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 هداءإ

رها، صول شع منها سوى ريقة العجائز، عندما رأهتا مل تصفعذ ص      

فقد  ،أما أىاواخلال الذي توسد خّدها، ، وسواد عونوها، ورهافة قّدها

ر ، ست  أشواء   رأيت   من يقوم  ثمة  ي هلا كثرًا، عندما تعلم  أنَّ أم س 

، تقريبًا، ويمأل األرض  بنسامٍت ويسد فراغهاتقريبًا، بدورها، 

 علوالت كيهنا الندى أكودًا..سبوح  قدوس رب ادالئكة والروح.. 
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 عظيمة   كل   وفضل، وكاشف   غنيمة   ل  ك ، مانح  ، ودنا بطولوه ي عال بحولوه الذ لله  الحمد  
، ىادياا  ، وأستيديو قريباا بادياا  أولا  بوه  ، وأؤمن  نعموه  ، وسوابغه كرموه  عمى عواطفه  وأزل، أحمده  

( الل عميو وآلو وسمم مى)ص أن محمداا ، وأشيد ناصراا  عميو كافياا  ، وأتوكل  قاىراا  قادراا  وأستعينو  
نياءه أمرهه  إلنفاذه  ، أرسمو  و  ورسول   ه  عبد    ...نذرهه  ، وتقديمه عذرهه  ، وا 

: أىمية أن تتضمن أموراا بعينيا تعم منا من أساتذتنا أن  المقدِّمة ينبغيوبعد، فقد 
و، والدراسات السابقة ع إلييا، والمنيج الذي عالجالموضوع، وسبب اختياره، والفصول التي توز  

ليس بالضرورة أن يتم ذلك و  .لتنتيي بالشكر لمن يستحق الشكر، والصعوبات التي واجيتولو، 
، استباق ،استرجاع -لروائيين في التقديم والتأخيرطريقة ا ، بل يمكن استعمالبيذا الترتيب

ألن يا ل  ،يد ىيإلى حيث تر  ،تقوده لمرء عندما يكتب، يجب أل يترك الكتابةا ألن   -وقفة
، لئال تخرج عن حد من تداعياتوإلى خطة "ما" يتدبر بيا أموره، ويبحاجة  ، ليذا فيوتتوقف

،المشكمةالسيطرة، و   .الكيفيةفي  الكتابة، بل في ليست ، بعدئذ 

ن البحث من  في المبحث األول  الفصل األول تناولت بمقدمة، ق  به ، س  ثالثة فصول  تكو 
الفيم الشكالني، السميولوجي،  :اإلبداعي ست الزمن في النصدر  مجموعة الفيوم التي

من ترتيب،  نياتوالروائي وتقالزمن  نيةفي به  ، فقد كانالثاني المبحث أما البنيوي،ساني، و الم
وفق مقولت عمى  "الربيعي"في روايات فقد حممنا فيو الزمن  ،الفصل الثانيأما  .وديمومة

مبحثين، عالج المبحث األول قضية التتابع التاريخي والمنطقي ، وتكون من نيويالمنيج البه 
عمى التقنيات  ية، أما المبحث الثاني، فقد ركزلألحداث، فضال عن مبدأ السببية والمحدود

والمشيد  ،والخالصة ،الحذف ناا مالتي تضم المفارقات الزمنية والديمومة، وض ردية لمزمنالس
قراءة  دللة الزمن الروائي قرأالذي  الفصل الثالثىو و ،اا ه فصالا تطبيق، لذا يمكن عد  وغيرىا
 .تأويميالثاني و  ،شكالنياألول  بين منيجين: جمع البحث وىذا يعني أن  ، يةتأويم
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كتاب  يامن، ة، وقد تراوحت بين العمق والسطحكثير ف ،قت دراستناأما الدراسات التي سب
"عبد الرحمن مجيد الربيعي روائيا"، بقمم مجموعة من النقاد والروائيين العرب والعراقيين الذين 

ن   يعرفون سر    "المؤلف"عمي من شأن تعامل معيا بعضيم بطريقة المجاممة التي ت   الصنعة، وا 
ي القصة عبد الرحمن مجيد الربيعي والبطل السمبي ف" والكتاب الثاني ىو .وه عمى حساب نصِّ 
، استعرض فييا أطروحة دكتوراه من جامعة السوربون ،"أفنان القاسم" لـ، "العربية المعاصرة

من  -ل إلى بطل الربيعي الذي كانعند أغمب الروائيين العرب، وصو  صورة البطل"القاسم" 
والقمر  ،الوكر" نحن إذ نتفق معو إل أننا سنختمف عندما نصل إلى، و سمبياا  بطالا  -وجية نظره
والزمن من صنع اإلنسان،  ،"، ذلك أن الزمن كان كفيالا بتغيير مفيوم الربيعي لمبطولةواألسوار

أعني أن المحظات التي تصحو فييا الشعوب من سباتيا ستكون لحظات رجولية، ليا أبطاليا 
ظيار ، و صورتيم السمبية، فيضطر الروائي لتعديل تمك الصورةالواقع و الذين سيتكفمون بتغيير  ا 

 .والتبعية قبح والدونيةأن كانت غاية في ال، بعد عدىا اإليجابيب  

" دراسة في بناء الزمن في الرواية العراقية ،الرواية والزمن"رسالة  ول بد من اإلشارة إلى
 "،البنية السردية في روايات عبد الرحمن مجيد الربيعي" ورسالة الكبيسي، يحيىمباحث ل
"األلسنية والنقد األدبي"،  دراسة الدكتور "موريس أبو ناضر":أما  .سعد عبد الحسينمباحث ل

 ليا"أبو ناضر" ميد وىي دراسة بنيوية، ، "األنيار"فقد اقتصرت عمى دراسة الزمن في رواية 
اث والوقائع كل نص قصصي يمكن أن يعالج بدراسة الحد": ، تقولبمقولة غاية في األىمية

اسة ىذه األحداث، أعني يمكن أن يعالج بدر ، كما الداخمييتكون منيا، أعني البناء  التي
 . "إلى م ن  يكتب من القراء أحداث قصتو، وتوجيواص بعالقة الق

خمسة أعمال: الوشم، ىي عمال الروائية التي تناوليا البحث األ إلى أن وتجدر اإلشارة
ان روائي عمالناألنيار، القمر واألسوار، الوكر، خطوط الطول خطوط العرض.. ولمربيعي 
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عمى الشبكة ا منشرى ما إلى العراق، وعدملعدم وصولي الحصول عمييماتعذر  أخران
 .    اللكترونية

صاحب " أستاذنا القدير ،الجميمة جداا والمتعبة جداا  ىذه الرحمةفي  ،ناوبعد، فقد صاحب
أعادت شكميا  ،صولت وجولت ولقد كان لو فييا ،"سالم كاظم األوسي"الدكتور  "األيادي

ووجيات النظر فييا، من دون أن تغمط الباحث حقوقو، ولكنيا محاولة لمتقريب  ،ومضمونيا
بين رؤيتين فرضيما الفارق الزمني والثقافي بين األستاذ وتمميذه، وىو فارق يتطمب من التمميذ 

لذا سيكون  ..وسوء تدبيره ،وضحالة تجربتو ،ن مطمقاتو التي جاءت من فقر ثقافتوأن يتنازل ع
واألمانة،  الخبرة، والتجربة،طبيعة األشياء، وىي تكمل نقصيا ب تضيياتقالشكر ضرورة 
، وأنى لذا فيي تستجدي الكممات المناسبة لرد بعض الجميلواألبوة، ، الحصافةوالموضوعية، و 

عمى محمد وآلو الطيبين  وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين، وصلِّ الميم ؟ليا ذلك
 ...طاىرينال

 

 7102/  9/  5: الباحث 
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 المبحث األول: الزمن الروائي عند الدارسين

 توطئة

إف مفيـو الزمف الروائي، في الرواية التقميدية، قائـ عمى أساس التصور المنطقي 
والسببي، فترتيب األحداث يتبع تسمسبل منطقيا مف الماضي إلى الحاضر فالمستقبؿ، بذات 
. فنجد في الروايات التي أطمؽ عمييا  التصور الذي تمنحو الحياة الواقعية ليذا المفيـو

تنمو وتتغير وأسرا ومجتمعات، تأخذ دورتيا في الوجود كاممة،  ويميؾ )عظيمة( شخصيات
وتتابعيا الزمني يأخذ مداه، كذلؾ روايات المغامرات والعّياريف والروايات الفمسفية، فاف 

، أما فالزمف يأخذ مداه في روايات العياريفزمنيتيا ترتبط بمسيرة البطؿ وأحداثو الطارئة، 
انب التسمسؿ الزمني تيتـ ببنية العمّية، و)المخيمة الفمسفية( الرواية الفمسفية، فإنيا إلى ج
 .(1)وشخصياتيا تخضع لتمؾ العمية

النفس واالجتماع،  يالحقوؿ المجاورة كعممتصورات خضع مفيـو الزمف الروائي إلى 
جوانبيا وتناولو كؿ قسـ مف منظوره ومنطمقاتو، فكانت النظريات النفسية واالجتماعية تيتـ ب

ما انعكس عمى نظرية األدب، فقد ظمت منطمقات بحثيا ليذا التي يتوفر عمييا النص، 
المفيـو عامة، وبدؿ أف تسعى إلى دراستو دراسة محايثة، ظمت تبحث في قضايا ليست 
مف ضمف اختصاصيا، وقد كاف لمناىج النقد النفسي واالجتماعي حظوة كبيرة في توجيو 

رجاع مي يمناتو إلى حقميا الخاص، ويبدو أف النص األدبي، والروائي النص األدبي وا 
تحديدا، قد تعرض لمّي العنؽ ال سيما في مفيـو الزمف بوصفة مكونا أساسيا ليذا النوع مف 

 النصوص.  

نجازاتػػػو المعرفيػػػة فػػػي مفيػػػـو الػػػزمف، التػػػي  اّمػػػا الحػػػديث عػػػف بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف وا 
النظػػػري والتطبيقػػػي، وفػػػي حقمػػػي الدراسػػػات المغويػػػة شػػػكمت انعطافػػػا كبيػػػرا فػػػي مسػػػار الفكػػػر 

واألدبية فيحيؿ إلى الػدور الػذي اضػطمعت بػو الشػكبلنية الروسػية فػي مجػاؿ نظريػة األدب، 
والتوجػػػو )اإلنجمػػػو سكسػػػوني(، الػػػذي مثمتػػػو جيػػػود )بيرسػػػي لبػػػوؾ، وادمػػػوف مػػػولر، ومػػػوريس 

                              
 .282 -279ينظر: نظرية األدب، ويميؾ وأوستف. ص:  (1)



 ............................. الزمف الروائي، تنظيرا  .................الفصؿ األوؿ .....
 

 

3 
 

يات فػي ىػذا المجػاؿ فإنػو جار(، الذي تزامف مع جيود الروس، أما ما يتعمػؽ بإسػياـ المسػان
)بنفنسػػت،  عامػػة( وجيػػود كػػؿ مػػفيقودنػػا إلػػى جيػػود دي سوسػػير ) أبحػػاث فػػي المسػػانيات ال

 وىاليداي، ويمسيمؼ، تشومسكي وآخريف(

ف الجيػػود البلحقػػة ليػػذيف الحقمػػيف والمقاربػػات التػػي تبنتيػػا العمػػـو اإلنسػػانية فيمػػا بعػػد إ
وف كػاف  الفرنسػيو ف العشػريف أوج توىجػو، أثمرت توجيا جديدا سجؿ العقد السادس مػف القػر 

)روالف بػػارت، وتزفتػػاف تػػودوروؼ، وجيػػرار جنيػػت،  تحديػػدا أكثػػر مػػف أواله اىتمامػػا عمػػى يػػد
، أطمػػؽ عميػػو البنيويػػة. مػػف أىميػػة مػػاس(، مػػع مػػا لجيػػود  يػػرىـوكمػػود ليفػػي شػػتراوس، و ري

منت عف عدـ كفايتيا أع نياوالبنيوية مع ماليا مف فضؿ كبير في دراسة النص األدبي إال أ
ا ذىػػػػػب إلػػػػػى ذلػػػػػؾ روجيػػػػػو كمػػػػػ ،أو باألصػػػػػت )مػػػػػوت اإلنسػػػػػاف( -بإعبلنيػػػػػا مػػػػػوت المؤلػػػػػؼ

مػػػف خػػػبلؿ دور المتمقػػػي والمبػػػدع،  ،فظيػػػرت الػػػدعوة إلػػػى البحػػػث عػػػف المعنػػػى - ػػػارودي
يػة، كالتأويميػة والتفكيكيػة والتوسع في مفيـو الخطاب والػنص، فظيػرت منػاىج مػا بعػد البنيو 

توجيػػات نقديػػة فػػي معالجػػة مفيػػـو الػػزمف الروائػػي  خمسػػةوقفػػة مػػع  ف لنػػالػػذا سػػتكو . و يرىػػا
 وبحسب التسمسؿ التالي:

 الفيـ الشكبلني الروسي -1
 الفيـ االنجميزي االنجموسكسوني -2
 الفيـ البنيوي -3
 الفيـ البنيوي السيميولوجي -4
 الفيـ المساني -5
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 أوال: فهم الشكالنيين الروس.

أيضػا بػػ )الجمػالي، والنّصػي، واالنطولػوجي، الذي يعػرؼ  -بدءا ، فإف المنيج الشكمي
ىو واحد مف خمسة مػداخؿ إلػى النقػد األدبػي،  -والنقد الجديد( حسب إشارة ويمبرس سكوت

يركػػػػز عمػػػػى دراسػػػػة الػػػػنص نفسػػػػو دراسػػػػة معمقػػػػة، مّثمػػػػو نقػػػػاد كبػػػػار أمثػػػػاؿ ت. س اليػػػػوت، 
التي صػدرت فػي  كانت أ مب إنجازاتيـ النقدية وقد وببلكمور، وأي. أ. رتشاردز، وآخروف.

فػي أثنػاء  -العقد الثاني والثالث مف القرف العشريف، تتعمؽ بالنص الشػعري، ولػـ تػرد إشػارة 
إلى أفَّ أولئؾ النقػاد قػد تطرقػوا لنصػوص نثريػة، إنمػا كػاف جػؿ  -ليذا المنيج ”سكوت“تتبع 

 .(1)اىتماميـ ينصب عمى الشعر

-1915يف العػػػػاميف)إف مدرسػػػػة )الشػػػػكبلنييف الػػػػروس( التػػػػي ظيػػػػرت فػػػػي روسػػػػيا بػػػػ
(، التي دعت إلػى ااالىتمػاـ بالعبلقػات الداخميػة لمػنص، وعػّدت األدب نظامػا  ألسػنيا  1932

، لػـ يكػػف ليػا تػأثير فاعػؿ فػػي (2)ذا وسػائط إشػارية )سػيميولوجية( لمواقػع، ولػػيس انعكاسػا لػوا
ي الغػرب، يعػػزل ذلػػؾ إلػػى مواقػػؼ عقائديػػة أكثػػر ممػػا ىػػي منيجيػػة، وكػػاف االسػػتقطاب البنيػػو 

. ولسػنا نريػد أف (3)ليا اقرب منو إلى النقد الجديد، الذي كاف يسجؿ انحساره في أثناء ذلػؾ 
ر امػات ليسػت أف التوجيػات النقديػة تتعػرض إلػى إ نعرض ليذه القضية، إنما نريد أف نبػيف

ىي عقدية وايديولوجية، ومفيػـو الػزمف عامػة، والػزمف الروائػي  قدر مابذات طبيعة منيجية 
يسػػمـ ىػػو امخػػر مػػف تمػػؾ اإلر امػػات، وىػػذا مػػا يجعػػؿ ميمػػة البحػػث فيػػو معقػػدة خاصػػة، لػػـ 

ومضػػػاعفة، تخضػػػع لطبيعػػػة تمػػػؾ المنػػػاىج وتوجياتيػػػا الفكريػػػة والفمسػػػفية أكثػػػر ممػػػا تخضػػػع 
 لبنائو النصي.

وىػػذا مػػا يفسػػر انحسػػار مفيػػـو الػػزمف فػػي التوجػػو الشػػكمي فػػي بدايػػة العقػػد الثػػاني مػػف 
األدب ومػػارس أنػػو أوؿ مػػف أدخػػؿ ىػػذا المفيػػـو فػػي نظريػػة  القػػرف العشػػريف، الػػذي يعػػزل لػػو

جرائي الدقيؽ، لتمضي بعد ىو آخر مف عالجو بيذا التحديد اإليضا بعضا مف تحديداتو، وأ
                              

 .199-193النقد األدبي، ص  ينظر: خمسة مداخؿ إلى (1)
 .13تحميؿ الخطاب األدبي، ص (2)
 .126ينظر: نفسو، ص (3)
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عنػػػد  ال سػػػيماذلػػػؾ ثبلثػػػة عقػػػود مػػػف االنحسػػػار قبػػػؿ أف يسػػػتأنؼ البنيويػػػوف الفرنسػػػيوف ذلػػػؾ 
 .(1)ترجمة تودوروؼ وتقديـ نصوصيـ بالشرح

المػػػػنيج الشػػػػكمي الروسػػػػي بػػػػالفف الحكػػػػائي بأشػػػػكالو األوليػػػػة كالخرافػػػػة والحكايػػػػة اىػػػػتـ 
الشػػػعبية، واألسػػػطورية، والنتػػػائج التػػػي حققتيػػػا أبحػػػاثيـ فػػػي ميػػػداف الحكػػػي وتركيبػػػو البنػػػائي 
الػػػػداخمي كانػػػػت جديػػػػدة تمامػػػػا، بينمػػػػا ا مػػػػا يػػػػزاؿ البحػػػػث بالنسػػػػبة ألشػػػػكاؿ الحكػػػػي المعقػػػػدة 

. إال أف االنجازات البلحقة فػي مجػاؿ النقػد الروائػي لػـ تسػمـ (2))كالرواية( في بداية الطريؽا
 البلحقة.  المراحؿمف تأثرىا بيذا المنيج في 

بػػيف أ ػػراض  -وىػػذا مػػا ييمنػػا فػػي مفيػػـو الػػزمف الروائػػي عنػػدىـ -يميػػز الشػػكبلنيوف
 ا مبنى)ومنيػػا الروايػػة( تخضػػع لمبػػدأ ػػراض التػػي ليػػ ػػراض ال مبنػػى ليػػا، واألات مبنػػى وأذ

ة ولمنظػػاـ الزمنػػي. والتػػي ال مبنػػى ليػػا )وصػػفية ومنيػػا الشػػعر( ال تخضػػع لمثػػؿ ىػػذا السػػببي
النظاـ، وألجؿ عرض أحداثيا، فإننا ال نكترث لطبيعة تمؾ األحداث وماىيتيا قػدر اىتمامنػا 

 .(3)جزاءىا التي تربط أ بالعبلقات

مػػػف ىػػػذه ليػػػو الشػػػكبلنيوف لػػػيس األحػػػداث بػػػذاتيا إنمػػػا عبلقاتيػػػا الرابطػػػة.  مػػػا ذىػػػب إ
 النقطة كاف التمييز بيف المتف والمبنى ىو نقطة االنطبلؽ في التحميؿ الزمني.

في تمييز المنيج الشكمي بيف المتف الحكائي والمبنى الحكائي أكػد توماشفسػكي عمػى 
يضػػػا عبلمػػػة ال يسػػػتمـز فقػػػط عبلمػػػة زمنيػػػة ولكػػػف أالعنصػػػر الزمنػػػي:ا إف المػػػتف الحكػػػائي 

ازدادت أىميػة الػرابط الزمنػي. السػببي أميػؿ إلػى الضػعؼ، كممػا سببية... فكمما كػاف الػرابط 
ضػعاؼ الحبكػػة يجعػؿ مػػف الروايػػة ذات المبنػى مجػػرد مجموعػػة مػف الوقػػائع، أي وصػػفا إف أ

 .(4)حسب الزمفا 

                              
 ، وما بعدىا.11ينظر: في أصوؿ الخطاب النقدي الجديد، ص:   (1)
 .22بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي، ص  (2)
 وما بعدىا. 36ينظر: مورفولوجيا القصة، ص:   (3)
 .182-179نظرية المنيج الشكمي، ص:   (4)
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أثنػاء التحميػؿ  ،كما أكد توماشفسػكي أىميػة العنصػر الزمنػي، ومنحػو العنايػة الخاصػة
يػب األعمػاؿ األدبيػة، ويجػب التمييػز بػيف زمػف المػتف التركيبي؛ فالزمف لو دور ميػـ فػي ترك

وؿ ىػو الػذي يفتػرض أف األحػداث كي، يقػوؿ توماشفسػكي: ا فػالزمف األالحكائي، وزمف الح
. إف ىػػذا الضػػروري لقػػراءة عمػػؿ المعروضػػة قػػد وقعػػت فيػػو؛ أمػػا زمػػف الحكػػي، فيػػو الوقػػت
لغرض الحصوؿ عمػى  ،حدد. وي(1)الزمف األخير يوازي المفيـو الذي لدينا عف حجـ العمؿا

 :(2)مؤشرات حكائية منيا ،زمف المتف

التػػواري : بواسػػطة )تػػاري  الفعػػؿ الػػدرامي( سػػواء بطريقػػة مطمقػػة ) فػػي يػػـو كػػذا، أو   -1
مػػف عبلقاتيػػا الزمنيػػة ) أيػػاـ  ،أو نسػػبية ) تواقػػت األحػػداث فيمػػا بينيػػا( ،فػػي الشػػتاء(

 فيما بعد، أو سنتاف قبؿ ىذا، وىكذا(.
لتػػي تشػػغميا األحػػداث ) واسػػتمر فػػي بواسػػطة اإلشػػارة إلػػى المػػدد الزمنيػػة ااإلشػػارات:  -2

قامتػو كػػذا، وداـ الحػػديث كػػذا(. أو بوسػػاطة خمػؽ انطبػػاع بيػػذه المػػدد بحسػػب طػػوؿ إ
الخطابات أو االستمرار العادي لفعؿ معيف ) إدراج خطابات مطولة فػي مػدد زمنيػة 

 قصيرة أو العكس(.

  

                              
 .194نظرية المنيج الشكمي ، ص  (1)
 .195-194ينظر:  نفسو، ص   (2)
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 ثانيا: الفهم االنجلى سكسىني.

