي تنحتدر نحو الاروب م لفتة ورا اتا يلك ال الم اليي ا ي 
ا ام على الم.ان/ الزقاق  واليي بدوره را  الصي ب اللن على نفستتتتتتتتتتتتتاة ا ستتتتتتتتتتتتتار العائد للتو من 

م.ان قد الساما ان  ارطة ال  ا سر   مسببا  لن متاعب اضافاة واو ابحث عن باتن بان الباوت
تاارت عما علق في يانن بعد فراق دام ثمان ستتتنوات قضتتتااا في اقفاص ا ستتتر . وفي قصتتتة ) 

لال )) احط ثنا  الالصطار واي تستصبل المسافران ا الصطار ( نصرا مصطعا اصتل فان الراوي محطة
طرة ثر زعاق قا ر االحصن ستتتتتتتتتتتتت.ون اائل ات.ستتتتتتتتتتتتتر بان حان و اللال على المحطة .طائر الال 

قادمة   واليان اجلسون على المصطبات  ال ضر احدقون في ال لمة واد نون بشرااة غرابة . 
وفي الجانب المصابل   ثمة باوت عدادة ال تتجاوز العشترة ترب  بهدو  في احضان العتمة   وال 

.فالراوي (٨١)(شئ ا .د وجوداا سوى تلك النوافي الصاارة التي تهرب ضو ا  اصفر شاحبا  ..... (
اصتتل الم.ان /المحطة / وا.شتتل عن وحشتتتن الم افة   فهو م.ان معزول لوحده وستتط ال لمة 
والصتتتتتتتتتتتتتمت اليي نادرا ما اصطعن زعاق قطار قادم او يااب   فالم.ان  ال من الناس اآل ران   
إال من المستتتتتتافران اليي فرضتتتتتتت علاهم  رول الستتتتتتفر التواجد في ايا الم.ان   واليي ستتتتتتاطر 

اهم قلق االنت ار الممات الممزو  ب لمة اللال ووحشتتتة الم.ان وام انت رون ستتتاعة االنطالق عل
   فراحوا اصتلون الوقت اليي بات ثصاال  علاهم بالتد ان المتواصل وال.ثار .....

نما عمد الراوي إلى ايا  ووصتتتتتتتتتتتتتتل الراوي انتا ال اعتمتد على بعد واحد او الوصتتتتتتتتتتتتتتل لياتن   وا 
 الوصل إلبراز وحشة الم.ان وعزلتن وقسوتن على المسافران .           
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 الهوامش
 .  ١٨( اين ما الزمنوأ١)
 .٧٢( الزمن في الف.ر الداني والفلسفي أ٢)
 .٢٢( ان رأالوجود والزمان والسردأ٣)
 .٣٤(  بنا  الروااة سازاأ٤)
 .٥٥( ان رأصنعة الروااةأ٥)
 .٤٥( بنا  الروااةأ٦)
 .١١٣( بناة الش.ل الروائي أ٧)
 .٨٣( ان رأتحلال ال طاب الروائي أ٨)
 .٦١روااة العرباة في العراقأال(البنا  الفني في ٩)
 .٦٣( ان رأن رات في مستصبل الروااةأ١١)
 .٦٣روااة العرباة في العراقأال( البنا  الفني في ١١)
 .٢١٨أ( ان رأجمالاات التش.ال الروائي١٢)
 .٦٣روااة العرباة في العراقأال( ان رأالبنا  الفني في ١٣)
 .٦١( ان رأ طاب الح.ااة أ١٤)
 .١٤( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ١٥)
 .٤٣( نفسنأ١٦)
 .١٨( نفسنأ١٧)
 .٨٥( في السردأ١٨)
 .١٩( جمال نوري المجموعات الصصصاة أ١٩)
 .٥٩( ان ر  طاب الح.ااةأ٢١)
 .١١٥نوري المجموعات الصصصاةأ( جمال ٢١)
 .١٢٨(نفسنأ٢٢)
 . ١٢٩( نفسنأ٢٣)
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 .٢١( نفسنأ٢٤)
 .١٦( نفسنأ٢٥)
 .١٦٩( بنا  الروااة العرباة السوراةأ٢٦) 
 .١٣٢( بناة الش.ل الروائيأ٢٧) 
 .١٣٣ -١٣٢( نفسنأ٢٨) 
 .٩١( ان ر في السردأ٢٩) 
 ٩١( نفسنأ٣١) 
 .٤٧الجسدأ( البناة الزمناة في روااة يا.رة ٣١) 
 .١٣٢( ان رأ بناة الش.ل الروائيأ٣٢)  
 .٣٤( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٣٣) 
 .٤٢( نفسنأ٣٤ (
 .١٤( نفسنأ٣٥) 
 .٢١( نفسنأ٣٦) 
 .٢٧( نفسنأ٣٧) 
 .٢٩( نفسنأ٣٨) 
 .٣٩( في السردأ٣٩) 
 .٣٩( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٤١) 
 .٤٥( نفسنأ٤١) 
 .٨٥الصصةأ( مد ل إلى ن راة ٤٢) 
 .٧٦( ان رأ بناة النص السرديأ٤٣) 
 .٨٩( مد ل إلى ن راة الصصةأ٤٤) 
 .١٥٦( بناة الش.ل الروائيأ٤٥) 
 .٧٧( في السردأ٤٦) 
 .٨٩( بنا  الروااةأ٤٧) 
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 .١١١( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٤٨) 
 .٥٨( نفسنأ٤٩) 
 .٦٥( نفسنأ٥١) 
 .١٢٦( نفسنأ٥١) 
 .١١١دبيأ( ا لسناة  والنصد ا ٥٢) 
 .٤٩-٤٨أالصصصاة( جمال نوري المجموعات ٥٣) 
 .١٢٧أاعند جبرا إبرااام جبر الروائي  ( ان رأالفضا ٥٤) 
 ٢١٩( جمالاات التش.ال الروائيأ٥٥) 
 .١٤٦( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٥٦) 
 .٤٧( نفسنأ٥٧) 
 .٧٨( بنا  المشهد الروائيأ٥٨) 
 .١٨( اسلوب .تابة الفن الصصصيأ٥٩) 
 .٧٨( بناة النص السرديأ٦١) 
 .٤٢(غائب طعمن فرحان روائااأ٦١) 
 .١١٨( فن الصصةأ٦٢) 
 .٢٩( الحوار في الصصة والمسرحاة واإلياعة والتلفزاونأ٦٣) 
 .١١٣-١١٢( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ ٦٤) 
 .٩١( تصناات السرد في الن راة والتطباقأ٦٥)  
 .٤٧-٤٦الصصصاةأ (  جمال نوري المجموعات٦٦) 
 .١٩( اسلوب .تابة الفن الصصصيأ٦٧) 
 .٢٢٣( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٦٨) 
 .٨٣-٨٢( نفسنأ٦٩) 
 .٨٦( مد ل إلى ن راة الصصةأ٧١) 
 .٤٣( و افة الوصل في الروااةأ٧١)