لـ يكف االىتمػاـ بالشػكؿ فػي الروايػة وليػد مصػادفة أو ر بػة مزاجيػة تحػددىا األىػواء، 
إنو شػيء أكبػر مػف ر بػة الروائػي، وخػارج حػدود المؤسسػة األدبيػة وصػبلحياتيا. وقػد بحػث 

مكػاف عػف منيـ لجعؿ الروايػة اتختمػؼ قػدر اإل، سعيا 1885الروائيوف عف الشكؿ منذ عاـ 
التػاريخي لؤلحػداث، وىمػا األمػراف المػذاف كانػت الروايػة فػي البدايػة  المقالة الفمسػفية والسػجؿ

 . (1)متصمة بيما أقرب اتصاؿا

والحقيقة أف قضية الشكؿ تطرح مشاكؿ جد معقدة، فمف جانػب، ينبغػي عمػى الروائػي 
أف يكوف وفيا لتجربتو الفنيػة ووفيػا لعصػره الػذي ينتمػي اليػو، ويجسػد ىمومػو، ولػذا عميػو أف 

ؼ مجتمعػو وأسػاليبو، ومػواده؛ ليمػد جسػر التواصػؿ مػع امخػريف. ومػف جانػب يخضع ألعػرا
آخر، فالقوؿ بأف الروائي يخمؽ عصره ويصنع عالمو، معنى ذلؾ، أف يجد شكبل  فنيا  لعػالـ 

، ومػػػف ىنػػػا تتولػػػد (2)لػػػـ يػػػتـ التعبيػػػر عنػػػو بعػػػد، وعمػػػى ذلػػػؾ ال يكػػػوف مػػػدركا  بشػػػكؿ واضػػػت 
 . والرد سئمتيا  قابمة لؤلخذتظؿ أ شكاليةإ

والشػػكؿ يػػرتبط ارتباطػػا  وثيقػػا  بػػالزمف، بػػؿ إف األشػػكاؿ تمثيػػؿ لمتجربػػة العميقػػة لمػػزمف، 
وليذا يحدد الزمف طبيعة األشكاؿ الروائية واختبلفيا مف مرحمة إلى أخرل، بؿ إف األشػكاؿ 

اذج تتبايف في المرحمة الواحدة تبعا  لتبايف التجربة الزمنية، وىذا ما يمكف أف يممس في النمػ
الروائية الحديثة.والزمف عنصر ميـ مف عناصر البناء الروائي، وتتحػد داللػة األعمػاؿ تبعػا  
لمشحنة الزمنية التي تتخمميا، أو بطريقة انتظاـ أحداثيا في الزمف، كما أف الرواية الدرامية، 

لػذي والرواية التسجيمية، ورواية الشخصية، تمّيز عمى أساس العنصر الزمني وىذا التقسػيـ ا
ليػػػو ادويػػػف مػػػوير فػػػي )بنػػػاء الروايػػػة لمػػػزمف، كػػػاف قػػػد أشػػػار إيخضػػػع لممعالجػػػة التػػػي تقػػػدميا 

الروايػػة(، ومػػوير ىػػو أحػػد أىػػـ ممثمػػي التوجػػو االنجمػػو سكسػػوني مػػع نظيريػػو، بيرسػػي لوبػػوؾ 
)صػػنعة الروايػػة(، وفورسػػتر ) حبكػػة الروايػػة (. فػػلراء أولئػػؾ النقػػاد كانػػت عبلمػػة مميػػزة ليػػذا 

                              
 .6أشكاؿ الرواية الحديثة، ص:  (1)
 .7ينظر: نفسو، ص (2)
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جرائيا  ونظريا  لكثير مػف اعتمادىا بوصفيا مرجعا  منيجيا  إؿ عمى ذلؾ؛ كثرة المنيج، ويستد
 .  (1)الدراسات

ف العػػالـ الخيػػالي لمروايػػة الدراميػػة يقػػع فػػي الزمػػاف، يقػػدـ الكاتػػب عالمػػو أيػػرل مػػوير: 
ث احػدالدرامي ويبني حدثو في نطاؽ الزماف، أما المكاف، فيحدده تحديدا  عابرا ، فتسمسػؿ األ

ىما المذاف يصنعاف الحبكة، ويكسباف األجػزاء تناسػبيا ومعناىػا، وشػعورنا بػأف الػزمف  وحّميا
يوشؾ أف ينصـر ىو الذي يمنت االنفعاؿ الدرامي حدتو الحقيقية، فتحرؾ الزمف نحو نيايتو 

نػػوع مػػف القمػػؽ وسػػريانو والتغييػػر الػػذي يحدثػػو يخضػػع الشخصػػية الدراميػػة لسػػيطرتو، ويمفيػػا ب
 .(2)مافاألواالستسبلـ وعدـ 

يقتػػرض الزمػػاف، فيكػػوف الحػػدث  -يقػػوؿ مػػوير -فالكاتػػب  ،روايػػة الشخصػػيةفػػي أمػػا 
إطػػارا  زمنيػػا  ثابتػػا ، يػػوزع دائمػػا ، ويعػػدؿ مػػرة بعػػد أخػػرل فػػي نطػػاؽ المكػػاف، إف الثبػػات والخػػط 
الدائري في الحبكػة ىػو سػمة روايػة الشخصػية، وىػو المحػدد لتناسػب األجػزاء ومعناىػا عمػى 

فػػي الروايػػة الدراميػػة. ال تتغيػػر الشخصػػيات فػػي روايػػة الشخصػػية ألنيػػا ال  عكػػس مػػا رأينػػا
ىمػػؿ، ائي، وكممػػا خفّػػت وتيرتػػو وتباطػػأ وأتخضػػع لعجمػػة الػػزمف فيػػي فػػوؽ الػػزمف وىػػو النيػػ

حّسػػػػت بػػػػاألمف واالسػػػػتقرار. أمػػػػا الروايػػػػة التسػػػػجيمية فػػػػاف الػػػػزمف فييػػػػا ة، وأبػػػػرزت الشخصػػػػي
فػي نفػوس  و يتدفؽ متخطيػا الراصػد، ال يسػتقرخارجي، ال تممؾ الشخصية وسيمة لرصده ان

 .(3)نسانيا الشخصيات ال ذاتيا وال إ

فػي )صػػنعة الروايػػة( يركػػز الوبػػوؾا عمػػى أىميػػة الػػزمف، وفػػي محػػور حديثػػو عػػف زمػػف 
روايػػػػة )الحػػػػرب والسػػػػمـ( لتولسػػػػتوي، يبػػػػيف أف مسػػػػيرة الػػػػزمف وتػػػػأثيره يرجعػػػػاف إلػػػػى صػػػػمب 

ي يكػوف اسػتخداميا أسػيؿ مكونات السرد التػالموضوع. وىو مطمب كبير ومكوف رئيس مف 

                              
كاف ليذه امراء تأثير في المناىج النقدية العربية، فضبل  عف أىميتيا الكبيرة في مجاؿ النقد الروائي  (1)

 العالمي، ينظر، مثبل، كتاب: فف الرواية عند يوسؼ السباعي.
 ..62ينظر: بناء الرواية، ص:  (2)
 . 62ينظر: نفسو، ص  (3)
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دراكيػػػػا، بيػػػػد أف الػػػػزمف يجػػػػب أف يػػػػدرؾ أوال قبػػػػؿ اسػػػػتخدامو فػػػػي البنػػػػاء، الف بكثيػػػػر مػػػػف إ
دراؾ عجمػػػة مػػػا لػػػـ يصػػػبت باإلمكػػػاف إ طبلقػػػاال يمكػػػف طرحػػػو إ -يقػػػوؿ لوبػػػوؾ -ضػػػوع المو 

بػػد مػػف الػػزمف، ويضػػيؼ، أف الػػزمف موضػػوع بنػػاء الكتػػاب كمػػو )الروايػػة( وصػػيغة الػػزمف ال
تمثيميا واف ثمة ما ىو أكثر مف حضور محتوياتيا حسػب ترتيبيػا.. ولػو كػاف الػزمف صػمب 

 .(1)الكتاب فإف سطوره وفصولو يجب أف تبيف ذلؾ

أما فورستر، فإنو، أيضا، يولي الحبكة اىتماما  خاصا  إذ ينطمؽ منيػا لتفسػير العمميػة 
السردية لعبلقتيا الوثيقة بالسرد، ويتضت ذلؾ مف تعريفو لمحبكة إذ يقوؿ: القد عرفنا القصة 
سػػػابقا بأنيػػػا سػػػرد حػػػوادث مرتبػػػة حسػػػب التسمسػػػؿ الزمنػػػي. أمػػػا الحبكػػػة، فيػػػي أيضػػػا سػػػرد 

، ولػنمحظ قػرب ىػذا المفيػـو مػف مفيػـو المػتف (2)سػباباالىتماـ عمى األحوادث، مع تركيز ا
 والمبنى عند توماشفسكي. 

إف تمػػػؾ الجيػػػود تمتقػػػي مػػػع جيػػػود الشػػػكبلنييف الػػػروس عنػػػد محاولػػػة عممنػػػة الدراسػػػة 
بنػاء السػردي ، ودور عنصػر ىميتػو فػي ال، والتركيػز عمػى دراسػة الشػكؿ وأ(3)النصية لػؤلدب
التجػػاه االنجموسكسػػوني، كػػانوا أكثػػر تحديػػدا لممفػػاىيـ واألدوات مػػف اف الػػروس الػػزمف، إال أ
ىماليـ كؿ ما يتعمؽ بالقضايا التي تحيؿ إلى خارج النص بوصفيا خارجة عف فضبل عف إ

 نطاؽ اىتماميـ المعني حصرا بأدبية األدب.

  

                              
 .55صنعة الرواية، ص (1)
 .15. وينظر: بنية الشكؿ الروائي، ص128ديث، ص.أسس النقد األدبي الح (2)
 .5ينظر: بنية النص السردي، ص (3)
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 الفهم البنيىي: -ثالثا

، ز نفسػػػو باسػػػتمراراف كػػػاف يتجػػػاو روالف بػػػارت، و ىػػػو أىػػػـ مػػػف مثػػػؿ ىػػػذا التوجػػػو إف 
جيػرار جنيػت، وال  تػودوروؼ، ثػـ فػي المقػاـ ، يميػو(1)ويتميز بعدـ استقراره عمى مػنيج محػدد

ىػو مػف يػتـ اعتمػاد مقوالتػو  خيػركنو ترتيب اخترنػاه، ليكػوف األيعني ىذا الترتيب تفضيبل ؛ ل
 في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ. 

سػاىـ بػػارت فػي وضػػع األسػػس النظريػة والعمميػػة لدراسػػة األدب، فقػد تصػػدل لؤلحكػػاـ 
التقويميػػة واالنطباعيػػة التػػي تبنتيػػػا المنػػاىج الفمسػػفية واالجتماعيػػػة والنفسػػية، محػػاوال  دراسػػػة 

. مػا يعنػي أف بػارت فػي تحميػؿ (2)النصوص األدبية لػذاتيا، ومنيجػو اإلجرائػي ىػو البنيويػة 
يػػػػو النظريػػػػة، وفػػػػي مرحمػػػػة الحقػػػػة مػػػػف ىػػػػذا التحميػػػػؿ يمػػػػارس القػػػػراءة الػػػػنص لذاتػػػػو يطبػػػػؽ ف

اإلنتاجية، يقوؿ بارت: اما يمكف في الوقت الػراىف تسػميتو بيػذه التسػمية: التحميػؿ البنيػوي، 
، وىػذا يعنػي أف القػراءة (3)ىو سمفا مجموعة بحث، وليس بعُد عمما، وال حتى فرعا  لممعرفة 

مػي فػي المػنيج البنيػوي الػذي يػرل فيػو بػارت أف منشػأه يعػود اإلنتاجية متممة لئلجػراء التحمي
رسطييف، إال أنػو نضػج عنػدىـ، ، إلى فف الشعر والخطابة األإلى مرحمة أبعد مف الشكبلنية

وتحديػػدا عنػػد ياكوبسػػوف فػػي مجػػاؿ الخطػػاب الشػػعري أو الخطػػاب األدبػػي، وعنػػد فبلديميػػر 
 . (4) بروب في مجاؿ الفمكمور الشعبي

ابػػػارتا قضػػػية الػػػزمف السػػػردي، فيػػػو يػػػرل أف أزمنػػػة األفعػػػاؿ فػػػي شػػػكميا تنػػػاوؿ وقػػػد 
نمػػا  ايتيػػا تكثيػػػؼ  الوجػػودي والتجريبػػي ال تػػػؤدي معنػػى الػػزمف المعبػػػر عنػػو فػػي الػػػنص، وا 

ولػػػػذلؾ ركػػػػز بػػػػارت عمػػػػى األفعػػػػاؿ وتحديػػػػدا . (5) الواقػػػػع وتجميعػػػػو بواسػػػػطة الػػػػربط المنطقػػػػي
مكانػو. وىػو يؤسػس افعؿ استحواذ المج الذي يرل أنوالماضي البسيط  تمػع عمػى ماضػيو، وا 

                              
 25ينظر: تحميؿ الخطاب األدبي، ص (1)
 68، 5ينظر: التحميؿ النصي، ص:  - (2)
 22نفسو، ص:  - (3)
 23ينظر: نفسو، ص:  - (4)
 111بنية الشكؿ الروائي، ص: ينظر:  – (5)
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االستمرار القابؿ لمتصديؽ، لكف اييامو واضت عمنا، إنو الحد األقصى لجدؿ صوري يكسػو 
 .   (1) الواقعة  ير الحقيقية أثوابا متعاقبة مف الصدؽ، ثـ يكسوىا كذبة مفضوحة

لعنصػػػر بػػػيف العنصػػػر الزمنػػػي وا تحميػػػؿ البنيػػػوي لمسػػػرد(، فػػػإفَّ بػػػارت يػػػربطأمػػػا فػػػي )ال
السػػببي، مؤكػػدا  أف المنطػػؽ السػػردي ىػػو الػػذي يوضػػت الػػزمف السػػردي، وأف الزمنيػػة ليسػػت 

ف داللػي، أمػا الػزمف الحقيقػي، زمػ ،فػي رأيػو ،الزمف السرديفسول قسـ بنيوي في الخطاب، 
 مػػف ثػػـ تبقػػى الميمػػة التػػي يسػػندىاحسػػب تعبيػػر يقتبسػػو مػػف بػػروب، و  ،وىـ مرجعػػي واقعػػيفػػ

 . 2))لزمف الروائي ىي التوصؿ إلى وصؼ بنيوي لئليياـ الزمنيفي ا بارت إلى الباحث

أما اتودوروؼا، فانو ينطمؽ في تحميمو لمنص الروائي مف رؤية )توماشفسكي( أيضا، 
التػػػي تميػػػز بػػػيف )المػػػتف الحكػػػائي ( و)المبنػػػى الحكػػػائي(، ويؤكػػػد اتػػػودوروؼا أف لكػػػؿ نػػػص 

قصػػة وخطػػاب فػػي الوقػػت نفسػػو، روائػػي مظيػػريف متػػداخميف ىمػػا: القصػػة والخطػػاب افيػػو 
بمعنى أنو يثير في الذىف واقعا ما، وأحداثا قد تكػوف وقعػت وشخصػيات روائيػة تخػتمط مػف 

ف نقػػؿ تمػػؾ القصػػة ذاتيػػا بوسػػائؿ ىػػذه الوجيػػة بشخصػػيات الحيػػاة الفعميػػة. وقػػد كػػاف باإلمكػػا
لشػاىدىا ، ويتـ التعرؼ عمييا كقصة شفوية (3)خرل، فتنتقؿ بواسطة شريط سينمائي مثبلا أ

دوف أف تتجسد في كتاب. بيد أنيا في العمؿ األدبي اخطاب في الوقت نفسو، فيناؾ سػارد 
 . (4)يحكي القصة، وأمامو قارئ يدركياا

فالقصػػة تعنػػي األحػػداث فػػي ترابطيػػا وتسمسػػميا وفػػي عبلقتيػػا بالشخصػػيات فػػي فعميػػا 
فوية(. أمػػا الخطػػاب وتفاعميػػا، وىػػذه القصػػة يمكػػف تقػػديميا بكيفيػػات مختمفػػة )مكتوبػػة أو شػػ

فيطػػرح لنػػا مػػف خػػبلؿ الػػراوي الػػذي يقػػـو بتقػػديـ مجريػػات األحػػداث فػػي القصػػة يقابمػػو القػػارئ 
الضػػمني الػػذي يتمقػػى ىػػذا الحكػػي، ومػػا ييػػـ الباحػػث لػػيس األحػػداث المحكيػػة )القصػػة(، بػػؿ 

                              
 44 -43ص:  الكتابة في درجة الصفر، - (1)
 111: ص ينظر: بنية الشكؿ الروائي، (2)
 .41طرائؽ تحميؿ السرد األدبي، ص (3)
 .41نفسو، ص  (4)
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الكيفية التي مف خبلليػا اسػتطاع الػراوي أف يعػرؼ المتمقػي عػف أحػداث القصػة )الخطػاب(. 
مسػػػتول القصػػػة يفػػػرؽ اتػػػودوروؼا بػػػيف منطػػػؽ األحػػػداث مػػػف جيػػػة والشخصػػػيات  وضػػػمف

خػػػرل، أمػػػا عمػػػى مسػػػتول الخطػػػاب، فيتعػػػاطى فيػػػو مػػػع زمػػػف عضػػػيا مػػػف جيػػػة أبوعبلقتيػػػا ب
 .(1)الحكي، وجياتو، وصيغو

ال  ؿ بػػػيف زمػػػف القصػػػة وزمػػػف الخطػػػاب لػػػيسإف محاولػػػة الفصػػػ سػػػول إجػػػراء نقػػػدي، وا 
ف الروائػػي ا لمشػػيء الػػذي نقػػص عنػػو زمنػػو. لكػػف لفعػػؿ فالزمنػػاف ينػػدمجاف معػػا لتشػػكيؿ الػػزم

القص نفسو زمنو. لذا يطرح القص ازدواجية الزمف: فالقص يصرؼ، كمػا يقػوؿ تػودوروؼ، 
، (2)زمنا في آخر، يصرؼ زمف الشيء الذي يقص عنػو فػي زمػف فعمػو، أو فػي زمػف قصػوا

مػػف خطػػي، ولػػذلؾ نمػػا زمػػف الخطػػاب ز بعػػاد، بيمختمفػػاف؛ الف زمػػف القصػػة متعػػدد األوىمػػا 
حػدد اتػودوروؼا  .(3)يمجأ السارد إلى التحريػؼ الزمنػي لمتحايػؿ عمػى خطّيػة زمػف الخطػاباا

 (4)زمنة، وىي:ثبلثة أصناؼ مف األ

 زمف القصة: وىو الزمف الخاص بالعالـ التخيمي. -1
 زمف الكتابة أو السرد: وىو مرتبط بعممية التمفظ. -2
 النص.زمف القراءة: وىو الزمف الضروري لقراءة  -3

ىػػذا عمػػى المسػػتول الػػداخمي لمػػنص، أمػػا عمػػى المسػػتول الخػػارجي، فيعػػيف اتػػودوروؼا 
 أزمنة خارجية تقيـ ىي األخرل عبلقة مع النص التخيمي، وىي:

 لييا المؤلؼ.واألنظمة التمثيمية التي ينتمي إزمف الكاتب: أي المرحمة الثقافية  -1
 نص.زمف القارئ: وىو المسؤوؿ عف التفسيرات الجديدة لم -2
 الزمف التاريخي: يظير في عبلقة التخيؿ بالواقع.  -3

                              
 .31ينظر: استنطاؽ النص الروائي، ص  (1)
 .72تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، ص (2)
 52الزمف في الرواية العربية، ص (3)
 115 -114ينظر، مثبل، مفاىيـ سردية، ص:  (4)
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وقػػػد اسػػػتثمر اتػػػودوروؼا جيػػػود افينػػػري ا التػػػي ميػػػز فييػػػا بػػػيف زمػػػف الػػػنص، وزمػػػف 
وخاضػعة لخطيػة السمسػمة  الحدث، وكؿ مػف الػزمنيف يتػوفر عمػى قػرائف مسػكوكة فػي الػنص

ؽ بػػذلؾ درجػػة يتحقػػمػػا جعػػؿ منيمػػا زمنػػيف متعػػالقيف يمكػػف لمروايػػة أف تػػدمجيما، فالكبلميػػة 
لقػػػد أولػػػى أولئػػػؾ النقػػػاد مبػػػدأ التعػػػارض بػػػيف زمػػػف القصػػػة وزمػػػف  الصػػػفر لمعػػػالـ المحكػػػي.
وفؽ محاور ثبلث  عمى جرائيتثمرىا تودوروؼ لصيا ة مفيومو اإلالخطاب عناية كبيرة اس

 محور النظاـ، محور المدة، محور التواتر. (1)ىي:

، الػػذي نظػػر إلػػى الػػزمف 1972يػػت فكػػار سنفصػػميا عنػػد جيػػرار جنىػػذه المحػػاور واأل
يف أساسييف لمزمف داخؿ الرواية . يرل جنيت أف ىناؾ مظير (2)السردي بوصفو ازمنا مزيفاا

، وىمػػا أيضػػا زمػػف القصػػة وزمػػف الحكػػي، أو (3)وزمػػف الحكػػيا ،ىنػػاؾ زمػػف الشػػيء المحكػػيا
مػػػف زمػػػف الشػػػيء المػػػروي وزمػػػف السػػػرد، أي زمػػػف الػػػداؿ وزمػػػف المػػػدلوؿ بمغػػػة المسػػػانيات. و 

بحػث المسػاني، والمنطقػي، والفمسػفي، المناىج البنائية تولػدت فػي سػياؽ تطػور ال المعمـو أف
ف إ عبلنػػو بػػأف زمػػف السػػرد ىػػو زمػػف مزيػػؼ قػػد  يػػر اتجػػاه مشػػكمة تعػػدد المظػػاىر الزمنيػػة وا 

 .(4)واختبلفيا عند النقاد مف أساسيا

لمارسػػيؿ بوسػػت،  قػػدـ جنيػػت منيجػػو اسػػتنادا لدراسػػة روايػػة )بحثػػا عػػف الػػزمف المفقػػود(
وعنده أف الزمف مظير مورفولوجي وتركيبي ويمكف أف نستدؿ عميو مػف خػبلؿ صػيم زمنيػة 
عمػػى وفػػؽ المقػػوالت النحويػػة والببل يػػة، وقسػػـ الصػػيم الزمنيػػة فػػي الخطػػاب السػػردي إلػػى: 

وما ينتج عنيا مف عمميات مختمفة يخػتص بيػا كػؿ  ،الترتيب، المدة، التواتر. ىذه العبلقات
تػػربط زمنػػي )القصػػة/الحكاية( المػػذيف يشػػكبلف مػػا يسػػمى الػػزمف الروائػػي، سػػيتـ  ،يػػانػػوع من

 معالجتيا في المبحث الثاني. بصورة مفصمة.
  

                              
 45ينظر: الشعرية، تودوروؼ، ص:  (1)
 116بنية الشكؿ الروائي، ص (2)
 .51خطاب الحكاية، بحث في المنيج، ص:  (3)
 .116ينظر: بنية الشكؿ الروائي، ص  (4)
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 رابعا: الفهم البنيىي السيميىلىجي:

التوجيػػػات  1928طػػػاؿ تػػػأثير امورفولوجيػػػا الحكايػػػةا لفبلديميػػػر بػػػروب الصػػػادر سػػػنة 
المنيجيػػة البلحقػػة، وكػػاف تػػأثيره حاسػػما فػػي رسػػـ مسػػار اختصاصػػات العمػػـو اإلنسػػانية التػػي 

سػموب لكػؿ العمػـو اإلنسػانية، أو ىػي ا أ تنضوي تحت معطؼ البنيويػة بعػّدىا منيجػا  عامػا  
لشػػيء الػػذي تحقػػؽ فيػػو البنيويػػة ىػػو بطبيعػػة الحػػاؿ) البنػػى( أو ، وا(1)لمتحقيػػؽ فػػي شػػيء مػػاا
ّمػػا السػػيمياء، فتفتػػرض اوجػػود أي مػػادة تخضػػع لمتحميػػؿ المنيجػػي، أ البنيػػة التػػي تتكػػوف منيػػا

 (2)بنى كونية عامة تتأسس وتنيض عمييا الداللة، وىذه البنى قابمة لمتمثؿ في شكؿ نماذجا
ف كػػاف مسػػعاىا مشػػتركا مػػع البنيويػػة فػػي ىػػذا الجانػػب إال أنيػػا ليسػػت رديفػػا لمبنيويػػة،  فيػػي وا 

ففي تعامميا مع البنية، ال تسعى إلى التعرؼ عمى البنى ووصفيا مثمما تعمؿ البنيوية، إنما 
 .(3) رضيا الكشؼ عف الداللة مف خبلؿ العبلقة بيف العبلمات التي تنتظـ في النص

البنيوي، بالر ـ مف اختبلؼ وعمـ السيمياء واحد مف العمـو التي تندرج ضمف المنيج 
تعاطييػػا مػػع البنيػػة إذ اييػػتـ ىػػذا االتجػػاه بسػػردية القصػػة مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى مسػػتول 
المحتػػػول لتحديػػػػد التمفصػػػػبلت الدالليػػػػة التػػػػي تػػػتحكـ فػػػػي البنيػػػػات السػػػػردية. وعمػػػػى خػػػػبلؼ 

 وؿ يقػػـو عمػػى مفػػاىيـ. بمعنػػى أف األ(4)سػػرديات الخطػػاب التػػي تركػػز عمػػى الفعػػؿ التمفظػػيا
 التحميؿ النحوية بينما الثاني يستند إلى مفيـو العبلمة.

إف تحوالت مفيـو الزمف بوصفو بنية في النص تعتمد عمى تحوالت مفيـو السرد، أو 
بمفيػػػـو أصػػػت طريقػػػة تحميػػػؿ الػػػنص السػػػردي الػػػذي يميػػػز بػػػيف الخطػػػاب والقصػػػة )سػػػرديات 

ميوطيقا السػػردية(، فػػاذا الخطػػاب(، أو الػػذي يحمػػؿ الػػنص اسػػتنادا إلػػى سػػردية القصػػة )السػػي
كػػػػػاف الػػػػػنص يقػػػػػـو عمػػػػػى أسػػػػػاس التعػػػػػارض بػػػػػيف المػػػػػتف والمبنػػػػػى بوسػػػػػاطة الغػػػػػرض عنػػػػػد 
توماشفسكي، فاف الزمف يكوف ذا طبيعة معيارية، وداللتو تتحدد فػي إطػار العبلقػة الداخميػة 

                              
 .43النظرية األدبية، ص (1)
 .12معجـ مصطمحات السيميوطيقا، ص (2)
 .12نفسو، ص ينظر: المصدر (3)
 .325آفاؽ الشعرية، ص (4)
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، وىكذا ميزت مدة القراءة يوازيافتراضي  مفيـو لمنص التي تنتظـ بواسطة التحفيز. والزمف
لمقاربات البلحقة بيف الخطػاب/ القصػة )تػودوروؼ(، أو الحكايػة/ القصػة )جيػرار جنيػت(، ا

والتي عّدت الزمف الروائي مفيوما بنائيا زائفا أو كاذبا، بينما عّدت زمف القػراءة زمنػا حقيقيػا 
 . معتدا  بو

دل أّمػػػا عنػػػد )بػػػروب( فيتخػػػذ معنػػػى وظيفيػػػا تحػػػدده مجموعػػػة وظػػػائؼ تصػػػؿ إلػػػى إحػػػ
زمنيتػو،  ومػف ثػـشػخاص، ىػذه الوظػائؼ تحػدد بنػاء الػنص يفة يقـو بيػا سػبعة أوثبلثيف وظ

نقػص )الوظيفػة الثامنػة( تعمػف بػدء المسػار القصصػي، فػاف اصػبلحو  -فاذا كانت اإلسػاءة 
( يشػػكؿ الوسػػط. أّمػػا النيايػػة التػػي ىػػي الػػزواج أو التكػػريـ، فتحػػددىا الوظيفػػة 19)الوظيفػػة 

ي مف يقوموف بيا، دعة تبعا لتسمسؿ الوظائؼ التي تست(، فالزمف يسير بطريقة تسمسمي31)
خػر. وتبعػا لمتحػوؿ اراتيـ، فتنتقػؿ بيػـ مػف مكػاف إلػى آمع  ض النظر عف اراداتيـ أو اختي

الػػوظيفي، فػػاف الػػزمف يتحػػوؿ بحكػػـ إطػػار المكػػاف الػػذي يحػػدد الوظيفػػة، وىػػو زمػػف لػػيس لػػو 
ىػػو زمػػف تحكمػػو الوظػػائؼ مثممػػا . أو (1)معنػػى خػػارج ىػػذا اإلطػػار الػػذي تتجمػػى فيػػو الوظيفػػة

 بطاؿ الذيف يؤدونيا. األتحكـ 

أف الػػزمف لػػيس لػػو  -فػػي مرحمتػػو البنيويػػة الصػػرفة -رتوعمػػى خطػػى بػػروب يعمػػف بػػا
وجػػػود حقيقػػػي فػػػي الػػػنص، فيػػػو بعػػػد وظيفػػػي، والػػػزمف الحقيقػػػي ىػػػو الػػػزمف المرجعػػػي، وىػػػذا 

ولػيس فػي مجػاؿ  ،يقيالمفيـو الزمني لدل بارت يدخؿ في مجاؿ التحميؿ السػردي السػيموط
 تحميؿ سرد الخطاب.

إف دوائػػر الحػػدث التػػي حػػددىا بػػروب تعتمػػد عمػػى تسمسػػؿ زمنػػي متػػواتر، فكػػؿ دائػػرة 
خػرل، وىكػذا وصػوال إلػى دائػرة الحػدث النيائيػة تؤدي ضمف سمسمة نسػقية إلػى دائػرة أحدث 

ة لتنتيػػي القصػػة عنػػد  مػػؽ سمسػػم ،التػػي تتضػػمف عػػدة وظػػائؼ كػػالتعرؼ والعقػػاب والتكػػريـ
األحداث في نياية محددة.وبيذا انتقؿ مفيـو الزمف الروائي مف البعد الػوظيفي أو المعيػاري 

ا دأ التحويػػؿ وقمػػب المضػػاميف. إف التحػػوؿ المنيجػػيإلػػى البعػػد الػػداللي الػػذي يرتكػػز إلػػى مبػػ

                              
 .وما بعدىا 42ينظر: مورفولوجيا القصة، ص:  (1)
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سػػردي اىتمامػػا كبيػػرا، وال يفتقػػر إلػػى أسػػاس تجريبػػي قػػوي، وال يػػولي البعػػد الزمنػػي لمػػنص ال
حادية الرؤية؛ ومع ذلؾ ربما يمثػؿ ىػذا النمػوذج أكثػر توصػيفات عمػـ السػرد لمػنص يتفادل أ

 . (1)السردي تعقيدا وطموحاا

 :(2)ويمكف أف نقؼ عند مسو ات ىذا التوصيؼ بالنقاط التالية

عمػػى المسػػتول العػػاـ فػػإف أي نػػص سػػردي يحػػوؿ حالػػة معينػػة إلػػى عكسػػيا أو ضػػدىا.  .1
وفػػؽ معطيػػات النقطػػة عمػػى فػػي )الػػنص(، ألنػػو  ال ييػػتـ بالبعػػد الزمنػػي مػػف ثػػـ، ،وىػػو

(  يػػر قػػادر عمػػى الحفػػاظ عمػػى كميتػػو النّصػػية، وتتيػػدد زمنيتػػو التراتبيػػة مػػف 2التاليػػة)
 خبلؿ بعض التحوالت الجزئية. 

عمى المستول الخاص، فإف ىذا التحػوؿ الكمػي يػتـ مػف خػبلؿ مجموعػة مػف التحػوالت  .2
 -وفئػػػة الفعػػػؿ ا طرفػػػا فعػػػؿ التحويػػػؿ،الموضػػػوع: وىمػػػ -الجزئيػػػة، تقػػػـو بيػػػا فئػػػة الػػػذات

نمػػػػاط األساسػػػػية لموحػػػػدات مػػػػاط األساسػػػػية لمفئػػػػة األولػػػػى أي األنالكينونػػػػة: وتمثػػػػؿ األ
الوصػػفية: التػػي تسػػمت بػػالتمييز بػػيف الػػروابط البسػػيطة  -السػردية، وأخيػػرا الفئػػة الشػػكمية

 والمعقدة.

  

                              
 .195مف الشكبلنية إلى ما بعد البنيوية، ص (1)
 .195ينظر: نفسو، ص  (2)
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 خامسا: الفهم اللساني:

الػػزمف، وكػػاف ذلػػؾ بتقسػػيميـ )الفعػػؿ( إلػػى اضػػطمع النحػػو القػػديـ بػػأوؿ تحديػػد لمفيػػـو 
ماٍض ومضارع ومستقبؿ، وىذا التقسيـ ىو تقسيـ الفمسفة القديمػة حتػى ظيػور فمسػفة كانػت 

ساليب السردية بصبغتو؛ سوف، ولـ يقتصر ىذا التقسيـ عمى أقساـ الفعؿ، بؿ صبم األوبرج
عف ذات  ومستقبل اف  مب عمى تنظيـ األحداث وحبكتيا، وباف الزمف معطى خارجيأفكاف 

 حساسو.اإلنساف وا  

أعػػاد المسػػانيوف المحػػدثوف النظػػر فػػي التقسػػيـ الثبلثػػي لمػػزمف فػػػ )جػػوف اليػػنس( يػػرل: 
بأنػػػو  يػػػر دقيػػػؽ. فػػػالزمف اال يوجػػػد فػػػي كػػػؿ المغػػػات، كمػػػا أف ىػػػذه التقػػػاببلت ليسػػػت زمنيػػػة 

بيعػي لمػزمف محضة. إف الذي قاد إلى ىذا االعتقاد الخاطئ ىو القوؿ بانعكاس التقسػيـ الط
. فخاصية الزمف مف منظوره اتكمف في ربػط لحظػة الحػدث (1)الواقعي عمى المغة بالضرورةا
 .(2)في الجممة بمحظة التمفظ امفا

ليػػو اتػودوروؼا، فػػي أف الػزمف فػػي امورفولوجيػا لغػػةا ال وىػو ذات األمػر الػػذي أشػار إ
رىػػا أدلػػة كثيػػرة فػػػي يػػدخؿ فػػي عبلقػػة بسػػيطة مػػع الػػزمف الوجػػودي، وأف ىنػػاؾ تمػػايزات توف

المغػػات الحتوائيػػا عمػػى مصػػطمحات متمػػايزة، فضػػبل  عػػف وجػػود وسػػائؿ  يػػر وسػػائؿ الفعػػؿ 
تعيف الوقتية كالتواري  والظػروؼ، ويخمػص إلػى أف التقسػيـ الثبلثػي لمػزمف  يػر وارد بشػكؿ 
مباشػػر فػػي الفعػػؿ، إنمػػا ىػػو اعبلقػػة بػػيف الػػذي يتحػػدث والمتحػػدث عنػػوا ىػػذا التشػػخيص فػػي 

زمف مػع لحظػػة الػتمفظ ىػػو مػا يسػػميو تػودوروؼ زمػػف الخطػاب، وىػػو امفيػـو لغػػوي عبلقػة الػػ
 .  (3)محضا

تأسسػػت فػػي مسػػتيؿ القػػرف العشػػريف ثنائيػػات قػػدميا المػػنيج المسػػاني: المغػػة والكػػبلـ، 
قاعػدة معرفيػة، وأىميتيػا استنادا إلى دي سوسير، فكانت  اؿ والمدلوؿ، التزامف والتعاقب،الد

                              
 .63تحميؿ الخطاب الروائي، ص (1)
 .64نفسو، ص (2)
 .127مفاىيـ سردية، ص (3)
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دراسات المغوية مف المعيارية إلى الوصفية التي تبحث في المغة بما نيا حولت التكمف في أ
لقػػد  (1)لييػػا مػػف منظػػور نفسػػي اجتمػػاعي.ولػػيس بمػػا ينبغػػي أف تكػػوف، وتنظػػر إ ىػػي كػػائف،

ضػػحى الػػزمف، بفضػػؿ المسػػانيات، عنصػػرا  بنائيػػا  يمكػػف القػػبض عمػػى تمفصػػبلتو، وتحديػػده أ
 نساؽ التي يندرج فييا.وفؽ األعمى 

المسانيات مفيـو الزمف بدءا  مف الجممة بوصفيا أصػغر وحػدة  رضػية، مػرورا  بحثت 
بالخطاب وانتياء  بالنص. وكاف الدرس المساني )نحو النص( يعػالج الػزمف معالجػة صػوتية 

قػػراره المبػػدئي بػػدور الػػزمف ومتغيراتػػو؛ بػػػا تقييػػده لمسمسػػمة فونولوجيػػة وتركيبيػػة، منطمقػػا  مػػف إو 
شكيبلت الداللية مـو أف أ مب  النظريات المغوية تفترض أف تحويؿ التالكبلمية. إذ مف المع

فكار والتصورات والقضايا والمقاصد( إلى متوالية زمنيػة بالضػرورة يعػد مػف  ير الزمنية )األ
أفعػاال متعاقبػة.  بوصفوالوظائؼ األساسية لمغة. ذلؾ أف التواصؿ المفظي يجري في الزمف 

 . (2)خطي لمغة الذي اختزؿ الزمف واختزؿ معو تصوراتواذف، تولد التصور المف ىنا، إ

اتسػػػاعا وتعدديػػػة ولػػػـ تقػػػؼ المسػػػانيات عنػػػد ىػػػذا الحػػػد، بػػػؿ تجاوزتػػػو إلػػػى أطػػػر أكثػػػر 
مف، تمػػػؾ الميمػػػة التػػػي كػػػاف لعمػػػـ يقػػػاعي لمػػػز فقػػػا لمتصػػػور، عػػػف البعػػػد اإلواختبلفػػػا؛ فاتحػػػة أ

اتػو وناتػو المتعاقبػة وتقطيعمك بمحػاظصوات التجريبي شأف كبيػر فييػا؛ ليػتـ كشػؼ الػزمف األ
 فقية( والعمودية وتنظيمو أشياءه تنظيما  ىرميا  وتراتبيا .الخطية )األ

ي لمسػػرد، ينقػػؿ إف أىميػػة الػػزمف وطريقػػة معالجػػة المسػػانيات لػػو، جعمػػت التحميػػؿ البنيػػو 
وؿ، ف لدراسػػة الػػنص، األجرائيػػة إلػػى مجػػاؿ اشػػتغالو، والمبلحػػظ أف ىنػػاؾ نمطػػياإل مكاناتيػػاإ

دراؾ بنيتػو؛ ألنيػا ال ني، يراه عمى  ير ذلؾ، فػبل يمكػف إيو نظاما مكتمبل بذاتو، والثايرل ف
بيػػة، وفػػي الوقػػت نفسػػو كمػػا يػػرل اتػػودوروؼا تجري تكمػػف فيػػو، بػػؿ خارجػػو، والنوعيػػة األولػػى

مميػا حد حرفية الخطاب، فيي بالمقابؿ، قمػيبل مػا تيػتـ بوصػؼ أدوات ع قصىمراعية إلى أ
فبػػػدال مػػػف الجممػػػة أو الكممػػػة أو الوحػػػدات المسػػػانية التػػػي تكػػػوف  عديػػػة.ومػػػف ثػػػـ وحػػػداتيا القا

                              
 .19ينظر: مدخؿ إلى السيميوطيقا، ص (1)
 .5في الصواتة الزمنية، الوقؼ في المسانيات الكبلسيكية، ص (2)



 ............................. الزمف الروائي، تنظيرا  .................الفصؿ األوؿ .....
 

 

19 
 

.وقػد ميػزت (1)وحداتيا الخطابيػة  يػر يقينيػة، سػتتجو صػوب المفظػة التػي ىػي وحػدة القػراءةا
االفيزيائيا وىو  . منياالمسانيات بيف أزماف عدة، فيناؾ حسب بنفست مفاىيـ مختمفة لمزمف

االمسػانيا الػذي ال يمكػف اث التي نعيشػيا كمتواليػة. وحداالحدثيا وىو األوال متناه، وخطي 
اختزالو بالزمنيف، وىو مرتبط بػالكبلـ، ووظيفتػو خطابيػة، ومركػزه لحظػة الػتمفظ أو االنجػاز، 

 .(2)وىو مرتبط بالمغة، وبراىنية انجازىا، ومف خبللو تتجمى التجربة اإلنسانية لمزمف

الروايػة فػي صػيا ة مفيوميػا لمػزمف، لػيس شّكؿ الزمف فػي المغػة، نموذجػا  احتػذت بػو 
نمػػا عمػػى أسػػاس أدوات صػػيا تيا، وعمػػى نمػػوذج  فقػػط عمػػى أسػػاس صػػيم الفعػػؿ الزمنيػػة، وا 

ال أف األخيػػر أقػػؿ إومفيػػـو الػػزمف الروائػػي ىػػو عينػػو فػػي التصػػور المسػػاني  ركيبيػػا الزمنػػي،ت
ف يفيػػػـ فػػػي عموميػػػة أو أقػػػؿ اتسػػػاعا منػػػو فػػػي األوؿ، فيػػػو ال يعنػػػي الوقتيػػػة، كمػػػا يمكػػػف أ

يعػػّداف الػػزمف قائمػػا بحػػد ذاتػػو، إنمػػا  ال المسػػتول الخػػارجي أو الوجػػودي. والمفيومػػاف كبلىمػػا
والمتحػدث عنػو، ىو عبلقة تنعقد بيف التمفظ والممفوظ، بمعنى ىو عبلقة بػيف الػذي يتحػدث 

 .(3)خرفيخضع كؿ منيما لآل

  

                              
 .24مفاىيـ سردية، ص (1)
 .64ينظر: تحميؿ الخطاب األدبي، ص (2)
 .127ينظر: مفاىيـ سردية، ص (3)
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 بنية الزمن الروائي: المبحث الثاني

يتنػػاوؿ ىػػذا المبحػػث آليػػات بنػػاء الػػزمف فػػي الػػنص الروائػػي، وتحديػػد التقنيػػات التػػي  
ي وعميػػو تترتػػب عناصػػر االػػزمف محػػور  أف الكاتػػب لييكمػػة الػػزمف النّصػػي، ومعمػػـو يسػػتعمميا

، وطريقػة التعامػؿ (2). فيوا الييكػؿ الػذي تشػيد فوقػو الروايػةا(1)يقاع واالستمراراالتشويؽ واإل
 معو تجعؿ العمؿ يتخذ شكمو الخاص. 

اتخذ الزمف مستويات مختمفة، ففي الرواية القديمػة ُرتبػب ترتيبػا بسػيطا، اعتمػد الكاتػب 
طريقػػة التتػػابع والتتػػالي )الماضػػي، الحاضػػر، المسػػتقبؿ(، بينمػػا ُعػػرض فػػي الروايػػة الجديػػدة 

ـ بالحاضػر، وفعػؿ التواصػؿ جعػؿ النظػرة بطريقة التداخؿ والتناوب والتشظي. ولعػؿ االىتمػا
يزيائي، فمػا عػاد صػالحا الحديثة تيجر بناء الزمف ذي التقسيـ القديـ القائـ عمى التصور الف

 . (3)ىذا في الرواية الجديدةالستعماؿ مثؿ 

ؿ، وىكػػذا، فػػػالنص يحتػػػوي أكثػػر مػػػف تشػػػكيؿ زمنػػي، فالماضػػػي، والحاضػػػر، والمسػػػتقب
لغاؤىا، بيد أف ىناؾ شكبل  زمنيا   البا . إّف تشكيؿ الزمف إ أزمنة حاضرة في النص ال يمكف

وعرضػػو فػػي الػػنص يػػرتبط برؤيػػة الكاتػػب وطريقتػػو، ونسػػجو لحركػػة زمػػف الحكايػػة ووقائعيػػا 
وزمف الخطاب، ومف ىنا تتميز كؿ رواية بنوع زمني خاص، يتوحد مع الرؤية ويعبػر عنيػا 

 .(4)وتكوف لو داللتو المتميزة 

ات بناء الزمف يقتضي التمييز بػيف )الحكايػة، والخطػاب، والسػرد(؛ ألف إّف تحديد آلي 
بينيػا، نشػير وفػؽ آليػة بنػاء متداخمػة. وقبػؿ أف نمّيػز عمػى النص ينعقػد عمييػا، وىػي تمتػزج 

                              
  .34بناء الرواية، ص (1)
 .34نفسو، ص (2)
 .71ينظر: تحميؿ الخطاب. ص (3)
 .63ينظر: الزمف في الرواية العربية، ص (4)
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ف أي عمؿ روائػي لػو بدايػة ونيايػة، و)حبكػة(، وسػواء كػاف العمػؿ مػف إلى مبدأ عاـ، وىو أ
 يخضع ليذا الترتيب.  النماذج القديمة أـ الحديثة، فانو

أمػػا الحبكػػة، فميػػا، أيضػػا، بدايػػة ووسػػط ونيايػػة، ومكوناتيػػا التراتبيػػة تختمػػؼ عنيػػا فػػي 
الػػػنص، سػػػواء بػػػالمفيـو أـ بالبنػػػاء، فبدايػػػة الحبكػػػة ىػػػي االواقعػػػة المختػػػارة لبػػػدء خػػػط الفعػػػؿ 

مػف افبعض الروايات تبدأ بمولػد البطػؿ الػذي يكػوف بحالػة تػوازف أو ال صػراع، وتبػدأ أخػرل 
نقطة قريبة مف ذروة الحػدث. تتػولى مجموعػة ثالثػة مػف الروايػات البػدء مػف نقطػة بعػد ذروة 
الحدث، وقريبة مف نياية العمؿ، بينما بدايػة الػنص افتتاحيتػو، تميػد لمػدخوؿ فػي الحبكػة أو 

منيػا، بيػد أف  ا  الفعؿ الرئيس. وىكذا، ال يمكف لعمػؿ أف يتخمػى عػف الحبكػة، أو يسػقط جػزء
األعماؿ الحديثة، يعتمد عمى خمخمة الحبكة، إلشػراؾ القػارئ فػي  سيماالي العمؿ، التمايز ف

ة أو المتوازنػػػة التػػػي تحمػػػؿ ىػػػدفا  اكتشػػػاؼ الداللػػػة. األعمػػػاؿ الحديثػػػة تنبػػػذ النيايػػػات السػػػعيد
صػبلحيا  أو نموذجيػػا  واقعيػػا  أو انعكاسػيا ، فتعمػػد إلػػى نيايػات مفتوحػػة، و البػػا مػا تعمػػد إلػػى إ

 . (1)الحبكة وطرح نماذج بديمة، قد ال يرتكز عمييا نموذج الحبؾ تمويو أركاف 

إف بناء الزمف الروائي يعتمد عمى لعبة السرد، فيو ال يعني شيئا  حقيقيا ، إنو يسػتعير 
معنػػى كنائيػػػا مػػػف قراءتػػو، فػػػالنص ال زمػػػف لػػػو سػػول زمػػػف القػػػراءة، وزمػػف القػػػراءة ىػػػو الػػػذي 

واحدة، وىػذه االسػتعارة الكنائيػة لمػزمف تسػتمـز أف  يستغرقو القارئ في قراءة النص في جمسة
نفيـ إلى أي حد يمكف لنا أف نعيش مع النص سنيف طويمة وربما قروف، في لحظات قراءة 

 .قد تستغرؽ ساعة أو ساعتيف

وضػػت ىػػذه القضػػية بشػػكؿ أكثػػر تفصػػيبل مػػف  يػػره، فالحكايػػة لعػػؿ جيػػرار جنيػػت قػػد أ
ء المػػروي وزمػػف الحكايػػة )زمػػف المػػدلوؿ وزمػػف امقطوعػػة زمنيػػة مػػرتيف: فينػػاؾ زمػػف الشػػي

التػػػػي مػػػػف المبتػػػػذؿ بيانيػػػػا فػػػػي  -تػػػػواءات الزمنيػػػػة كميػػػػالإلالػػػػداؿ(. ىػػػػذه الثنائيػػػػة ال تجعػػػػؿ ا
ىػـ (، بػؿ األة فػي جممتػيفممكنة فحسب )ثبلث سنوات مػف حيػاة البطػؿ ممخصػ -الحكايات

                              
 .111ينظر: عمـ السرد، ياف مانفريد، ص (1)
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. (1)مػػف آخػػراد ػػاـ زمػػف فػػي ز بلحظػػة أف إحػػدل وظػػائؼ الحكايػػة ىػػي إأنيػػا تػػدعونا إلػػى م
ويميز جنيت بيف ثبلثة مفاىيـ لمحكايػة يػرل أف التمييػز بينيػا ضػرورة ميمػة ليكػوف الباحػث 

  عمى بصيرة مف أمره:

تػػدؿ الحكايػػة عمػػى المنطػػوؽ السػػردي، أي الخطػػاب الشػػفوي أو المكتػػوب الػػذي  -أوال
 يضطمع برواية حدث، أو سمسمة مف األحداث.

حػػػػػداث الحقيقيػػػػػة أو المتخيمػػػػػة التػػػػػي تشػػػػػكؿ ا تػػػػػدؿ الحكايػػػػػة عمػػػػػى سمسػػػػػمة األ -ثانيػػػػػا
 الموضوع، ومختمؼ عبلقاتيا )مف تسمسؿ وتعارض وتكرار، ال ( .

ا تػػدؿ عمػػى حػػدث أيضػػا؛ إال أنػػو لػػيس الحػػدث الػػذي يػػرول، بػػؿ الحػػدث الػػذي  -ثالثػػا
 (2)يقـو عمى أف شخصا ما يروي شيئا ما: انو فعؿ السرد متناوال في حد ذاتو.

ا سػػواء كانػػت القصػػة حقيقيػػة أـ متخيمػػة تشػػكؿ المػػادة الخػػاـ ذف، األحػػداث بحػػد ذاتيػػإ
مختمفػػة فيمػا بينيػػا وىػػذا مػػا لمحكايػة والتػػي تقػػـو بػدورىا بنسػػج ىػػذه األحػػداث بإقامػة عبلقػػات 

عبله، بينما تشػير النقطػة األولػى إلػى المنطػوؽ السػردي تشير إليو النقطة ثانيا مف التقسيـ أ
تػوب، وأخيػرا عمميػة فعػؿ السػرد التػي تعنػي النطػؽ ليذه األحداث الذي يساوي الخطػاب المك

زمنػػة ىػػي: )زمػػف القصػػة، حكايػػة، وىكػػذا يتكػػوف لػػدينا ثبلثػػة أالسػػردي، وىػػو الداللػػة الثالثػػة لم
 وزمف الخطاب، وزمف السرد(.

وؿ( مػػػػػف الحكايػػػػػة )المنطػػػػػوؽ ي دراسػػػػػتو المنيجيػػػػػة عمػػػػػى )النػػػػػوع األيركػػػػػز جنيػػػػػت فػػػػػ
ب(، ولدراسػة الحكايػة بوصػفيا خطابػا ممفوظػا، السردي= النص السردي أو الخطاب المكتػو 

خػرل، )دالالتيػا الثانيػػة والثالثػة(: ىػػذه العبلقػات تشػػكؿ ُتعقػد عبلقػات بينيػػا وبػيف األنػػواع األ
دراكيػػػا، تحديػػػدىا، أو التعامػػػؿ معيػػػا، أو إ  تعقيػػػدا  منيجيػػػا، ولخطػػػورة التعامػػػؿ معيػػػا يسػػػتمـز
 ىي:جانبا  كبيرا  مف الحذر والدقة، وىذه العبلقات 

                              
 .45خطاب الحكاية، بحث في المنيج، ص (1)
 . 37نفسو، ص:  (2)
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 وؿ + الثاني(.ييا )األالعبلقة بيف الخطاب، واألحداث التي يرو  -1
 وؿ+ الثالث(.طاب نفسو، والفعؿ الذي ينتجو )األالعبلقة بيف الخ -2

 :(1)مّيز جنيت بيف القصة والحكاية والسرد بدالالتيا التالية

 القصة: مفيـو يطمؽ عمى المضموف السردي أو عمى المدلوؿ. -1
 عمى الداؿ أو المنطوؽ أو الخطاب أو النص السردي.الحكاية: مفيـو يطمؽ  -2
الػػػذي أشػػػار اليػػػو  -السػػػرد: مفيػػػـو يطمػػػؽ عمػػػى الفعػػػؿ السػػػردي المنػػػتبج، وبالتوسػػػع  -3

 عمى مجموع الوضع الحقيقي أو التخّيمّي الذي يحدث فيو ذلؾ الفعؿ. -جنيت

القصػػة، ا عمػى عقػػد عبلقػات بػػيف الحكايػة و إف تحميػؿ الخطػاب السػػردي  يرتكػز أساسػػ
ف الخطػػػاب السػػػردي يتكػػػوف مػػػف ىػػػذه السػػػرد، ذلػػػؾ االسػػػرد، وبػػػيف القصػػػة و وبػػػيف الحكايػػػة و 

 جزاء الثبلثة فيي تندرج فيو وتشكمو.األ

مّيػػػز تػػػودوروؼ فػػػي دراسػػػػتو لػػػػ )مقولػػػة الػػػػزمف( فػػػي السػػػرد بػػػػيف زمػػػف القصػػػة وزمػػػػف 
نمػط  مػاالجية( فقد درس مف خبلليا كيفية إدراؾ السػارد لمقصػة، أالخطاب، أما في) مقولة 

 .(2)خطابيا السردي فقد درسو في )مقولة الصيغة(

إف مقولػػة الػػزمف التػػي أشػػار الييػػا تػػودوروؼ التػػي مّيػػز مػػف خبلليػػا بػػيف زمػػف القصػػة 
ذ مّيز توماشفسكي بيف المػتف أساسا مف المنيج الشكمي الروسي، إوزمف الخطاب، مستمدة 
أف األخير قد حػددىا بطريقػة ال  تختمؼ عف تمؾ التي قدميا جنيت إوالمبنى،وىي صيغة ال

أدؽ، وذلػؾ ألف تػودوروؼ كمػا يػػرل جنيػت ادخػؿ فػػي ىػذه المقولػة صػػيم زمنيػة أخػرل نحػػو 
تدرس في العبلقة  ذطؽ، وىي خارج إطار تمؾ المقولة، إزمف الكتابة وزمف القراءة وزمف الن

 .(3)السردبيف الحكاية و 

                              
 .42خطاب الحكاية، ص:  (1)
 .وما بعدىا 43ينظر: الشعرية، تودوروؼ، ص:  (2)
 .41-42ينظر: خطاب الحكاية، بحث في المنيج، ص:  (3)
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وعيػا أو طريقػة عػرض إف أي حكاية )خطاب سػردي/ روايػة( ميمػا كػاف حجميػا أو ن
أحػػداثيا أو تعقيػػدىا، ىػػي مػػف وجيػػة نظػػر جنيػػت اصػػيغة فعميػػةا، موسػػعة، يتناوليػػا البحػػث 

( ىمػػا فػػػي بوصػػفيا)ا تمطػػيط فعػػؿ مػػػف األفعػػاؿا( يقػػوؿ جنيػػت:ا )امشػػػي( و)وصػػؿ بطػػرس
ف دنيػػاف، وبػػالعكس فػػاف ممحمػػة )األوديسػػة( أو روايػػة )بحثػػا عػػنظػػري شػػكبلف مػػف الحكايػػة ا

ت مثػػؿ عػػوليس يعػػود نطوقػػاال توسػػيعا )بمعنػػاه الببل ػػي( لمليسػػتا نوعػػا مػػا إالػػزمف المفقػػود( 
ت منحػػػى نحويػػػا ويقتػػػبس لمقوالتػػػو أو مارسػػػيؿ يصػػػير كاتبػػػاا. وبيػػػذا ينحػػػو جنيػػػ يثافػػػوإلػػػى ا
جرائية في تحميؿ الخطاب السردي، ثبلث فئات أساسية مف التحديػدات مختزلػة مػف نحػو اإل

 :(1)األفعاؿ، يحددىا باالتي

الزمنيػػػة بػػػيف الحكايػػػة والقصػػػة، تنػػػدرج فػػػي مقولػػػة الػػػزمف: الترتيػػػب والمػػػدة، العبلقػػػة  -1
والتواتر متمثمة بػ: )زمف الحكاية، المفارقات الزمنية، المدل والسعة، االسترجاعات، 
االستباقات، في اتجاه البلوقتية(، )البلتواقتات، المجمؿ، الوقفة، الحػذؼ، المشػيد(، 

خصػػػيص واالسػػػتغراؽ، التػػػزامف الػػػداخمي والتػػػزامف )التفػػػردي/ التػػػرددي، التحديػػػد والت
 الخارجي، التناوب واالنتقاالت، المعب مع الزمف وبو(. 

شػػكالو ودرجاتو:)صػػيم الحكايػػة، : تتعمػػؽ بأنمػػاط التمثيػػؿ السػػردي وأصػػيغة الحكايػػة  -2
قػواؿ، المنظػور، التبئيػرات، التغيتػرات، التعدديػة لمسػافة، حكايػة األحػداث، حكايػة األا

ويدخؿ ىذا التحديد في العبلقة بيف القصة والحكاية شػأنو شػأف الصػيغة  الصيغية(.
 الزمنية.

الكيفيػػة التػػي يبػػدو بيػػا السػػرد نفُسػػو، مسػػتتبةعا  فػػي الحكايػػة، ومعػػو محركػػاه: السػػارد  -3
 ومتمقيو، الحقيقي أو المفترض، ويدخؿ الصوت في ىذا التحديد.

ويات مفيػػػـو الحكايػػػة اذ ونمحػػػظ مػػػف تقسػػػيـ جنيػػػت ىػػػذا انػػػو ال يتطػػػابؽ وتقسػػػيـ مسػػػت
يفتػػرض ىػػذا التقسػػيـ عبلقػػات أكثػػر تعقيػػدا تنػػتظـ فػػي الػػنص، والتوافػػؽ بينيمػػا يأخػػذ كيفيػػة 

                              
 .(4، 3، 2، 1الفصوؿ )خطاب الحكاية، بحث في المنيج ، ينظر:  (1)
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معقدة، لكف ما ال ينػتظـ فػي ىػذا التقسػيـ مػف عبلقػات بمسػتويات مفيػـو الحكايػة سػوؼ لػف 
 ممو التحميؿ أو يجمده.يي

 

 .(الترتيب، الديمىمة)مقىلة الزمن: 

. (1) ، كػػـ مػػّرة مػػدة ةيػػبإثػػارة أسػػئمة مػػف نػػوع: متػػى ، إلػػى ألػػزمف ييػػتـ تحميػػؿ مقولػػة ا
جابة عف ىػذه الػػ )متػى( عمػى محػور النظػاـ )الترتيػب(، وىػو يشػير وينعقد التحميؿ بشأف اإل

حقيقيػػة أـ متخيمػة تعنػػي  نيػػا وقعػت، سػػواء كانػتيفتػرض أإلػى تتػػابع الػزمف فػػي القصػة كمػػا 
بالّصبلت بيف الترتيب الزمني لتتابع األحداث في القصة والترتيب الزمني الكاذب لتنظيميػا 

  مدة ةيى أما سؤاؿ مف نوع: إل، أ(2)في الحكاية

المػػدة(، كفػػيبل باإلجابػػة عنػػو، وىػػذه المػػدة تعػػالج نػػوع التوافػػؽ فيكػػوف محػػور الديمومة)
المدة المتغيرة ليذه األحػداث أو القصة وزمف الخطاب، وىي ا واالنسجاـ والتناسب بيف زمف

مػػػا ا، أي الحكايػػػةالمقػػػاطع القصّصػػػية والمػػػدة الكاذبػػػة )فػػػي الواقػػػع، طػػػوؿ الػػػنص( لروايتيػػػا فػػػ
أو محػور )التػواتر(، فإنػو معنػي باإلجابػة عػف أسػئمة مػف نػوع: مػا مػدل تكػرار  كػـ  ،التكرار

بعبػارة  -يأاألحػداث المتكػررة والمنفػردة،  مرة ، وىو يشير إلى نػوع مػف العبلقػة فػي عػرض
ما تكرره القصػة يفػرده الخطػاب أو العكػس، يسػمييا جنيػت:ا العبلقػات بػيف قػدرات  -تقريبية

 .(3)تكرار القصة وقدرات تكرار الحكايةا

  

                              
 .وما بعدىا 115ينظر: عمـ السرد، ياف مانفريد، ص:  (1)
 .46ينظر: خطاب الحكاية، بحث في المنيج، ص:  (2)
 .46،  ص: نفسو (3)



 ............................. الزمف الروائي، تنظيرا  .................الفصؿ األوؿ .....
 

 

26 
 

 الترتيب وِصالته الزمنية:

 زمن الحكاية: -أ

والسػمة الزمنيػة لمحكايػة تقػاـ سبؽ أف اتضت لنا أّف الحكاية ا مقطوعة زمنية مّرتيفا، 
عمػػػى مبػػػدأ التعػػػارض بػػػيف زمػػػف القصػػػة وزمػػػف الحكايػػػة، وال تقتصػػػر ىػػػذه السػػػمة عمػػػى نػػػوع 

سػػينمائية، شػػفوية، خػػرل )واع مػػف الحكايػػات فػي وسػػائؿ أالحكايػة المكتوبػػة، بػػؿ ىػػي سػمة أنػػ
لصعوبة؛ شريط الرواية المصورة(، بيد أف السمة الزمنية لمحكاية المكتوبة معقدة و اية في ا

بسػػبب مػػف اعتمادىػػا عمػػى المغػػة، إذ تخضػػع الحكايػػة المكتوبػػة إلػػى عػػرؼ المغػػة )طبيعتيػػا 
الخطيػػػة(، ليػػػذا يكػػػوف اسػػػتيبلؾ زمنيػػػا مرتينػػػا  بػػػالقراءة، والقػػػراءة تسػػػير عمػػػى وفػػػؽ التراتبيػػػة 
المنتظمػة لمغػػة، فيػي ال يمكػػف أف تبطػؿ تتابعيػػة عناصػرىا بقػػراءة معكوسػة، كمػػا ىػو الشػػأف 

نػػػواع األخػػػرل، ألف أداة عرضػػػيا ال تتسػػػـ بيػػػذه السػػػمة ولػػػذلؾ تكػػػوف زمنيتيػػػاا فػػػي بػػػاقي األ
فػػػي  -ككػػػؿ شػػػيء آخػػػر -شػػػرطية، أو أداتيػػػة نوعػػػا مػػػا؛ ومادامػػػت الحكايػػػة المكتوبػػػة حادثػػػة

الزمف، فإنيا توجد في الفضاء، وبصفتيا فضاء، يكوف الزمف الػبلـز السػتيبلكيا ىػو الػزمف 
}ُيعبةػػرط طريػػؽ أو ُيجتػػاز حقػػؿ. إف الػػنص السػػردي، ككػػؿ الػػبلـز لعبورىػػا، أو اجتيازىػػا، كمػػا 

 .(1)نص آخر، ليس لو مف زمنية أخرل  ير تمؾ التي يستعيرىا كنائيا مف قراءتو الخاصةا

 المفاِرقات الزمنية: -ب

نػػػػواع الحكػػػي القديمػػػػة بخضػػػوعيا لمترتيػػػػب المنطقػػػي، فيػػػػي تسػػػير باألحػػػػداث تتميػػػز أ
تميػػزت ببػػدايات مختػػارة مػػف الوسػػط، وىػػو تقميػػد  ،لػػؾأنيػػا فضػػبل عػػف ذ ،بطريقػػة تتابعيػػة، إال

لمنموذج الممحمي، وتمؾ العػادات ُتشػفع بعػودة تفسػيرية إلطػار األحػداث المعروضػة، تسػمى 
االحكاية المجممةا، وىي  البا ما تكوف وصفية بصيغة أعـ )ينظر الحقا  –حسب جنيت -

لفػػاظ واضػػحة يحة بقػػرائف وأتيػػتـ باإلشػػارة الصػػر  الوقفػػة(،  وكانػػت فػػي أسػػموب اسػػترجاعاتيا
 يستدؿ مف خبلليا القارئ عمى األحداث البلحقة.

                              
 .46، ص: خطاب الحكاية، بحث في المنيج (1)
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يػػذىب جنيػػت إلػػى أف دراسػػة الترتيػػب الزمنػػي لحكايػػة مػػا تعنػػيا مقارنػػة نظػػاـ ترتيػػب 
األحداث أو المقاطع الزمنية في الخطػاب السػردي بنظػاـ ىػذه األحػداث أو المقػاطع الزمنيػة 

ليػػػػو الحكايػػػػة صػػػػراحة أو يمكػػػػف ا تشػػػػير إىػػػػذ نفسػػػػيا فػػػػي القصػػػػة، وذلػػػػؾ الف نظػػػػاـ القصػػػػة
 . (1)االستدالؿ عميو مف ىذه القرينة  ير المباشرة أو تمؾا

إف الحكاية في الخطاب السردي ال تعكس نظاـ األحداث كما وقعت فػي القصػة إنمػا 
تعيد ترتيب ىذا النظاـ، والترتيب الزمني ىو تمؾ المقارنة بيف نظاـ األحداث فػي الخطػاب، 

كمػػا وقػػع بالفعػػؿ. وعقػػد المقارنػػة ىػػذا ينػػتج مػػف تمػػؾ القػػرائف التػػي يوفرىػػا الخطػػاب، ونظامػػو 
ذا كانت األحػداث لحاصؿ بيف تشكيؿ ىذيف الزمنيف، فإوالمفارقات الزمنية ىي ىذا التنافر ا

. إّف (2)في القصة تأخذ ترتيبا ما، فاف ترتيبيا في الخطاب يمكف أف يكوف مغػايرا لػو تمامػا 
الزمنػػي وقياسػػيا كمػػا يػػذىب جنيػػت ايسػػمماف ضػػمنيا بوجػػود نػػوع مػػف درجػػة أشػػكاؿ التنػػافر 

الصػػفر التػػي قػػد تكػػوف حالػػة توافػػؽ زمنػػي تػػاـ بػػيف الحكايػػة والقصػػة. وىػػذه الحالػػة افتراضػػية 
ة . ىػػذه األشػػكاؿ التػػي يمكػػف أف يسػػتخدميا الػػراوي فػػي بنػػاء الحكايػػ(3)أكثػػر ممػػا ىػػي حقيقيػػةا

ـو بيػا حػيف ايقطػع زمػف السػرد، لتجسػيد رؤيػة فكريػة ، ويقػىي ما يسػمى بالمفارقػات الزمنيػة
 .(4)وجماليةا

زمنية مختمفة، وذلؾ ألف ازمنية الخطػاب أحاديػة البعػد،  اوتمؾ المفارقات تشمؿ أنواع
وزمنية التخيؿ متعددة. واسػتحالة التػوازي يػؤدي إلػى الخمػط الزمنػي الػذي نميػز فيػو، بداىػة، 

. وكػػػػػؿ اسػػػػػتباؽ أو (5)سػػػػػتباقاتاقباالت أو االاالسػػػػػترجاعات واالسػػػػػت بػػػػػيف نػػػػػوعيف رئيسػػػػػيف:
اسػػترجاع لػػو مػػدل ولػػو اتسػػاع. إف عمميػػة تحديػػد ىػػذه المسػػتويات الزمنيػػة وجردىػػا ال يكفػػي 
وحده الستنفاد التحميؿ الزمني، وقد لحظ جينػت فػي أثنػاء تحميمػو لروايػة بروسػت )بحثػا عػف 

                              
  .47خطاب الحكاية، بحث في المنيج، ص:  (1)
 .74-73ينظر: بنية النص السردي، ص:  (2)
 .47خطاب الحكاية، بحث في المنيج ص:  (3)
 .189الزمف في الرواية العربية، ص:  (4)
 .48الشعرية، تودوروؼ، ص:  (5)
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ف(، مػػػا مػػػا مضػػػى، ام)الّصػػػول( الزمنيػػػة )في الػػػزمف الضػػػائع( أف الكاتػػػب يعمػػػد إلػػػى حػػػذؼ
أنػو االبػد مػف تحديػد ا، ألمػف الوقػوع فػي المػبس، ويضػيؼ يستمـز مف القارئ اسػتكماليا ذىنيػ
. ومع ىذا، يظؿ اسػتعماؿ المفارقػات أمػرا مختمفػا، مػف (1)الصبلت التي تجمع بيف المقاطعا

ؼ ا لمغػرض الػذي توظػعمؿ إلى آخر، وبدرجات متفاوتة، وأحيانا تنسج بطريقة معقػدة، تبعػ
 .ألجمو

 المدى والسعة: -ج

اتسػػاع، وباالسػػتناد سػتباقا أو اسػػترجعا ليػػا مػدل، و إف المفارقػة الزمنيػػة سػواء مػػا كػػاف ا
إلى لحظة الحاضر السردي يتحػدد نػوع المفاربقػة ومػداىا، بينمػا تحػدد النقطػة الزمنيػة لممػدل 
اتسػػػاع المفارقػػػة، وىكػػػذا حػػػيف تخمػػػي الحكايػػػة المكػػػاف لمقصػػػة يتوقػػػؼ السػػػرد لتبػػػدأ المفاربقػػػة 

لعػودة ف افػإ ،ف الحكايػة تسػرد أحػداث حيػاة البطػؿ فػي مرحمتػو الجامعيػةأالزمنية، ولنفترض 
ف عػػدد األ إلػػى مرحمتػػو االبتدائيػػة يػػاـ التػػي تسػػرد مػػف ىػػذه المرحمػػة يشػػكؿ مػػدل المفاربقػػة، وا 

تشػػكؿ اتسػػاعا لممفاربقػػة، كػػذلؾ ىػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لبلسػػتباؽ. يقػػوؿ جنيػػت ايمكػػف لممفارقػػة 
أو قمػػػػيبل عػػػػف المحظػػػػة  الزمنيػػػػة أف تػػػػذىب، فػػػػي الماضػػػػي أو فػػػػي المسػػػػتقبؿ، بعيػػػػدا كثيػػػػرا

لتخمػػػػي المكػػػػاف لممفاربقػػػػة عػػػػف لحظػػػػة القصػػػػة التػػػػي تتوقػػػػؼ فييػػػػا الحكايػػػػة ي االحاضػػػػرةا )أ
مػػػػدة  ويمكػػػػف أف تشػػػػمؿسنسػػػػمي ىػػػػذه المسػػػػافة الزمنيػػػػة مػػػػدل المفاربقػػػػة الزمنيػػػػة.  الزمنيػػػػة(،

 .(2)وىذا ما نسميو سعتياا -قصصية طويمة كثيرا أو قميبل

 االسترجاع: -د

تػػػي عاصػػػرتيا، ورافػػػؽ تقنيػػػة قديمػػػة، عرفتػػػو المبلحػػػـ وصػػػنوؼ الحكػػػي ال االسػػػترجاع
الفنوف السردية في تطورىػا، فيػو مصػدر أسػاس لمسػرد الروائػي، سػاىمت النظريػات النفسػية 
فػػي التػػػأثير عمػػى ىػػػذه التقنيػػة وتطويرىػػػا مػػف خػػػبلؿ اىتماميػػا بقضػػػايا الشخصػػية اإلنسػػػانية 

                              
 . 52، ص: ، بحث في المنيجخطاب الحكاية (1)
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. (1)ووعييا الذىني لتجربتيػا الذاتيػة، تمػؾ التجربػة التػي كانػت أسػاس ظيػور الروايػة الحديثػة
سػػػتعادة مختصػػػرة عػػػادة بنػػػاء أو االتػػػي يػػػنيض بيػػػا االسػػػترجاع اليسػػػت إ ف عمميػػػة التػػػذكرإ

نما ىي تفسػير لؤلحػداث مشػحوف بالعاطفػة، ويتغيػر ويتحػوؿ تبعػا لنمػو  لمماضي كما كاف وا 
 .(2)الذات المفسرة في الزمف وتغيرىا بوا

فسػػاعة زمنيػػة حسػػاس الػػذات يقػػاس ابقيمػػة وشػػدة وقعػػو }...ط فػػالزمف عمػػى مسػػتول إ 
بالوقػػػت الكرنولػػػوجي يمكػػػف أف تبػػػدو عمػػػى أسػػػاس شػػػدة وقعيػػػا سػػػنيف بالوقػػػت السػػػيكولوجي، 

 .(3)ويبدو ذلؾ جميا في لحظات الترقب، وانتظار تحقؽ شيء ماا

توظيػػػؼ االسػػػترجاع فػػػي العمميػػػة السػػػردية ال يقتصػػػر عمػػػى الجانػػػب النفسػػػي بكشػػػؼ 
ال جماليػة، ال تسػتقيـ عمميػة البنػاء إيػة و دالل مكنونات الذات، بػؿ يتػوخى فيػو الػراوي مقاصػدة 

يخمػػؼ فجػػواٍت يكػػوف االسػػترجاع  ،مػػاـبسػػيره الحثيػػث إلػػى األ ،بوجػػوده، فالحاضػػر السػػردي
ى منطقيتػػو، ويعػػالج فػػي كثيػػر مػػف كفػيبل بسػػد ثغراتيػػا، ليسػػتقيـ مسػػار األحػػداث، ويحػػافظ عمػػ

ُيمػنت  ،ي سياؽ الحػؽدراجو فوا   ،بسحب الحدث مف سياقة السابؽ ،حياف التغيير الداللياأل
 .(4)مف خبللو تفسيرا جديدا

ف الوظيفة التي يؤدييا االسترجاع قديما جعمتو يحافظ عمػى خصوصػيتو فػي الػنص، إ
بػػػارزة يمكػػػف مبلحظتيػػػا  وال يتمػػػاىى مػػػع الحكػػػي االوؿ )زمػػػف السػػػرد الحاضػػػر( ويظػػػؿ كتمػػػة

عػف  القػارئ تصػورا   ، فيمنتالذي تبدأ منو األحداثتقديـ الفضاء العاـ  بسيولو؛ ألف  رضو
نػو ، بيػد أحساس بالجو العاـ الذي تنمو بو األحػداثتمنت اإل يات وتاريخيا،ماضي الشخص

السػػردي، بػػؿ يوجيػػو فػػي  نػػواع السػػردية الحديثػػة، ينػػدمج فػػي نسػػيج الحاضػػر الزمنػػيفػػي األ
 بػيف الحقيقػي و يػر الحقيقػي، تتجػاوز مػف ثػارة ذىنيػة تخمػؽ تػواترا  كثير مػف األحيػاف، بعػّده إ

                              
 .وما بعدىا 192ينظر: الزمف في الرواية العربية، ص:  (1)
 .39الزمف والرواية، ص:  (2)
 . 137نفسو، ص:  (3)
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إلػى مػا يسػمى فػي االسػموبية السػيكولوجية بػاالنحراؼ  خبللو لغػة السػرد صػفتيا الموضػوعية
لقياسػي فػي ثارة الذىنية التي تنحرؼ عف المعتاد اف ااإلر، حيث إالمغوي، كما يصفو سبيتز 

. ال سػيما (1)عػف االسػتعماؿ العػاديا حياتنا الذىنية البد وأف يكوف ليا انحراؼ لغػوي مرافػؽ
 ،بأسػموب  يػر مباشػر حػر )منولػوج داخمػي خصية الروائية تقـو بدورىاصبحت الشف أبعد أ
ف انتفػػى مفيػػـو الػػراوي العػػالـ سػػموب ظيػر ابعػػد أتػداعي لتيػػار الػػوعي الشخصػػي(، وىػػو أأو 

 .(2)بكؿ شيء، وتحوؿ الروائيوف إلى مفيـو آخر ىو مفيـو المنظورا

ىميػػة لمفارقػػات الزمنيػػة ولػػو أويعػػد مػػف ا واالسػػترجاع ىػػو أحػػد تقنيػػات الػػزمف السػػردي،
ألنػػو يشػػكؿ ذاكػػرة الػػنص، يػػتمكف بواسػػطتو الػػراوي مػػف خمخمػػة التسمسػػؿ  ،فػػي الػػنص الروائػػي

الزمنػػي ا يكّسػػر زمػػف قّصػػة ليفتحػػو عمػػى زمػػف مػػاض، وقػػد يكػػرر الػػراوي ويكسػػر زمػػف قصػػة 
ومػاض بعيػد حينػا آخػر، وقػد يتفػنف ويػداخؿ  ،ويفتحػو إلػى مػاض قريػب حينػا ،أكثر مػف مػرة

. واالسػػػػػترجاع يقطػػػػػع سػػػػػرد الحاضػػػػػر (3)ليخمػػػػػؽ فضػػػػػاء لعػػػػػالـ قّصػػػػػوا ،متعػػػػػددة زمنػػػػػةأ فبػػػػػي
وانتقػاء المحظػات التػي يسػتدعييا انفعالػو  ،الػراوي حريػة االختيػار ليستحضر الماضي مانحػا  

 .(4)يياـ بالحقيقيااىف، ليحقؽ  اية فنية وجمالية واإالر 

رجاع؛ الػذي يبنييػا ويقيميػا االسػتف العبلقة بيف زمف السرد ومؤشرات زمػف الحكايػة إ 
ف االسػػترجاع يشػػكؿ ياسػػية واجتماعيػػة وفكريػػة ونفسػػية. إبعػػادا سمػػف خبللػػو يحقػػؽ العمػػؿ أ

وؿ مف ية الحاضرة التي ُتعّد المحكي األمف الدرجة الثانية بالقياس إلى المقاطع السرد سردا  
الكاتػػب ورؤيتػػو سػػموب وؿ، أينسػػج االسػػترجاع مػػع السػػرد األحيػػث الػػزمف. وفضػػبل عػػف ذلػػؾ 

 .(5)لحياةفي اووجية نظره وطبيعة فمسفتو 

                              
 .433-432، واليامش، ص236ينظر: نظرية األدب، ويميؾ وأوستف، ص (1)
 .61بناء الرواية، ص (2)
 .113تقنيات السرد الروائي، ص:  (3)
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الحكايػػة التػػي ينػػدرج فييػػا، حكايػػة بالقيػػاس إلػػى  ،ف كػػؿ اسػػترجاع ايشػػكؿيػػرل جنيػػت أ
وىكػػذا فػػإف التركيػػب السػػردي يتػػوفر عمػػى نػػوعيف أو أكثػػر مػػف  ثانيػػة زمنيػػا تابعػػة لؤلولػػى..

ول الزمنػػػي لمحكايػػػة الػػػذي سػػػتوؿ يطمػػػؽ عمػػػى االمات الحكايػػػة، فمسػػػتول الحكايػػػة األمسػػػتوي
. وىػذه المفارقػات الزمنيػة تشػكؿ مسػتول (1)ليو تتحػدد مفاربقػة زمنيػة بصػفتيا كػذلؾابالقياس إ

راكيػب معقػدة بحيػث تتخػذ ىيػأة حكػي ف تكػوف لممفاربقػات الزمنيػة ىػذه تلمحكي ويمكف أ ياانث
ؿ المفارقػػة قػػد يشػػكف السػػياؽ اسػػتنادا إلػػى تمػػؾ أوؿ اسػػتنادا لمفاربقػػة تنػػدرج فييػػا فضػػبل عػػف أ

تكمػف فػي قدرتػو عمػى التنػوع والػػدخوؿ  سػترجاع ووظيفتػػوىميػة االإف أ.ىػذا النػوع مػف الحكػي
مػػع القصػػة فػػي عبلقػػات معقػػدة، يصػػعب تمّيزىػػا دوف االسػػتعانة بػػالربط الػػذىني لعبلقاتيػػا، 

وربمػػا  ،القصػػة ، مػػف قبػػؿ الػػراوي، فتيػػددأحيانػػا ،داخؿ مػػع القصػػة بطريقػػة ال إراديػػةوىػػي تتػػ
ف نوجزىػػػػا بالنقػػػػاط موقػػػػوؼ عمػػػػى أنواعيػػػػا وأىميتيػػػػا وأ راضػػػػيا يمكػػػػف أترىػػػػؿ نسػػػػيجيا، ول

 :(2)تيةام

 االسترجاع الخارجي: ىو تمؾ )السعة( التي تظؿ خارج سعة الحكاية. -1
 االسترجاع الداخمي: الذي تكوف سعتو داخؿ سعة الحكاية. -2
مػف الثػاني، بمعنػى اف انقطػة  وؿ وسػعتولمختمط: يأخذ مداه مف المفيـو األاالسترجاع ا -3

 مداه سابقة لبداية الحكاية األولىا.

 :االستباق -ه

نػػو أ مػػع ،(3)مػػف نقيضػػو االسػػترجاع قػػؿ ورودا  أ ف )االسػػتباؽ(ُتجمػػع الدراسػػات عمػػى أ
 -يػةمػف الوجيػة النظر  -حركػة تماثػؿ االسػترجاعا نواعػو وتكوينػو، فيػويقاسمو في صػفاتو وأ

ف تكػػوف ىػػي ذاتيػػا أقسػػاـ قسػػاـ االسػػتباؽ يمكػػف أفػػإف أ ومػػف ثػػـمػػف ناحيػػة االتجػػاه،  وتخالفػػو
أو عمػى  ،قسػاـة استخداـ االستباؽ ستحدد تمػؾ األاالسترجاع،  ير أنو مف المبلحظ أف ندر 

                              
 .62، ص: خطاب الحكاية، بحث في المنيج (1)
 .76 -62، ص: نفسوينظر:  (2)
 .22 -21ينظر: معجـ المغة والمسانيات، ص:  (3)
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ف االسػتباؽ يأخػذ وبالمقارنة مع النماذج القديمة فإ. (1)مكانية وجودىا جميعاااألقؿ تصعب إ
مارسػػت  نػػواع الروايػػة الحديثػػة، فقػػدعمػػا يعنيػػو فػػي أقػػؿ فػػي وظيفتػػو عمػػى األ مفػػا  مخت مفيومػػا  

ذ تعمػد المبلحػـ عمػى االبتػداء بػو إ ،النماذج القديمة االستباؽ بعػّده نوعػا مػف التقميػد الكتػابي
قصوصػػة أعمػػف مسػػبقا عّمػػا سػػيحدث، و عنػػدما يُ  واالسػػتباؽ يوجػػد .(2)ستشػػرافيابعػػّده إجمػػاال إ

تيا فػػي عنوانيػػا المثػػاؿ المناسػػب ليػػذا تولسػػتوي مػػوت ايفػػاف ايميػػتش التػػي تتضػػمف حػػؿ عقػػد
.  سػوة بنػوعي االسػترجاع، أينقسـ االستباؽ إلػى: خػارجي وداخمػي. (3)النوع لدل الشكبلنييفا

ى التػػي فاالسػػتباقات الخارجيػػة والداخميػػة يميزىػػا بوضػػوحا حػػدود الحقػػؿ الزمنػػي لمحكايػػة األولػػ
اقات الخارجيػة وظيفتيػا ختامّيػة، واالسػتب .(4)خيػر  يػر االسػتباقيايعيتنيا بوضوح المشيد األ

فػػبل يختمػػؼ عػػف ، مػػا االسػػتباقات الداخميػػةأ ألنيػػا تػػدفع خػػط الحكايػػة إلػػى نيايتػػو المنطقيػػة،
كػاف االسػتباؽ  ال سػيما إذا ،نقيضو فػي المشػاكؿ التػي تكتنفػو فػي االمتػزاج بالحكايػة األولػى

أف ينطبػػؽ عميػػو مػػا ذ يتيػػدد الحكايػػة بخطػػر التػػداخؿ والمزاوجػػة، ويمكػػف )مثمػػي القصػػة(، إ
، بيد أنو يختمػؼ بطبيعػة (5)ينطبؽ عمى نوع االسترجاع الداخمي في ىذه الخصيصة و يرىا

ثّميػػة القصػػة(، اتسػػد مقػػدما ثغػػرة الحقػػةا  الوظيفػػة التػػي يػػرد ألدائيػػا، فاالسػػتباقات الداخميػػة )مب
مف النػوع فيي ا مقطعا سرديا آتيا -مقدما دائما -فتسمى تكميمية، بينما تمؾ التي اتضاعؼ
ي تذكير القارئ واإلعبلف لو بأحػداث عبلف(، أو)اإل التكراري، الذي يؤدي وظيفة )التذكير(

وىػي  ا سػنرل، سػنرل فيمػا بعػدا.ػتي، و البا ما يتـ ذلؾ بألفاظ عمومية يحددىا جنيػت بػستأ
مػف  لخػر أنػوع أأحداث الفصؿ الثاني. ىذا فضبل عف وجػود بتصمت لنياية فصؿ لمتصريت 

 .(6)ات الداخمية، وىو الترددي، ويرل فيو جنيت أنو يحيؿ إلى خاصية التواتراالستباق
  

                              
شكاليات النوع السردي، ص (1)  .128الزمف النوعي وا 
 .76، ص، بحث في المنيجخطاب الحكاية (2)
 ز48، ص: ، تودوروؼالشعرية (3)
 .117 -116عمـ السرد، ياف مانفريد، ص:  (4)
 .77 :ص ، بحث في المنيج،ينظر: خطاب الحكاية (5)
 .79ينظر: نفسو: ص:  (6)
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 الديمومة

يسػػمى فػي تحميػػؿ الخطػػاب السػردي تقنيػػات النسػػؽ  ىػذه الخصيصػػة الزمنيػػة تعػالج مػػا
الزمنػػي لمسػػرد وتػػدرس عمػػى أسػػاس العبلقػػة المنعقػػدة بػػيف ىػػذه التقنيػػات التػػي تجمميػػا المػػدة 
وبيف زمف الحكاية في النص الروائي، تمؾ العبلقػة التػي تحػدد وتيػرة ىػذا النسػؽ مػف حيػث: 

الخبلصػة،  والمجمػؿ أرتو ىػي سرعتو وتباطؤه، والمظاىر التي يكتنفيا السرد ليسرع في وتي
وقفػة الوصػفية، فيشػكبلف بمظيريػو الحػواري والمونولػوجي(، وال )المشيد والحذؼ. أما تقنيتا:

ت يقافػا لمسػرد دائما.وتسػمى ىػذه التقنيػا، عمى أف الوقفة الوصفية ليست إ(1)بطاء  مع السرد إ
كاؿ الثابتػػة لمتقاليػػد ربعػة لمحركػػة السػػردية، وىػػي مػف األشػػعنػد جنيػػت باألشػػكاؿ األساسػػية األ

مػػف لػػدف تػػاري  األدب بوصػػفيا  ،وىػػي مػػف وجيػػة نظػػره مػػدعاة لمدراسػػة التاريخيػػة ،الروائيػػة
مقبػػػػوال لمػػػػوتيرة اختيػػػارا مػػػػف بػػػػيف كػػػػؿ الممكنػػػات قامػػػػت بػػػػو التقاليػػػػد السػػػردية ليصػػػػبت شػػػػكبل 

 .(2)الروائية

  

                              
نظرية الرواية، مرتاض/ البناء الفني لمرواية العربية، في ينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة، المرزوقي/   (1)

 شجاع مسمـ العاني/ تقنيات السرد الروائي، يمنى العيد/ بنية الشكؿ الروائي، حسف بحراوي.
، وشعرية المفارقات الزمنية في الرواية 129-128، ص ، بحث في المنيجينظر: خطاب الحكاية (2)

 .121الصوفية التجميات لجماؿ الغيطاني أنموذجا، ص 
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 المجمل:ــ  أ

وىػو االسػرد  ،الممحميػة والكبلسػيةسموب سردي قديـ عرفتو النمػاذج الحكاية المجممة أ
دوف تفاصيؿ ياـ أو شيور أو سنوات مف الوجود ، أو بضع صفحات لعدة أفي بضع فقرات

زمػف الحكايػة أصػغر بكثيػر مػف زمػف القصػة؛  -أي السػرد -، فيكوف فيػو(1)قواؿاأعماؿ أو أ
ف البنػػػى السػػػردية تجػػػنت إلػػػىا تمخيصػػػات ألحػػػداث ووقػػػائع جػػػرت دوف الخػػػوض فػػػي ذلػػػؾ أ

 .(2)شاراتااصيميا فتجيء في مقاطع سردية أو إتف

 ،كثيػرة التػواتر فػي بدايػة الروايػاتادية التي تنتمي إلى ىػذا الػنمط اف المقاطع االستعإ
مػػداد القػػارئ بمعمومػػات ي يخمفيػػا السػػرد وراءه عػػف طريػػؽ إفتقػػـو بسػػد الثغػػرات الحكائيػػة التػػ

التػػػي تقػػػدميا  لمعمومػػػات.ىػػػذه ا(3)حػػػوؿ ماضػػػي الشخصػػػيات واألحػػػداث التػػػي شػػػارؾ فييػػػاا
بػػنفس الصػػيغة التػػي تخػػص ماضػػي الشخصػػيات أو األحػػداث ال تتميػػز  المقػػاطع االسػػتعادية

ف يقسـ وتبعا لمموضوع االستعادي، يمكف أ سموب التمخيصي عمى إثر ذلؾالتمخيصية، فاأل
 :(4)نواعثبلثة أ إلى

 سموب التقديـ الممخص.أ  -1
 سموب خبلصة األحداث  ير المفظية.أ  -2
 سموب خبلصة خطاب الشخصيات.أ  -3

األحػػداث فػػي  لييػػاال يعػػرض سػػول الحصػػيمة )النتيجػػة األخيػػرة(، التػػي انتيػػت إوؿ فػػاأل
سػموب شػديد الكثافػة. تيا، ويعمػد الكاتػب إلػى التركيػز بأفي مرحمة مف مراحؿ تطورا ،الرواية

نظػػر مػػف وجيػػة  ،عػػادة صػػيا تيا، وا  جػػزاء منيػػا، أو أوبالمقابػػؿ فػػإف اختيػػار بعػػض األحػػداث
ف تكوف وجية نظر الكاتب الخاصة مصّفاة مف كبلـ الشخصيات، ، ومف الطبيعي أمختمفة

                              
 .129، ص:  ، بحث في المنيجخطاب الحكاية (1)
 .224الزمف في الرواية، ص  (2)
 .164بنية الشكؿ الروائي، ص (3)
 .154ينظر: نفسو، ص  (4)



 ............................. الزمف الروائي، تنظيرا  .................الفصؿ األوؿ .....
 

 

35 
 

نػػػواع الخبلصػػػات، بينمػػػا النػػػوع الثالػػػث، يخمػػػو مػػػف وجيػػػة النظػػػر أ فتمثػػػؿ النػػػوع الثػػػاني مػػػف
التػذكير  مػفوال مندوحة  .ةويركز عمى كبلـ الشخصيات نفسو بطريقة جد مقتضب ،الخاصة

يب التػػي يشػػكميا فػػي المػػتف الروائػػي، فيػػو وسػػيمة ميمػػة مػػف وسػػائؿ سػػالواأل ،بأىميػػة المجمػػؿ
تسػريع وتيػرة السػرد، فضػبل عػف وظيفتػو فػػي لحمػة الروايػة التػي بػدونيا ييػدد العمػؿ بالتفكػػؾ 

 . (1)واالنقطاع

  

                              
 وما بعدىا. 199ينظر: صنعة الرواية، ص:  (1)
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 الوقفة:ــ  ب

 خػرلد أنواعػو أو عبلقاتػو مػع صػيم أبطاء أـ تسريع لوتيرة السػرد وىؿ ألحػالوصؼ إ
ف الشػػؾ أ  كميػػا نواعػػووأ كميػػا التػػي تجعمػػو بيػػذه الصػػورة أـ ىػػي ميػػزة عبلقاتػػو تمػػؾ الميػػزة

نػو تػبلـز  راضو، والشػؾ أووظيفتو وداللتو وأتطور في صيغتو ، وقد طويبل   لموصؼ تاريخا  
فػػػاألمر لػػػيس بعػػػد كافيػػػا التمييػػػز بينيمػػػا، وىكػػػذا أحيانػػػا  ع السػػػرد وخالطػػػو لدرجػػػة يصػػػعبمػػػ

وظيفتو تركيبية )تتعمؽ بالبناء( أـ ىي تتعمؽ بشيء لو عبلقة ذا كانت ازدواجية لمعرفة ما إ
يميػػز النقػػاد بػػيف نػػوعيف مػػف الوقفػػات الوصػػفية:ا الوقفػػة التػػي تػػرتبط  بماىيػػة الوصػػؼ ذاتػػو 

ماـ شيء أو عػرض يتوافػؽ مػع توقػؼ مف القصة حيث يكوف الوصؼ توقفا أ بمحظة معينة
عػف زمػف القصػة التػي تشػبو إلػى حػد مػا تأممي لمبطؿ نفسو، وبيف الوقفة الوصػفية الخارجػة 

 . (1)محطات استراحة يستعيد فييا السرد أنفاسوا

مػػػرتبط  ووصػػػؼ خػػػارج إطػػػار ىػػػذه األحػػػداث، فػػػاألوؿ ،ؾ وصػػػؼ لؤلحػػػداثأذف ىنػػػا
فػي  أساسػيا   باألحداثا التي تقتضي بأف يكػوف المقطػع الوصػفي فػي خدمػة القصػة وعنصػرا  

 فيو ُمحسِّف لفظي ،ا النوع الثانيامّ . (2)نتيجةاو  ف يكوف في نفس الوقت سببا  ، أي أالعرض
خصوصػػية المغػػة،  تتحقػػؽ مػػف خبللػػو جماليػػة الخطاب،ويسػػتعير مفيومػػو مػػف الببل ػػة، عبػػر

، وحتػػى عػػف كػػؿ داللػػة عػػف كػػؿ حادثػػة شػػياء فػػي وجودىػػا الحيػػزّي، بعيػػدا  و ايتػػو ارسػػـ األ
 .(3)وصؼ خاؿ مف كؿ عنصر سرديا زمنية،

 ستشػػػؼ انفراجػػػا لممشػػػكمة المنيجيػػػة التػػػي قُػػػدمت، بيػػػد أفف نيمكػػػف فػػػي ىػػػذه النقطػػػة أ
عبلقتػػػو بالسػػػرد تطػػػرح مشػػػاكؿ ال يمكػػػف  سػػػيماالخػػػرل العبلقػػػة بػػػيف الوصػػػؼ والتقنيػػػات األ

وجػػدت الدراسػػات الحديثػػة نوعػػا مػػف المعالجػػة فػػي سػػميا بسػػيولة، وىػػي مشػػكمة تاريخيػػة أح
تحديدىا،بتعامميا مع الوصؼ بعّده وحدة نوعية ُتبنى استنادا إلى مقاييس شكمية أو وظيفيػة 

                              
 .175بنية الشكؿ الروائي، ص (1)
 .176بنية الشكؿ الروائي، ص (2)
 .292في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، ص (3)
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اختبلفات مضمونية ال تتػوفر  دقيقة، وليست استنادا إلى مقاييس مرجعية أو مورفولوجية أو
 .(1)ي وجود سيميولوجيعمى أ

، يمػػنت الػػنص داللػػة مػػف نػػوع مػػا بنائيػػا   عنصػػرا   مػػف الوصػػؼ ربمػػا تجعػػؿتمػؾ المقاربػػة 
 ؿ البنيػػػوي بمقيػػػاسخػػػرل، فيػػػي مػػػف جيػػػة تمجػػػأ إلػػػى الحػػػيقيميػػػا باقترانػػػو مػػػع العناصػػػر األ

خػػرل مػػف جيػػة أ وتقصػػي ف الوصػػؼا يسػػتعمؿ النعػػوت والسػػرد واألفعػػاؿا،ىػػو أ مورفولػػوجي
 ،صػػػػؼ بمعػػػػزؿ عػػػػف السػػػػردلو التػػػػي تنظػػػػر إلػػػػى ا ـ والمقػػػػاييس المرجعيػػػػة والتاريخيػػػػةالمفػػػػاىي

ػ شػػياء والسػػػرد يصػػور األحػػػداثاالتي لػػيس ليػػػا مسػػاس بالػػػف االوصػػؼ يصػػػور األأومقياسػػو 
 .(2)وىنا( )وصؼ( بوصفو شبكة عبلقات متداخمة في)امف/

زمنػػػػة الداخميػػػػة ىػػػػـ العبلقػػػات التػػػػي تحفظيػػػػا األأف الوصػػػػؼ مػػػػف أ اتػػػػودوروؼاويػػػرل 
حتػػػى بفعػػػؿ  ،دائمػػػا   ،خيػػػر حاضػػػرىػػػذا األمػػػف الحكايػػػة وزمػػػف الكتابػػػة، يوحػػػد ز وىػػػو  ،لمػػػنص

 ف الوصػػؼ يػػتـ. ويػػرل بعػػض النقػػاد أجػػزاء الػػنص مقػػروءة بػػوف تكػػوف أالنظػػاـ الػػذي يجػػب أ
تترتب عنيا ثػبلث طرائػؽ أساسػية ومتباينػة الشػتغاؿ المقطػع الوصػفي،  ،لثبلث حاالت تبعا  

لعمػػػؿ أو ا ،أو بالحػػػديث عنػػػو ،سػػػواء بػػػالنظر إلػػػى الشػػػيء الموصػػػوؼ ،فقػػػد يبنػػػى الوصػػػؼ
فيو ، أو تابعا   صبل  نقاد، في التعامؿ مع الوصؼ، بعّده أور ـ اختبلؼ الومف ثـ،  .(3)عميو

 راض، يؤدييا كؿ مف العبلقات والوظائؼ واأل نواعا  ، وتقيـ أيظؿ تقنية زمنية ترتبط بالسرد
 .(4)بكيفية مختمفة عمؿ

  

                              
 .178بنية الشكؿ الروائي، ص  (1)
 .182ينظر: نفسو، ص (2)
 .182، 111مفاىيـ السردية، ص:  (3)
 .وما بعدىا 175ينظر: في نظرية الرواية، المقاؿ السابع، كذلؾ: بنية الشكؿ الروائي، ص (4)
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 الحذف: ــ ج

تفحػػػص زمػػػف  وىػػػو الحػػػذؼ الزمنػػػي، ،لػػػيس الحػػػذؼ ىػػػو النقصػػػاف، إنمػػػا ىػػػو، حصػػػرا  
ار الييا)حػذؼ محػدد( أـ لة ىنا ىي معرفة ىػؿ تمػؾ المػدة المشػالقصة المحذوؼ، وأوؿ مسأ

 جنيت بيف: ويميز .)حذؼ  ير محدد( لييا ير مشار إ

 وات( أو  يػػر محػػددةشػػارة محػػددة )سػػنتيف، عشػػر سػػنالحػػذؼ الصػػريت: ويصػػدر بإ -1
الزمنيػػة التػػي لممػػدة  الصػػريحة تمنحنػػا إشػػارةالحػػذوؼ يػػاـ طويمػػة(.إف سػػنيف كثيػػرة، أ)

سػػنيف( ال تمثػػؿ حػػذفا مطمقػػا لمػػزمف  )مضػػت بضػػع شػػارة مثػػؿتحػػذفيا مػػف القصػػة، فإ
شػػارة التػػي تػػأتي بعػػد اسػػتئناؼ الحكاية)وبعػػد ، إنمػػا مػػا يشػػكؿ ذلػػؾ ىػػي اإلالمحػػذوؼ

 حسػػػاس بالمػػػدةواإل ففػػػي ىػػػذه الصػػػيغة داللػػػة أكثػػػر عمػػػى المطابقػػػة، ذلػػػؾ بسػػػنتيف(
أو  ،حسػػػاس بػػػالفراغ السػػػرديالػػػنص يػػػومئ فػػػي ىػػػذا الشػػػكؿ إلػػػى اإلا فأل المحذوفػػػة
 يماءة أكثر تماثميةا.الثغرة إ

مػػػف الصػػيم  يػػر المصػػػرح بيػػا فػػي الػػػنص، وتفيػػـ عمػػى أسػػػاس الحػػذؼ الضػػمني:  -2
االستدالؿ مػف خػبلؿ الثغػرات الزمنيػة أو التخمخػؿ السػردي، ويوجػد عػادة بػيف نيايػة 

اب مف خبلؿ ىذا االسػموب إلػى التكػتـ عمد الكتّ خرل. وياألالفصوؿ وبداية الفصوؿ 
 غايات تضمر داللة ما.لعمى تمؾ االزمنة 

أحيانا ؼ الضػػػمني الػػػذي اتسػػػتحيؿ موقعتػػػو،و اضػػػي: أحػػػد أشػػػكاؿ الحػػػذالحػػػذؼ االفتر  -3
 .(1)اي موضع كافيستحيؿ وضعو في أ

  

                              
 .119 -117، ص: ، بحث في المنيجخطاب الحكاية (1)
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 المشهد: ــ د

سػموب الكتابة، وىذا ما يشترط إليو األ المشيد حالة توافؽ تاـ بيف زمف الحكاية وزمف
قحاـ الواقع التخّيمّي في صمب الخطػاب، خالقػة بػذلؾ مشػيدا يضػع تػودوروؼ .(1)المباشر، وا 

 نػػب الوصػػؼ فػػي تحقيػػؽ التقابػػؿ بػػيف زمػػف الحكايػػة وزمػػف الكتابػػة فػػي تحديػػدهالمشػػيد إلػػى ج
قػػات التػػي يجػػدىا زمنػػة الداخميػػة، وىػػي مػػف ضػػمف العبلالمقػػاييس التػػي تفرضػػيا عبلقػػات األ

أو لمػػا ليػػا  ،ىميػػةنفػػردة لدراسػػة الػػزمف، لمػػا ليػػا مػػف أوطريقػػة م ف تشػػكؿ تصػػورا  أ قػػادرة عمػػى
يدي تكمػػػف فػػػي قدرتػػػو الدراميػػػة عمػػػى ولعػػػؿ مكانػػػة السػػػرد المشػػػ .(2)مػػػف خصوصػػػية معياريػػػة

اليب سػوالحط منيا بوصفيا مييمنة أسموبية احتكرت أ ،لغائبقصاء رتابة الحكي بضمير اإ
يقػػـو عمػػى التبػػادؿ الحػػواري درامػػي  سػػموب مسػػرحي، وىػػو أساسػػا  الكتابػػة الروائيػػة. والمشػػيد أ

فوجدتو ثػّرا فػي نقػؿ المحتػول النفسػي لمشخصػية وطبيعػة  ،شخاص، استعارتو الروايةبيف األ
 .(3)سموبي أو أدبيضافة أو تعديؿ أكما ىي بمغتيا الخاصة، دوف إلغتيا وانفعاليا فقدمتيا 

                              
 .49، ص، تودوروؼالشعرية (1)
 .111ينظر: مفاىيـ سردية، ص (2)
 وما بعدىا. 249كذلؾ: الزمف في الرواية العربية، ص .166ينظر: بنية الشكؿ الروائي، ص (3)
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 المبحث األول: زمن الحكاية

 

 الوحدات السمنية الكبرى

للحديووود ، لووو  ائزااوووو المكونوووةإإن الوقوووع ىمووو  زمووون الحكايوووة يالنوووي لفكيوو  الووونص 
إلوو   افنوو ، فووي اىمووال الربييووي، ىووذا ارئوورا  لبوواعاالموودد الزمنيووة اللووي يلكووون منيووا، إن 

، وسنبدا من األول ، اي الوحدات كبرى، ووحدات زمنية صغرى ل  وحدات زمنيةإلاسيميا 
 اللالية: وحسب ما مبين في الفاراتالكبرى، 

(1) 

ىميوووو الوووراوي بروايوووة المفووورد ،اول موووا يطمينوووا 4791الوشووول الصوووادرة ىوووال  فوووي روايوووة
الغااب الحدث اللالي: "لنفس كريل ىوا  الشارع، بيود اتلنواع ىوريض، سوبية شويور طوقلوو 

، وىوو مشويد وصوفي لحالوة البطول (4)بدقااايا ورىبيا، وىرست منو الدل واليظل واألىصاب"
مطالبوة اسوامة كثيورة، لمنحنوا حوع ال )كريل الناصري( الذىنية. ىذا الحدث ينومر فوي داتموو

ن الحوودث فووي بارئابووة ىوون اسووبابيا ووقااييووا المنطايووة، والكالووب ىميووو ان يئيووب ىمييووا، أل
، مرلبوووة لرليبوووا (1)فيوووال والوقوووااو او ىوووو مئمووووع الوقوووااو"المحصووومة النياايوووة ىوووو "سمسووومة األ

سوووووببيا، ولووووودور حوووووول مونووووووع ىوووووال، ولصوووووور الشتصوووووية، ولكشوووووع ىووووون صوووووراىيا موووووو 
سوامة األ حاوع وحودة الحودث إال ىنودما يئيوب الكالوب ىون لمو وال لل ترى...الشتصيات األ

 ين؟ ومل ؟ ولماذا؟االلي ىي من نوع كيع؟ و 

، للحاووع وحوودليا ومنطايوووا ،ىاابيوواافالحكايووة اللووي لنطمووع منيووا الروايووة سووليود  ،ذنإ
 ةزمنوالو  إوىو يشير  سامليا المنمرة، ىذا اليود نسلنلئو من تالل تطابيا،اولئيب ىن 

 متلمفة، لتلمع من ناحية وظيفليا النساية.

                              
 .9الوشل، ص:  (4)
 .444ينظر: ىمل السرد، يان مانفريد، ص:  (1)
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ل  لسمسمو المنطاي واللاريتي، وسونيلمد ىمو  إن نرصد زمن الحكاية اسلنادا ايمكن 
اللطابع االفلراني بين زمن الحكاية وزمن سردىا الذي يوفره التطاب، وىو لحظة الصفر 

ن االروايووة يمكوون  الزمنووي، وىوون طرياووو سوونحدد المفارقووات الزمنيووة، موون تووالل قوورا ة تطوواب
وىنووا   ،ولن الحوودث الووذي اسووليل بووو الووراوي حكايلووو، لوويس ىووو الحوودث األانسوولدل ىموو  

 المووددسوويمنحنا مسوولوى ىووذه الوقووااو لرليووب  موون ثوولنيووا سوواباة، و ا لوو إحووداث لشووير وقااييووا ا
 الزمنية لألحداث ىم  الشكل اللالي:

مانووي البييوود والمانووي ولوو : زموون مووا قبوول السووئن، ويشووكل الالزمنيووة األ موودةال -4
لو  المدينوة، إونزوحيل الاسوري  ،ئدادبا  واألحداثو، ماني اآلاالبييد/ الاريب نسبيا ولنل 
ومون توالل الحووار بوين كوريل  ،من تالل االسولذكار مورة رويتوطفولة كريل الناصري اللي 

ال يوال الننواالناصري وحسون السممان في السئن حيث  لذكرا طفولليموا، وحودث لوذكرىما 
سويل ىموران ولاااوو احوداث ليور ع كوريل الناصوري ىمو  اولصع المنشوورات ىمو  الئودران، و 

حوودى إفووي مدينووة الناصوورية  موودةحووداث ىووذه الاولاااووو الثوواني فووي  رفلووو. ولاووو  ،ول بيووااأل
 المدن المسحوقة في ئنوب اليراع.

 اً ثحووودااولنووول  ،الزمنيوووة الثانيوووة: زمووون السوووئن، ويشوووكل المانوووي الاريوووب مووودةال -1
انليا  ،و ول لكوووريل الناصوووري فوووي السوووئن، وليرفوووو ىمووو  رفاقوووووليوووا حووودث اليوووول األامليوووددة 

 ،ىوالن برا لوو مون الحوزبا  و  ،ولاو  الرفواعاواىلراع كريل الناصوري ىمو   ،بأحداث اللحايع
 ينا. اطالع صراحو. وىي لاو في الناصرية إثل 

الزمنيووة الثالثووة: زموون مووا بيوود السووئن، ولنوول حوودث تووروج كووريل الناصووري  موودةال -3
ل  نياية الروايوة وىوو حودث قورار سوفره إ مدةحداث ىذه الاولسلمر سمسمة  ،ل  بغدادإوسفره 

إلوو  الكويووت. ومكووان حوودوثيا مدينووة بغووداد ىاصوومة اليووراع. ىوون طريووع ىووذه الموودد الزمنيووة 
 ...يةيمكن ان نحدد مدليا الزمنية اللاريب

المدة الزمنية األولو  لملود ىمو  مودى لاريبوي لبيوًا لماىيوة األحوداث، ونتمنوو بياودين، 
او اكثوور، ونسوولدل ىمووو  ذلوو  مووون تووالل المانووي البييووود، مانووي اآلبوووا  واألئووداد ولووواري  
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" لووو اتووذت سووكان  السووئن الووذي كووان فووي يووول مووا اصووطباًل لتيووول الشوورطة فووي الناصوورية
، وىوو زمون مملود (4)بيود ان توانليل األرض"  فاة قطنووا الناصوريةمدينلنا لوئدليل فالحين ح

ابيد من طفولة كريل الناصري ىندما ترج مو تالو إل  إحدى الاورى لوياًل واثبوت شوئاىلو، 
او حينما كانت والدلو لاص ىميو حكايات زرىت في داتمو الئبن ) وىي مدة منفلحوة إلو  

مزدوئووووة، لحوووودد الفنووووا  الحكووووااي اواًل، موووودى  يوووور محوووودد اينووووًا( لاوووودل مئممووووة، وظيفليووووا 
يحاايا ئديدًا لألحداث، ولحرِّع ماىيليا ثانيًا.  ولنيع بيدا دالليًا وا 

(1) 

امووووال روايوووة ىموووو  الووور ل موووون  نئووود انفسووونا 4790فوووي روايوووة األنيووووار الصوووادرة ىووووال 
فاللالىووب  ،نيووا ال لطمووس لسمسووميا المنطاووي واللوواريتياال إ اللالىووب الزمنووي فووي األحووداث

ىمل ئمالي بحت.لبدا األحوداث فوي الروايوة لصواىديا مون كوانون  لزمني في رواية األنيارا
، اربو سونوات وثمانيوة اشوير لاريبوا.يمكن ان ناسول 4791ولنليي في مارس  4791الثاني 

 زمنيلين ىما: مدلينالزمنية في الرواية إل   مددال

وارحوداث فوي  4791لمووز 5لو  إ 4791الماني، الذي يبدا من كانون الثاني  -4
نوو يظول بودون اال إللسمسل بتط للابيي يلصاىد فييا الحدث الدرامي إل  ذرولو  مدةىذه ال

 نياية، للبدا المرحمة الثانية:

واألحووداث فووي  ،4791آذار لوو  مووايس/إ 4794الحانوور، الووذي يبوودا موون ايمووول  -1
للاطوووو ىمووو  مسووولوى  األولووو  بوووين الحوووين واآلتووور، فيوووي مرحموووةلووو  الإليوووود  مرحموووةىوووذه ال

التطوواب، للرسوول نيايووة األحووداث، الروايووة للتووذ الحانوور بدايووة ليووا ملمووثال بووأوراع شتصووية 
حداث المانوي اللوي ا)صالح كامل( اللي للميز طباىيا بلانية التط الداكن لمييزا ليا ىن 

موو اسلتدل ليا التط الفالح، وىو اسوموب او لانيوة شويدنا ليوا فوي الوشول اسولتداما ممواثال، 
، ىم  ىكس الوشل اللوي ليمودت طموس مراحميافارع طفيع يلمثل بإلحاع اللحديد الزمني ل

                              
 .13الوشل، ص:   (4)
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شارات الزمنية، ألسباب لبدو ماصودة ليس لنا في ىذا المونو ان نليموع فييا."إنوو ىوو ار
ذن؟ إسوووماىيل اليمووواري ينكرنوووي إ لووو  حووود اللحووودي...إسوووماىيل اليمووواري بوئيوووو المووولئيل إ

ة قرفة ولرفوو  ريوب؟ موا السور فوي ىوذا؟ ليميوا واحودة مون نزوالوو؟ ويسحب نظرالو ىني بحد
 .(4)ال."

نط موو 4794يموول احداثيا والموررخ فوي شوير السليل بو الرواية  في ىذا الماطو الذي
ىموو  الحكايووة، وىووي لوودىونا لميرفووة السوور الكووامن تمووع ىووذا الئفووا ، الووذي ينبوو  بأحووداث 

الحكايووة وانطووالع زمنيووا، الحكايووة ليووا موواض،  سوواباة ىمينووا ميرفليووا، يشووكل مانووييا بدايووة
"كانووت بغووداد لنووميل. مئموىووة طمبووة ئاروىووا موون موودن  نسوولدل ىميووو موون الماطووو اللووالي:

حووالل كبيوورة ىوون النووو  والمئوود. وكووان البموود االيووراع الملراميووة ليدرسوووا الرسوول وفووي رروسوويل 
 .(1)حداث واللظاىرات"األيفور ب

يشكل ىمو  مسولوى السورد نوىوا  4791انون الثاني ن لاري  ىذا الحدث ىو كإ      
ن ىنوا  اال إ ىميةاوىو سرد اسلذكاري محدد، ومو ما ليذا اللحديد من  ،من الدرئة الثانية

ن ىوذا الحودث يصوور ا، ذلو  مكنوةن اسلنلائيا منطايا ىممية ما طمست ميالميا بيد اً زمانا
مون بيود  ،لو  ثوالث سونواتإولشير نمنا  ،تيرةلنا لفاصيل وقيت في المرحمة الئاميية األ

ن الحكايوة لحودد لنوا افنوال ىون  ،دراسوةاللغورض  ،مئي  الطمبة من مودن اليوراع المتلمفوة
زمنية يشكل الماني البييود )الطفولوة، الشوباب، نكسوة  اً من تالل اسلرئاىيا التارئي مدد

اللوووووواريتي  ،ويشووووووكل المانووووووي البييوووووود ئوووووودا،ليا ومميووووووداً  طبيييوووووواً  ( منبيوووووواً 4799حزيووووووران 
ن اموون زموون الحكايووة، ر وول  الملمثوول فووي) زموون التمفووا ، زموون كمكووامش( ئووز اً  ،سووطوريواأل

زمنووة يوودتل فووي مووا يوودى  بلانيووة )اللنوومين( الووذي يوسووو دااوورة الحوودث لوو  لموو  األإاليووود 
نووو زموون سووابع موون انووو يفيوول ىموو  مسوولوى الحكايووة ىموو  اال إويرفووده بمفوواىيل شوواممة،،الراىن

 المنطاية واللاريتية.ئية اللرليب 

                              
 .9األنيار، ص:  (4)
 .13، ص: األنيار (1)
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حووالل والنووو  والمئوود. وىموو  وفووع ولاوو  الطمبووة، حكايووة األاذن لبوودا حكايووة إموون ىنووا 
لمكن وا مون رسول ئودول لألحوداث ىمو   لم  الميطيات والمرشرات الزمنية اللي وفرىا الونص،

  (.1) ئدول رقل وفع لرليبيا الزمني المنطاي وللابييا اللاريتي
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(3) 

، لسوير األحووداث ىموو  4799الثالثووة الامور واألسوووار الصوادرة فووي  فوي روايووة الربييوي
 ،موون المانووي الوو  الحانوور ،للسمسوول بتووط زمنووي لصوواىدي ،وفووع ىالقووات بناايووة مللابيووة

ن بدا ىوذا األسوموب طا يوا ىمييوا إال انوو ال يمكون  فالمسلابل، ىم  الر ل من ان الرواية، وا 
كمووا مبووين فووي  – ة اسوولباقية واسوولرئاىيةان يكووون تالصووا، فيووي للوووفر ىموو  مفارقووات زمنيوو

إال انيا ال لشوكل مممحوًا بناايوا بوارزا، ويظول الللبوو التطوي لألحوداث،  –(  3الئدول رقل ) 
كمووا ىووو الشووأن فووي الوووكر، ىووو النسووع الغالووب. لووردي المفارقووات دورا مسوواىدا يمكوون لمسوورد 

موووة اللونووويح، ولاوووديل االسووولغنا  ىنوووو، بمينووو  ىووودل اىميليوووا فوووي لنوووامي االحوووداث، لووووال مي
الميمومووات لماووار  ىوون مانووي الشتصوويات او لحديوود ارطووار اليووال الووذي ياوودل الحوودث موون 

ن لر  الراوي مصير المسلابل للادير الاار ، بيد ان قد ل بين يديو، ما يمكن ان  تاللو،  وا 
يكون دليال ىميوو، بمينو  ان منطوع األحوداث سويوحي بيوذا المسولابل، ال ذا ، وىوو منطوع 
ملفااوول بإمكانيووة اللغييوور، وفووي ىووذا مرشوور ىموو  قابميووة الروااووي وقدرلووو ىموو  لوئيووو الاووار ، 

 من دون ان يفرض شياا ىميو.

ن بوودا -اللسمسوول التطووي الملصوواىد -ىووذا األسووموب نووو ال اإال    الروايووةطا يووا ىموووا 
ا ال نيووايمكوون ان يكووون تالصووا، فيووي للوووفر ىموو  مفارقووات زمنيووة اسوولباقية واسوولرئاىية إال 

ويظوول الللووابو التطووي لألحووداث، كمووا ىووو الشووأن فووي الوووكر، ىووو  ،لشووكل مممحووا بناايووا بووارزا
بمينوو  ىوودل  ،يمكوون لمسوورد االسوولغنا  ىنيووا مسوواىداً  لووردي المفارقووات دوراً  .النسووع الغالووب

ولاووديل الميمومووات لماووار  ىوون مانووي  ،لوووال ميمووة اللونوويح ،اىميليووا فووي لنووامي األحووداث
ديد ارطار اليال الذي يادل الحدث مون تاللوو. وييورض بأسوموب السورد او لح ،الشتصيات

المونووووىي الوووذي اشووولغل بموووادة حكاايوووة لملووود ىمووو  مووودى ىاوووود مووون الوووزمن لاريبوووا، لشوووكل 
نسولدل ىمييوا ىون  ،كول واحودة لورلبط بواألترى مون ناحيوة للابييوا الزمنوي ،مرحملين زمنيلين

 :باآللين نونحيا ااالحداث يمكن نسلنلئيا بواسطة لنامي  ،طريع مرشرات زمنية

لليموووووع  ولنووووول احوووووداث ،( 4714الووووو   4197المرحموووووة االول :المانوووووي البييووووود)من  .4
موور ىمووي االشووار اىنوودما  ،مر موون موودحت باشوواأبالمدينووة،ىن كيفيووة لأسوويس الناصوورية بوو
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 ،مانووي الشووي  ىمووي .حوود الكلووبابووذل ، قوورا  الشووي  ىمووي لأريتيووا ىموو  الئالسووين موون 
 ،وىروبو ىندما كان طفال، وكان ذل  في ىشورينيات الاورن اليشورين،وىودلو الو  قريلوو

مووون الماارنوووة بوووين لووواري  ىروبوووو فوووي  ة)مسووولنلئ4735ومووون ثووول الووو  الزقووواع فوووي ىوووال 
 اشوولرى داراً  (، ىنوودما4754ىوال فووي احووداث 49وىموور ابنووو ىزيووز الووذيبم  ، 4714ىوال
وانئب منيا ىزيوزا وكووثر، مانوي حسونة ،ولزوج اتت حميد ابنة ىمو ،حميد دار قرب

قبوول المئوو  الوو  الزقوواع الووذي اودى بحياليووا  ،وكيفيووة اصووابليا بووالمرض ،زوئووة حميوود
الحاا، اىلاال محسن الحالع، الثأر اليشااري الذي ادى ال  مالل ىبد ابون ىول الشوي  
ىمووي واقووارب حميوود، فنووال ىوون موودد زمنيووة لليمووع بأحووداث مصوور اللووي ادت الوو  ثووورة 

وا لصوواب فمسووطين  ،ع اسووليدادا لملحووول السياسووي فووي إيوورانقووال بووو مصوود   موواو ،4751
وكووان  4754واألحووداث اللووي كانووت سووببا فووي دتووول اليووراع فووي حمووع مووو بريطانيووافي 

سووولكون نووورورية المووولال   ىوووال، و يرىوووا مووون احوووداث تارئيوووة 49ىمووور ىزيوووز حينيوووا 
كاليووا، لمييوودا ليرنوويا ىموو  المشوويد بواقييووة لسووئيمية، اثبووت الربييووي قدرلووو ىموو  محا

 .شاشة السينما
مووون اول  ( وللنووومن احوووداث الحانووور بووود اً 4753الووو  4701المرحموووة الثانيوووة: )مووون  .1

مشيد لنطمع منو الرواية في بيت حميد وزوئلو وولديو كامل وىبواس وحادثوة تلانيموا، 
لنليووي  ىامووا. 49ىزيووز يكبوور كووامال سوونة واحوودة، وىموورو ىامووا،  40وكووان ىموور ىبوواس

ي ا باللحاع ىزيز الو  الئاميوة وكامول يشوار  فوي بطولوة االنديوة الريانوية فوي بغوداد،
تر ىزيوز ىون اللسوئيل بالمدرسوة ألو إلو  ارشوارةتوذين باالىلبوار آببمو يما سون الرشود 

 .(4753-4701ن المدة الزمنية تمسة سنوات لاريبا اي )ا نسلنلجسنلين وبيذا 

ىموو  وفووع انلظاميووا اللسمسوومي  ،االحووداث ن نبوويناىوون طريووع ىووذه الموودد يمكوون لنووا 
 الحاا. سنبينو( وحسب ما 3الئدول رقل) وللابييا المنطاي واللاريتي ىم  وفع
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(0) 

، للبووو الحكايوة النسوع الزمنوي الللووابيي اينوا،فيي روايوة لكوواد 4714فوي روايوة الووكر
ال ىن اشلماليا لتمو من االسلرئاىات او االسلباقات، اذا اسلثنينا بينيا الاميل ئدا، فن

لانيووة اللووزامن فووي االحووداث، بمينوو  ان احووداث الروايووة، فووي اقسوواميا السوولة ليسووت منفصوومة 
فوي  ايوة الصويوبة، ليوذا  اً امور  ىن بينيا.إن لزامن األحوداث ئيول لاسويل وحوداليا الزمنيوة

انطررنا الو  اىلمواد لرليوب وحوداليا الكبرى،ىمو  وفوع موا وردت فوي الروايوة، وىوو لرليوب 
االحداث ىم  شكل اقسال كل قسل ينل مئموىة احداث مينونوة بينواوين دالوة ىمو    ياسل

المنمون الحدثي، ومئموىيا سلة اقسال ينيض الاسل السادس منيا )مصاار( برسل نياية 
، ىم  شكل تالمة. فبيود (4)االحداث، ممتصة بمغة شيريةلتلمع ىن لغة الفصول األترى

األقسووال التمسووة السوواباة، فووإن الشتصوويات ىووي اللووي ان كووان الووراوي ىووو الووذي يلحوودث فووي 
ئديودة، ولكنيوا اظيورت براىوة الربييوي، وقدرلوو لكوون لكفمت بونو النياية، فوي لانيوة ربموا 

ىمووو  ارفوووالت مووون قبنوووة النسوووع الوووذي يمكووون ان يسووويطر ىمووو  الحكايوووة.ىم  نوووو  ىوووذا 
 ىما: مرحمليناللاسيل يمكن ان نحدد مدد الحكاية الزمنية وناسميا ال  

المانووي البييوود والاريووب: ولووردي ىووذه الموودة وظيفووة لاووديل الميمومووات ىوون مانووي  .4
كمموا سونحت النورورة  الو  ذلو ، ولودرج ىمو   ،االشيا  والشتصيات ولادل في السرد

بنوىيووو التووارئي والووداتمي، ولنوول احووداثا منيووا، حوودث شوورا  ئيوواز  ،شووكل اسوولرئاع
وظووروع حيوواليل  ،ومحمووود وىمووادومانووي كوول موون ىمووال وصووادع  ،الراديووو والموحووة

السياسية والئاميية اللي كان ئميا يليموع باالىلاوال والمطواردة، اموا الاسول اآلتور مون 
ردي وظيفوووة اللنووومين كموووا ىوووو الشوووأن فوووي حووودث السوووئنا  الوووذين اتفووووا يوووف ،األحوووداث

 ير محددة  ازمانالطفل في الرواية اللي قراليا سمم ، يصل مدى ىذه األحداث ال  
 نسوولدل ىمييووا موون قووراان زمنيووة اشووارت ،ا محووددة، والمحوودد منيووا ىشوورون سوونةواحيانوو

لشووير األحووداث الوو  إنيووا وقيووت قبوول  ،قووربا إلييووا الروايووة، وللوودرج إلوو  سوونوات اتوورى

                              
 .113، ص: 15ينظر: مدتل للئربة ىبد الرحمن مئيد الربييي الاصصية، حوار  (4)
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 ،شوويرا اربيووة إلوو ىووا، لصوول سوويليا  الحانوور السووردي، بيوود الدراسووة الئامييووة واثنا
وتسوارلو  ،شوباط 1مثمما ىو الشأن في حدث احلئاز ىموال، وىمول محموود قبول ثوورة 

اليمل بيد الردة، وحياة صوادع الئامييوة، اللوي داموت سوبية سونوات بسوبب االىلاوال، 
 ،زيووارة اللووي قووال بيووا الوو  ىنووا  قبوول زيارلووو األتيوورةوالومانووي ىموواد فووي الناصوورية، 

ن كان بينيا ماض قريب ئودًا منيا لياو يرىا من احداث يشكل الماني إطارا ز  ، وا 
سووويما ان الحووودث بينيموووا لكووواد لكوووون  يووور مئديوووة، ال إلووو  حانوووره، حلووو  ان اللفرقوووة

يلشكل من االثنين، وليس بميزل ىنيموا، بمينو  ان المانوي ىنوا لويس روايوة احوداث 
 .فاط، بادر ما ىو واقو لييشو الشتصيات، ولرلين بمئريالو

 ،بزوائيوا مون ىمواد سوراً  وانليوا ً ،ة انلحار سمم  فوي بيليامن محاول الحانر: بد اً  .1
 ،ولشكل ىذه االحداث حانر السرد الروااي للزامن ميظميا من ناحيوة مودليا الزمنيوة

موون انليووا  اليووال الدراسووي  اوىووي موودة محووددة، لبوود ،ويلطووابع زمنيووا السووردي والحكووااي
الوو  نيايووة اليطمووة الصوويفية  ،والثوواني بالنسووبة الوو  سوومم  ،بالنسووبة الوو  ىموواد ،االتيوور

وزوائيووا موون ىموواد الووذي  ،لسوولمر حلوو  ىووودة سوومم  الوو  بغووداد ،مدليا)ثالثووة اشووير(
 يمثل حدث النياية.   

ن نبووووين االحووووداث ىموووو  وفووووع انلظاميووووا اىوووون طريووووع ىووووذه الموووودد الزمنيووووة يمكوووون لنووووا 
ن فوي (وحسوب موا مبوي0اللسمسمي وللابييا المنطاي واللاريتي ىم  شكل ئدول )ئودول رقول

 الماول )اوال( الالحع.
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(5) 

باالنلاووال الوو  الروايووة التامسووة لمربييي)تطوووط الطووول.. تطوووط اليوورض( الصووادرة 
نكووون ازا  حكايووة ال لفووارع منووامين الحكايووات االتوورى فووي الروايووات السوواباة  4713ىووال 

ونئود ذلو  فوي  ،وطرياة البنا  ،نيا لتلمع ىنيا في ىموميا اليامةابيد  ،في ىميا التاص
والفيل الثوري الذي كان محور الحكايات  ،ليل السياسي النابو من ر بة اللغييراقحال إىدل 

بوووواللمزع الاالوووول  ياواحساسوووو موووون ىووووذاب الووووذات نابيوووواً  فرديوووواً  ولاوووودل بوصووووفيا ىموووواً  ،االتوووورى
و   واال لراب النفسي والمكاني، مارونا باليموسة واليذيان، ر ل  رفاىيوة اليويش وحريوة السوم

سوموب اللوداىي ينبو  ببنوا  أىوذا المنومون الحكوااي المالورن ب .لمشتصوية المحوريوة) ياث(
 زمني ملشظ.

 "سووييدة بنووت المنصووع"مووو  " يوواث داود"ُلاوودل االحووداث فووي الروايووة موون تووالل قصووة 
ىي ،و لووونس وانليووت بيووا موونبوودات  ،لسوولغرع ىوود ة شوويور ،حسووب المرشوورات النصووية ،اللووي

ليسولدىي  ،الو  الطفولوة والوزمن المانويياللي ييوود بيوا ولوداىيالل البطىبارة ىن ىوائس 
 ،والدلو اللي ثوت في صحرا  النئع ىظاما ال لدب فييوا حركوة "بنت الشي  ئابر"حكيمة 

كوول واحوودة  ،تريوواتان لسوولييدىا بئنووون قالوول، ولسوولييد حكايووة نسووا  ىموو  الصوور ذاكرلووو 
بوو، لوذا يسوي  الوراوي السولدراج ىوذا  وييصوع ،ينغط بثاموو ىمو  البطول منين لشكل زمناً 

 الماني وقصصو.

"تطوووووووط الطووووووول.. تطوووووووط اليوووووورض" ليسووووووت حكايووووووة واحوووووودة،إنما ىووووووي مئموىوووووووة 
ن بدت مرلبطة بوثاع  ياث، بيد ان كل حكايوة منيوا لمثول املودادًا مغوايرًا زمانيوًا  حكايات،وا 

الزمنوي والمنطاوي،  ومكانيًا، يبدو، ونليئة لذل ،ان ليس مون السويل فيول الحكايوة، بلسمسوميا
لدرئووة لئيوول امكانيووة لحديوودىا ىمميووة فووي  ايووة الصوويوبة، وىووذا مووا بسووبب لووداتل حكاياليووا 
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يفسووور اىلمادىووووا الكمووووي ىموووو  المووووزج بووووين انسووواع زمنيووووة متلمفووووة، ومزوائووووة اسوووواليب لانيووووة 
 .(1)، لدرئة اللمويو واالييال ولئاوز حدود الشكل والمنمون "المسموحة"(4)متلمفة

الروايووة فووي حكايليووا ىموو  وحوودات للشوواكل وللووداتل فووي احووداثيا الوو  درئووة لوونيض 
 ،االنصووويار، للمثووول ىالقوووة  يووواث داود البطووول الووورايس فوووي الروايوووة بسوووييدة بنوووت المنصوووع

والمليماة باسليادة الماني الاريب  ،واألحداث اللكميمية ليا،حيث لشكل احداث ىذه الوحدة
ولكشوع ىون اسوبابو، بدايوة  ،لوي لنيور ىوذا الماوا وبيوض الئوانوب ال ،لسييدة بنت المنصوع

النص الروااي، وبمئرد الدتول في ىذه اليالقة لبدا رحمة البحث في الماني البييود حيوث 
لسووولدىي كووول مووودترات الوووذاكرة الشتصوووية المحبطوووة والمأزوموووة اللوووي لفئووورت دفيوووة واحووودة 

ولشووظي ،وانلشوار زمنيا ،لمئورى الحكايوة سوردياً  بطرياوة اللوداىي والمنولووج، فأحودث لااطيوواً 
لشير داللليا  ،زمنة متلمفةاماكن و السمسمو ومنطايلو، إن اللاطيو الزمني ينال الحكاية ال  

واللوووي  وئووودت ملنفسوووا  ،وحئووول الميانووواة اللوووي يييشووويا البطووول ،الووو  ىووودل االسووولارار النفسوووي
 لمتروج من كبليا بلم  االثارة اللي ولدليا ىالقة البطل بسييدة، 

 ن ناسميا ال  وحدلين:امددىا الزمنية يمكن ولميرفة 

الحانوور: ويلنوومن ىالقووة  يوواث وسووييدة بنووت المنصووع ينبثووع منيووا الووزمن المانووي  .4
 .اشير لاريبا 9و واسية منو. وللحدد مدليا ب ازماناويسلدىي 

الماني:  وينل كل االحداث قبل بد  لم  اليالقوة، كموا ىوو مونوح فوي الئودول رقول  .1
فنووال ىوون املووداد  ،الوو  ىوودة ىاووود ولشووكل موودة زمنيووة يصوول مووداىافووي الممحووع،  (5)

 .سيليا الزمنية

  

                              
 وما بيدىا.  334الرحمن مئيد الربييي رواايا، ص:  ينظر:ىبد (4)
 .307نفسو، ص:  (1)
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 الوحدات السمنية الصغرى

 ننلاوول إلوو بيوود ان حووددنا الوحوودات الزمنيووة الكبوورى اللووي لرلووع ارطووار اليووال لمحكايووة 
 ،وحووودودىا ،وطرياوووة ىرنووويا ،وطبييليوووا ،ولرليبيا المنطاوووي واللووواريتي،وحوووداليا الصوووغرى

  لبيا لمماومات اللالية:،وليمع بينيا بالبيض األتر

 (السببية، المحدودية، الترتيب والتتابع) 
 : التزتيب والتتابع:-أوال

فوووي زمووون الحكايوووة ىمينوووا ان نحووودد ونينوووي بوووو اللرليوووب المنطاوووي والللوووابو اللووواريتي، ف
ىمووو  مبووودا  ،مووويفوووي ارئووورا  اللحمي ،الناطوووة الزمنيوووة اللوووي لبووودا منيوووا الروايوووة، وىوووي ليلمووود

لحظة الصوفر  اواسلنلائي لحدده حالة اللطابع االفلرانية بين زمن الحكاية وزمن السرد، 
دُّ يووميينوة لُ لحظووة ولوويس ىنوا   ،لرسوس بدايووة السورديمكوون ان لحظووة زمنيوة  ةإن ايو الزمنوي.
بطبييووة المرلفووة و، إنمووا يبوودا الروااووي سوورد حكايلوول، لمباشوورة سوورد الحكايووة األو  ثابلوواً  قانونوواً 

وىوي سومة  ،من اية ناطة يشوا ، و البوا موا لكوون  الوسوط ،)بداية ووسط ونياية( الحال من
 ليار الوىي. ، ال سيمابارزة في األىمال الحديثة

يوورثر ىموو  الوقووااو واألحووداث موون حيووث  لموو  الناوواط ال ىحوودإإن اتليووار البدايووة موون 
ئوود الوقوااو بوصوفيا )ملنوا( وئوود وئودىا وزمنيا،انما يرثر ىمييا من حيث لرليبيوا، الن و 

قوووووواال ومسوووووولال، ويمكوووووون ان ليوووووورض حسووووووب نظاميووووووا الطبييي"النظووووووال الوووووووقلي والسووووووببي 
، وباسلاالل ىن إىادة لرليبيا بوصفيا)مبن ( "يراىي نظال ظيورىا في اليمل، (4)لألحداث"

رد ىوذه السو ان لكوون لحظوة ، ولويس ميمواً (1)كما يراىوي موا يلبييوا مون ميموموات ييي نيوا لنوا"
 مونوىية،او ذالية،بل الميل ان لوفر لنا الميموموات اللوي لرسوس لصوورًا منطايوًا ولاريتيوًا.

باالىلمووواد ىميوووو لحووودد المووودد الزمنيوووة: مووواض  اسوواس، مرشووور وموون ثووول، فوووإن لحظوووة الصوووفر
ال فوال يمكون ان نلصوور مووت  مسلابل. وبيذا لفيل الوقوااو حسوب حانر اسوباية حودوثيا،وا 

                              
 .414نظرية المنيج الشكمي، نصوص الشكالنيين الروس ، ص:  (4)
 .414، ص: نفسو  (1)
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او انوووو يلماووو  رصاصوووة فوووي راسوووو، وال لحووودث إال تدشوووًا  ،ابووول والدليوووالشتصووويات ق ىاحووود
لبووواع لسمسووول منطاوووي، فنوووال ىووون ا بسووويطًا، فوووالمنطع يحووولل ىمووو  الحكايوووة ان لئووونح إلووو 

 ئريانيا في الزمن. 