  
 

31 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    عبود عيل رمضاند.  مج 

7102( اكنون الأول 71العدد )  

نوري جامل قصص يف الزمن  

 (دراسة)

 .٤٣( نفسنأ٧٢) 
 .١٩٤( في النصد ا دبي الحداث أ٧٣) 
 .٦٦( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٧٤) 
 .٢٤٣( نفسنأ٧٥) 
 .٢١١( نفسنأ٧٦) 
 .٣٦( بالغة الصصأ٧٧) 
 .٢٨١( ان رأقصص بثناة الناصري الصصارة تتت دراسة فناةأ٧٨) 
 .١٣٣( جمال نوري المجموعات الصصصاةأ٧٩) 
 .٧٤( نفسنأ٨١) 
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 المصادر والمراجع.
 أوال:الكتب.

   نتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر دار النهتتتار ا لستتتتتتتتتتتتتتناتتتة والصتتتد ا دبي في الن راتتتة والممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة موراس ابو
 .١٩٧٩للنشر باروت 

     بالغة الصص  مستتتواات التشتت.ال الستتردي في قصتتص جمال نوري   ن بة من النصاد
 .٢١١١   ١دار الحوار   سوراة   ط

   بنا  الروااة)دراستتتتتتتة مصارنة في ثالثاة نجاب محفو ( ستتتتتتتازا قاستتتتتتتم دار التنوار للطباعة
 .١٩٨٥  ١والنشر باروتأط

  (   ستتتتتمر روحي الفاصتتتتتل   اتحاد ال.تاب ١٩٩١-١٩٨١عرباة الستتتتتوراة)بنا  الروااة ال
 .٢١١٧العرب   دمشق   

  ١٩٩١   ١بناة الش.ل الروائي   حسن بحراوي   المر.ز الثصافي العربي   باروت  ط. 
   بناة النص الستتتتتتتتتتتردي من من ور النصد ا دبي د.حماد محمد لحمداني   المر.ز الثصافي

 .١٩٩٣   ٢العربي   باروت   ط
  (د.شتتتتتجاع مستتتتتلم العاني   دابنا  الستتتتتردالبنا  الفني في الروااة العرباة في العراق   ) ر

 .١٩٩٤   ١الش ون الثصافاة العامة   باداد ط
     تحلال ال طاب الروائي )الزمن  السرد  التبئار( سعاد اصطان   المر.ز الثصافي العربي

 .١٩٨٩   ١باروت   ط
   ١منة اوستتتتل دار الحوار للنشتتتتر   الاليقاة  ط والتطباق   تصناات الستتتترد في الن راة  

١٩٩٧. 
   من إصتتتتدارات قصتتتتر الثصافة  ٢١١١-١٩٨٥جمال نوري   المجموعات  الصصتتتتصتتتتاة  

 .٢١١٢   ١والفنون في صال  الدان   ط
     جمالاات التشت.ال الروائي  دراستة في الملحمة الروائاة )مدارات الشرق( لنبال سلامان