وفووع لسمسوول طبييووي موون المانووي الوو  ىموو  األحووداث ىموو  مسوولوى الحكايووة لسووير 
 النوار سوبباً  ، بولفوي وئوود النوار فميس الدتان سبباً ية، مبدا اليملالحانر فالمسلابل اسلنادا 

 .ن بدا ملتيالً ا  و  ،في وئوده، وىكذا ُيمنح الاار  ىالما حايايا قابال لملصور

وقبول التووض فوي  "،الربييوي"ن نلفحص روايات ايمكن  ،ىم  ىذا األساس المنيئي
فالوشول  ،اتليار بدايلياللمايز في  ،حداثيااوبيد لفكي   ،األىمال الروااية ن، فإىذا ارئرا 

 وللوداتل ،ثول لرسوس مبناىوا ىمو  نسوع زمنوي ملنواوب شوديد الظيوور ،مثال لبدا مون الوسوط
 تطووط الطوول.."سوموب روايوةولشولر  مييوا فوي ىوذا األ ،لو  درئوة اللشوظ يإفييا  األحداث

ظوة ولتلار لبدايليا لح ،نيا لناوب بين زمنين اينا"، فإاألنيار"رواية  اما". تطوط اليرض
المساوي من حيوث  ولكن مادار زمن الوقااو بيد حدث البداية ،قرب ال  تط النيايةازمنية 

مووو ىووود زمنووي  ،يئيميووا روايووة ذات بدايووة وسووطية اينووا ،مدلووو الزمنيووة ألحووداث المانووي
سوووموب و البوووا موووا نئووود ىوووذا األ، ياووودل األحوووداث بكثافليوووا الزمنيوووة المسوولامة ،منوولظل لممانوووي

 يوظع بوصفة دفيا ليئمة الوقااو. ج مو السرد والذيو بالوصع الممز  ماروناً 

 ،سووموب الللووابيي  الووب ىمييمووان األإفوو ،)الاموور واألسوووار( و)الوووكر( اموا روايلووا      
زمنوي إئموالي  بيوود ةنيموا لميودان لبدايوار ل مون ىمو  الو وُيظير حالة لطابع بين الزمنين،

طاللووة إشووكل فصوول مسوولال كمووا ىو)الاسوول األول: ىموو  ، كمووا فووي الاموور واألسوووار ،لاميوودي
لإلحووووداث  ارئمووووالي سووووموبيا الوصووووفيأسووووموب الروايووووات اللاميديووووة )باولوووو (، ىموووو   وووورار ا

تووووال بيووووض الكشوووووفات ىوووون مانووووي  مووووا ،ثوووول لبوووودا األحووووداث بيوووود ذلوووو  للابييوووواً  ،السوووواباة(
موون ىووذا ونسوولثني  ،لمئوورى الحكايووة قطيوواً  ،ىموو  مسوولوى السوورد ،الشتصوويات اللووي ال ليوود

لييمووا إسوونلطرع  ،ىمو  مسوولوى بناايوا مممحوواً "الوووكر"شووكال فوي  ،الليمويل حوودثين اسولرئاىيين
فووووي الووووروايلين  ،ليوووووإالووووذي اشوووورنا  ،و النسووووع الزمنووووي، اسووووموبن األإ فووووي مونووووو الحووووع.

إنموووا يسوووليمل  تووورى بطريالوووو اللاميديوووة لمووو ،ال يووولل اسوووليمالو فوووي الروايوووات األ ،السوووابالين
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 بناايواً  ولشوكل ألئول ىوذا اللوأثير مممحواً  ،ولوقوع سوردىا ،مئورى الحكايوة بطرياة لورثر ىمو 
 .مغايراً  بنااياً  يرسس نسااً  بارزاً 

ىموووال الرواايوووة افنووو  الووو  ان الحكايوووة بوصوووفيا ملنوووا ذا نسوووع زمنوووي إن لفكيووو  األ
يبدا في  الب االحيان من الماني البييد الذي يليمع  البا بلاري  المكان بوصفو  ،للابيي
ثوووول المانووووي االقوووورب اللوووواري  الشتصووووي سوووووا  لمشتصووووية  ،لمظوووواىرة االئلماىيووووة رحاً مسوووو

الحانر للرسس الحكاية بدايليا السردية  اثل بيد ذل  يبد، و الشتصيات الثانوية، االرايسة
ثووول للصوووارع  ،الحانووور( لبووودا منيوووا األحوووداثو  مووون ناطوووة لشوووكل حالوووة موازنوووة بين)المانوووي

 ياية.ولرسل مسارىا ال  الن ،بمددىا

ان الحكايوووة ىمووو  مسووولوى لاريتيوووا الطبييوووي لحووودث  إلووو  وقووود افنووو  اللفكيووو  اينوووا
ثغورة اللوي المثمما ىو الشوأن فوي ، ولساطيا من تط انلظاميا الطبييي ،ثغرات زمنية واسية

و كموا ، اوبداية ىممو السياسي "كريل الناصري"احدثليا الحكاية في رواية الوشل بين طفولة 
لاوووا   ،نوات مووون نيايوووة احوووداث المانوووي الووو  بدايوووة احوووداث الحانووورثوووالث سووو فوووي األنيوووار

او سوفر  يواث إلو  الاواىرة ولاااوو ، حدث البدايوة السوردي ،صالح كامل بإسماىيل اليماري
لسوبع ، مطموسوة وىوي مودد زمنيوة "،تطووط اليورض ..تطوط الطول" بالمحامي في رواية 

انيوا  يشوير الوراوي إلو ، يوال وشويورواحوداث لليموع بأ، من ناحية حدوثيا زمون احوداث لبنوان
 .منت دون لفاصيميا

فنوال ىون مودد  ،الزمنية لزواج ىالع من ابنة حميود ، المدةمثال ،في الامر واألسوار
ان الوووراوي اسووواط لأثيرىوووا واكلفووو   لووو  ىالقليوووا باألحوووداث الرايسوووة إالإزمنيوووة كانوووت لشوووير 

لمواذا  ،اثنوا  محاولليوا االنلحوار سومم لظيوره  ادارحدث الشوتص المكودود الوذي ، كبداللليا
ىوذه الثغورات . الحكايةرث لو للكىذا ما لل ؟ و وما ىالقلو بيزوفيا ىن االنلحار ؟ىو مكدود

سووولوى الللوووابو   مإلووو شووويرل ،فوووي  للابييوووا المنطاوووي ،والمووودد الزمنيوووة اللوووي اىممليوووا الحكايوووة
او ىكذا ، ىمية بناايةىم  انيا ليست ذات ا ،ىم  مسلوى تطابيا ،مو انيا لفيل ،اللاريتي

 اريد ليا ان لفيل.
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فنوووال ىووون  ،للسمسووول األحوووداث ىمووو  مسووولوى زمووون الحكايوووة وفيموووا يموووي ناووودل ئووودوالً 
لفيوول  ،بينوويا بووبيض ،ليلسوون  لنووا ماارنووة الموودد الزمنيووة ،لسمسووميا ىموو  مسوولوى التطوواب

 فنال ىن مددىا اللي سناع ىندىا في ماول المحدودية. ،الكيفية اللي انلظمت بيا

 ووووو 4ووووو 
 ( رغِغَ االؽذاس ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُٞهبئغ ك٢ سٝا٣خ اُٞؽْ ٝرغِغِٜب ك٢ اُغشد1عذٍٝ سهْ )

 

اُٞؽذح  د

اُض٤٘ٓخ 

اٌُجشٟ 

 )اُشئ٤غخ(

اُٞؽذاد اُض٤٘ٓخ اُقـشٟ)اُلشػ٤خ( ٝرغِغِٜب ػ٠ِ 

 ٓغزٟٞ اُٞهبئغ(

رغِغِٜب 

ك٢ 

 اُؾٌب٣خ

 

ِٜب غرغِ

 ك٢ اُغشد

 صٓبٜٗب ٌٓبٜٗب

اُلزشح  أ

 اُض٤٘ٓخ

 اال٠ُٝ

 رزًش ا٣بّ االعذاد ٝاالثبء ٝٗضٝػ االٛب٢ُ ٖٓ االس٣بف -1

 ؽٞاس ًش٣ْ اُ٘بفش١ ٝؽغٕٞ ٝرزًش ا٣بّ اُطلُٞخ . -2

ؽٞاس ًش٣ْ ٝؽغٕٞ ٝرزًش ا٣بّ اُ٘نبٍ ُٝقن  -3

 أُ٘ؾٞساد.

 رؼشف ًش٣ْ اُ٘بفش١ ػ٠ِ اع٤َ ػٔشإ. -4

 رزًش ًش٣ْ ُوبءٙ ثؤع٤َ ػٔشإ -5

 ؿشكزًٚش٣ْ ٣ِزو٢ ثؤع٤َ ك٢  -6

1 

2 

3 

4 

5 

6 

32 

44 

31 

8 

18 

36 

 

أُبم٢  اُ٘بفش٣خ

اُجؼ٤ذ 

ٝاُوش٣ت 

 ٗغج٤ب

اُلزشح  ة

اُض٤٘ٓخ 

 اُضب٤ٗخ

 

 ًش٣ْ ك٢ اُغغٖ ك٢ ٣ٞٓٚ االٍٝ -7

ا٣بّ اخشٟ ك٢ اُغغٖ رقٞس ؽب٣زٚ ٝرطٞس ؽبُزٚ  -8

 ثٔشٝسٛب.

 ص٣بسح اع٤َ ػٔشإ ألخ٤ٜب ك٢ اُغغٖ. -9

 اُغغٖ.ًش٣ْ ٝٓغ٤ذ ػٔشإ ٣زؾبٝسإ ك٢  -14

رؤهِْ ًش٣ْ ك٢ اُغغٖ ٝاداءٙ اُزٔبس٣ٖ اُش٣بم٤خ  -11

 ٝاُزؼشف ػ٠ِ اُشكبم.

 اعزؼذاد ًش٣ْ ُالٗزوبٍ ا٠ُ عغٖ عذ٣ذ. -12

ٝفٍٞ ًش٣ْ ا٠ُ اُغغٖ اُغذ٣ذ ُٝوبءح ثؾغٕٞ  -13

 اُغِٔبٕ ٝس٣بك هبعْ.

ًش٣ْ ٣شرت ٝمؼٚ ك٢ اُغغٖ اُغذ٣ذ ٣ٝنغ كشاؽٚ  -14

 ثغبٗت ؽغٕٞ

 ُؾؼالٕ ٝأؽذ اُغغ٘بء )اُؾ٤خ(.ؽٞاس ث٤ٖ ؽبٓذ ا -15

 ؽٞاس ًش٣ْ ٝؽبٓذ اُؾؼالٕ ٝاُؾ٤خ. -16

 ؽٞاس ًش٣ْ ٓغ ؽغٕٞ ك٢ اُغغٖ. -17

ؿ٘بء ٓؾغٖ اُؾالم ك٢ اُغغٖ ٝاعزٔبع ًش٣ْ ٝسكبهٚ  -18

 ا٤ُٚ.

 ًش٣ْ ٝؽغٕٞ ٣غخطبٕ ٖٓ ٝمؼٜٔب ك٢ اُغغٖ. -19

 اعشاء اُزؾو٤وبد ٓغ أُؼزو٤ِٖ ثؤعب٤ُت ٝؽؾ٤خ. -24

 ٝس٣بك هبعْ ك٢ اُغغٖ.ًش٣ْ  -21

 رؾٍٞ ؽغٕٞ اُغِٔبٕ ا٠ُ ٓزذ٣ٖ. -22

 رؾبعش س٣بك هبعْ ٓغ اُؾشه٢ ك٢ اُغغٖ. -23

 ؽٞاس ؽٍٞ اُذ٣ٖ ث٤ٖ ًش٣ْ ٝؽغٕٞ ٝاُؾ٤خ. -24

 ًش٣ْ ٝؽغٕٞ ٝاُؾ٤خ. -25

 ًش٣ْ ٣زؾبٝس ٓغ ؽغٕٞ ؽٍٞ اٗزوبُٚ ا٠ُ اُزذ٣ٖ. -26

 ًش٣ْ ٝؽبٓذ اُؾؼالٕ ٣زؾبٝسإ. -27

 ؼل اُغغ٘بء ْٜٝٓ٘ ؽغٕٞ.اهالم فشاػ ث -28

اػزشاف ًش٣ْ ػ٠ِ سكبهٚ اص٘بء اُزؾو٤ن ٝاػالٕ  -29
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 ثشاءرٚ ٝاهالم فشاؽٚ.

 

 

اُلزشح  ط

اُض٤٘ٓخ 

 اُضبُضخ

 

 خشٝط ًش٣ْ اُ٘بفش١ ٖٓ اُغغٖ. -34

 علشٙ ا٠ُ ثـذاد ٝرٞد٣ؼٚ ٖٓ هجَ ؽغٕٞ. -31

 اُٞفٍٞ ا٠ُ ثـذاد ٝاُجؾش ػٖ اُؼَٔ. -32

 ؽٞاس ًش٣ْ ٓغ ٓش٣ْ ػجذهللا ك٢ ؽشًخ االػالٗبد. -33

 ًش٣ْ ك٢ ٓوش ػِٔٚ اُضب٢ٗ ك٢ اُغش٣ذح. -34

 ػِٔٚ اُقؾل٢.ًش٣ْ ك٢ ٓؾَ  -35

 ؽٞاس ٓش٣ْ ػجذهللا ٝػؾ٤وٜب هؾطبٕ. -36

 ؽٞاس ًش٣ْ ٓغ عبثش أُٞف٢ِ ك٢ اُغش٣ذح. -37

 رطٞس ػالهخ ًش٣ْ ٓغ ٓش٣ْ ػجذهللا. -38

 علش ؽغٕٞ اُغِٔبٕ ا٠ُ اُؾظ. -39

 ًش٣ْ ٣ؾبٍٝ اُزؼشف ػ٠ِ ٣غشٟ رٞك٤ن. -44

ًش٣ْ ٝٓش٣ْ ػجذهللا ك٢ ؽشًخ االػالٗبد )رطٞس  -41

 اُؼالهخ(.

 ًش٣ْ ٣الؽن ٣غشٟ رٞك٤ن ؽز٠ داسٛب. -42

 ؽٞاس ًش٣ْ ٓغ عبثش أُٞف٢ِ ك٢ ٓوش اُغش٣ذح. -43

 ًش٣ْ ك٢ ٓز٘ضٙ اٌُبظ٤ٔخ اص٘بء أُطش. -44

 ػٞدح ؽغٕٞ ٖٓ اُؾظ. -45

ٓـبدسح ًش٣ْ أُز٘ضٙ ا٠ُ دٝس اُجـبء ُٝوبئٚ ثؤؽذ  -46

 أُٞٓغبد اُز٢ رض٤ش اؽٔئضاصٙ.

 ٝؽٞاس ػٖ ػالهزٜٔب. ًش٣ْ ٝٓش٣ْ ػجذهللا ك٢ اُؼَٔ -47

 ؽٞاس ًش٣ْ ٝٓذ٣ش ؽشًخ االػالٗبد. -48

 ؽٞاس ًش٣ْ ٓغ ٓؾٔٞد ؽٍٞ اصٓزٚ اُ٘لغ٤خ. -49

 ًش٣ْ ٝافذهبءٙ ك٢ ٠ِٜٓ ؽٜشصاد. -54

 ًش٣ْ ٝافذهبءٙ ك٢ ؽوخ ٓؾٔٞد. -51

ؽٞاس ٓش٣ْ ٝػؾ٤وٜب هؾطبٕ ػٖ ًش٣ْ اُ٘بفش١  -52

 ٝؿ٤شح هؾطبٕ  ٓ٘ٚ

 رؼشف ًش٣ْ ػ٠ِ ٣غشٟ رٞك٤ن. -53

 ُوبء سٝٓبٗغ٢ ث٤ٖ ًش٣ْ ٝٓش٣ْ ػجذهللا. -54

 ًش٣ْ ٓغ عبثش ٝؽذ٣ش ػٖ أُبم٢ ٝاُؾبمش. -55

 ًش٣ْ ٝٓش٣ْ ُٝوبء ك٢ اُؼَٔ. -56

 ًش٣ْ ٣نشة ٓش٣ْ ك٢ اُؾشًخ. -57

 ٓش٣ْ ٝهؾطبٕ ك٢ ُوبء رخجشٙ ثؾجٜب ٌُش٣ْ. -58

 ؽٞاس ًش٣ْ ٓغ ٓؾٔٞد ؽٍٞ اُشاهقخ ؽٜشصاد. -59

 ُجخ ثؾغْ اُؼالهخ.ًش٣ْ ٓغ ٣غشٟ رٞك٤ن ٝٓطب -64

ب ثذس ٓ٘ٚ. -61 ّٔ  ًش٣ْ ٣ِزو٢ ثٔش٣ْ ٣ٝوذّ اػززاسٙ ػ

 ًش٣ْ ٝعبثش أُٞف٢ِ ٝؽذ٣ش ػٖ ٤ٗخ االٍٝ ثبُغلش. -62

 ًش٣ْ ٝؽٞاس ٓغ ٓؾٔٞد ؽٍٞ ارٔبّ ٓؼبِٓخ اُغلش. -63

 ًش٣ْ ٣جِؾ ٣غشٟ ػٖ هشاس علشٙ. -64

 ًش٣ْ ٝؽٞاس ٓغ ٓش٣ْ ؽٍٞ ػضٓٚ اُغلش ا٠ُ ا٣ٌُٞذ. -65

 

34 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

44 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

 

47 

48 

49 

54 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

64 

61 

62 

63 

64 

65 

 

 

1 

2 

3 

5 

7 

9 

14 

12 

14 

16 

17 

19 

24 

21 

23 

24 

26 

 

28 

34 

33 

34 

35 

37 

 

39 

41 

43 

45 

51 

52 

54 

56 

58 

64 

62 

63 

65 

 

 

 

 

 

 ثـذاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُؾبمش

 

 

 

اُز١ ٣ٔضَ خشٝط ًش٣ْ اُ٘بفش١ ٖٓ اُغغٖ  34/1إ اُشٝا٣خ رجذأ ثبُؾذس سهْ  إٔ ِٗؾظٚ ٛٞ:ٝاُز١ ُ٘ب 

ؽٞاس ًش٣ْ  65/65ٝٛٞ اُؾذس اُز١ ٣ؾٌَ صٓ٘ٚ ؽبُخ رطبثن اكزشام٤خ ث٤ٖ صٖٓ اُؾٌب٣خ ٝاُغشد, ٝاُؾذس سهْ 

ك٤ٔب خال رُي كبٕ صٖٓ ٓغ ٓش٣ْ ؽٍٞ ػضٓٚ اُغلش ا٠ُ ا٣ٌُٞذ اُز١ ٣ؾٌَ صٓ٘ٚ ؽبُخ رطبثن ث٤ٖ اُض٤ٖ٘ٓ ا٣نب. 

أ١ عؼَ  – اُؾٌب٣خاُؾٌب٣خ ٝصٖٓ اُغشد ال ٣ِزو٤بٕ ك٢ ٓغبسٛٔب ٝٝظ٤لزٜٔب ٓٔب ٣ؾ٤ش ا٠ُ إ اُخطبة ٣ؼ٤ذ رش٤ٖٛ 

ػٖ  آـب٣ش بث٘بئ٤ بٖٓ ٓ٘ظٞس ٓـب٣ش ٣ٝٔ٘ؾٜب اكوب  عذ٣ذا ٝٗغو -االؽذاس أُبم٤خ ؽذصب ساٛ٘ب ُٚ صٖٓ اُؾبمش 

 هش٣ن اعِٞة اُز٘بٝة اُغشد١.
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 ووووو 1 ووووو
 ( رغِغَ األؽذاس ك٢ سٝا٣خ األٜٗبس ػ٠ِ ٓغزٟٞ صٖٓ اُؾٌب٣خ ٝرغِغِٜب ك٢ اُغشد.2عذٍٝ سهْ )

 

 د

 

اُٞؽذاد 

 اُض٤٘ٓخ اٌُجشٟ

رغِغِٜب  اُٞؽذاد اُض٤٘ٓخ اُقـشٟ

ك٢ 

 اُؾٌب٣خ

رغِغِٜب 

 ك٢ اُغشد

 صٓبٜٗب ٌٓبٜٗب

اُجذا٣خ ٝاُؾٞاس  ا

اُؾض٣ٖ ًبٕٗٞ 

 1968اُضب٢ٗ 

ًبَٓ ٝاخش٣ٖ ) اعٔبػ٤َ اُؼٔبس١ ٝٛذٟ ٓغٔٞػخ هِجخ فالػ 

 ٝعب٤ٓخ ٝعؼذٕٝ اُقلبس ٝؿ٤شْٛ ( ٝٓٔبسعبرْٜ اُغبٓؼ٤خ

 أُبم٢ ثـذاد 2 1

ؽٞاساد خبفخ  ة

 ٤ٗ1968غبٕ 

اؽذاس ؽٍٞ ػالهخ فالػ ثٜذٟ ٝؽذ٣ش االفذهبء ػٖ ٛزٙ 

 اُؼالهخ

 أُبم٢ ثـذاد  4 2

٤ُِخ صو٤ِخ ٓب٣ظ  ط

1968 

 فالػ ٝاالفذهبء ك٢ اُؾوخ

 اػزوبٍ عؼذٕٝ اُقلبس ٓغ أُٞٓظ-

 فالػ ٝصٓالئٚ ك٢ ا٤ٌُِخ ٝؽذ٣ضٚ ػٖ امشاة اُطِجخ-

 أُبم٢ ثـذاد 6 3

اخزالهبد  د

 1968ٓب٣ظ 

ُوبء فالػ ٝؽغ٤ٖ ػبؽٞس ٝرغٞاُْٜ هشة االهغبّ اُذاخ٤ِخ 

ُِطبُجبد ٝؽذ٣ش ػٖ ؽت ؽغ٤ٖ ٤ُبع٤ٖٔ ٝٗوبػ ػٖ اُضٝاط 

 ٝاالخز٤بس

اُ٘بد١ ُؾشة اُؼشم ٝؽذ٣ش ػٖ فالػ ٓغ ؽغ٤ٖ اُلِٞع٢ ك٢ 

 اُغ٤بعٚ ٝاالمشاة

 ُوبء فالػ ٓغ خبُذٙ ٝؽذ٣ش ػٖ عب٤ٓخ عؼ٤ذ

 

 أُبم٢ ثـذاد 7 4

اُوشاس ٓب٣ظ  ٙ

1968 

اعٔبػ٤َ اُؼٔبس١ ٣خشط ٖٓ اُغش٣ذح ٣ٝخطٞ اُؾبسع ُٝوبءح 

ثقالػ ك٢ ثبس اُغ٘ذٍٝ ٝٛٞ ك٢ ؽبُخ ؽجٞس ٝعٌش هجَ ٤ُِخ 

فالػ ثٜب ٝؽذ٣ش ػٖ ٝؽذ٣ش ػٖ  ٣بع٤ٖٔ كٞص١ ٝاػغبة 

 ٛذٟ

 اعٔبػ٤َ ٣ضٝس داس ٝاُذرٚ ٓزخل٤ب ٝٓـبدسرٚ ثؼذٛب ا٠ُ ا٤ٌُِخ

 ٛذٟ رؼِٖ ؽطٞثزٜب ُألفذهبء ألصبسح فالػ-

ٛذٟ رضٝس اِٜٛب ك٢ ثؼوٞثخ ٝاُؾذ٣ش ٓغ ٝاُزٜب ػٖ خطٞثزٜب  -

 ُٔؾٔٞد اُزبٓش ٝرجذٝ ؿ٤ش سام٤خ

 أُبم٢ ثـذاد 9 5

ؽ٤شح ٓب٣ظ  ٝ

1968 

ٝعب٤ٓخ ػٔش ك٢ ٗبد١ ا٤ٌُِخ ٝؽذ٣ش ػٖ رقبػذ خ٤َِ اُشام٢ 

 االؽذاس ٝػٖ ص٤ِْٜٓ ػذٗبٕ اُز١ اػزوِزٚ اُغِطخ

فالػ ًبَٓ ٝاعٔبػ٤َ ٝخ٤َِ اُشام٢  ٝٛذٟ ك٢ ُوبء ٝؽذ٣ش 

 ػبّ ك٢ ا٤ٌُِخ

 ُوبء فالػ ٝٛذٟ ك٢ ٓطؼْ ًبصاثالٌٗب ٝعذ٣ش ػٖ ػالهزٜٔب

 أُبم