صتتابر عباد   ستتوستتن البااتي   دار الحوار للطباعة والنشتتر والتوزاج   الاليقاة  د.محمد
 .٢١١٨  ١  ط
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   الحوار في الصصة والمسرحاة واإلياعة والتلفزاون   طن عبد الفتا  مصلد   م.تبة الشباب
 .١٩٧٥  الصاارة   

  جلال ل طاب الح.ااة )بحث في المنه ( جارار جانات   ترجمةأمحمد المعتصم وعبد ا
 .١٩٩٧   ٢ا زدي وعمر جلي   المجلس ا على للثصافة   الصاارة   ط

   الزمان في الف.ر الداني والفلستتفي الصدام  حستتام ا لوستتي   الم ستتستتة العرباة للدراستتات
 .١٩٨١   ١والنشر   باروت   ط

   صتتتتتنعة الروااة   بارستتتتتي لوبوك   ترجمةأد.عبد الستتتتتتار جواد   منشتتتتتورات وزارة الثصافة
 .١٩٨١وا عالم   باداد  

   غائب طعمن فرمان روائاا   فاطمة عاستتتى جاستتتم  دار الشتتت ون الثصافاة العامة   باداد
 .٢١١٤   ١ ط

   الفضتتا  الروائي عند جبرا إبرااام جبرا   د.إبرااام جنداري   دار الشتت ون الثصافاة العامة
 .٢١١١  باداد  

   ١٩٦٦  ٥  باروت  طفن الصصة  د.محمد اوسل نجم   دار الثصافة. 
     في الستتترد )دراستتتات تطباصاة(   عبد الوااب الرقاق  دار محمد علي الحامي   تونس

 .١٩٨٨  ١ط
     في النصتتد ا دبي الحتتداتتث   مجتتد محمتتد البرازي   م.تبتتة الرستتتتتتتتتتتتتتتالتتة الحتتداثتتة   عمتتان

 .١٩٨٦   ١ا ردن  ط
    باعة   دار تموز للط قصص بثانة الناصري الصصارة دراسة فناة  رمضان علي عبود

 .٢١١٢  ١دمشق   ط
   مد ل إلى ن راة الصصتتتتتتتتة   تحلاال وتطباصا   ستتتتتتتتمار المرزوقي   جمال شتتتتتتتتا.ر   دار

 .١٩٨٦الش ون الثصافاة العامة   باداد   
     ن رات في مستتتتتتتتصبل الروااة    د.حستتتتتتتان جمعة   منشتتتتتتتورات رابطة ال.تاب ا ردناان

 .١٩٩٨١مطبعة التوفاق   عمان   
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  لوجود والزمان والسترد ) فلستفة بول را.ور (   ترجمة وتصدام أ سعاد الاانمي   المر.ز ا
 . ١٩٩٩   ١الثصافي العربي   باروت   ط 

   و افة الوصتتل في الروااة   عبد اللطال محفو    دار الاستتتر للنشتتتر والتوزاج   الدار
 . ١٩٨٩   ١الباضا    ط 

 
 

 ثانيًا: الدوريات. 
  ٢٩  راتشتتتتتتتتتتتتتتتاردغاتتل   ترجمتتة أ  تتالتتدة حتتامتتد   الموقل الثصتتافي   ع اين متتا الزمن و 

 . ٢١١١السنة ال امسة    دمشق  
   استتلوب .تابة الفن الصصتتصتتي بان االعتدال والجنون   لاون ستترملاون   ترجمة أ ماادة

 .٢١١٣  السنة الرابعة والعشرون     باداد  ١ نور الدان   الثصافة ا جنباة   ع
   ٣الروائي   لاون سرملاان   ترجمة أ فاضل ثامر   الثصافة االجنباة     عبنا  المشهد 

 . ١٩٧٨ باداد  
  باداد  ١البناة الزمناة في روااة ) يا.رة الجستتتتد (   صتتتتالح مفصود   مجلة االقالم   ع  

 ١٩٩٨ . 
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Conclusion 

 

- This research shidied time event in Jamal noris stories , by saying that 

the time is an important factor from the figures of writing story , it is the 

wire that collect all the parts of the story .  

Our studying how we can study the time problem that come because the 

erleation was found between two times , the lime of speech and imagine 

time , studing the most importanat events that refere to study the time in 

the stories under studying by using two types of releations :  

 

1- The relation of amangeme the time : that means the releation 

between the events sequnces in story with the system of the event 

in the story and during this releating we can restrict two things :  

A- Rebaek with it’s three types (in / out / mix) .and then 

restriting the range of reback with two types ( near / for ) 

B- Futuring pidure : looking to it’s types (decision / refering and 

the last the stable ) 

2- The last of time : it is the reeation that deals with the speed of the 

story . we have four events in this way ( deleting by three types : 

limit / unlimit / part deleting )  

Summery and then the scene of conversation and picluveing .  

Findallg , the description of the story that represent by describe the 

chracler and the place  

 


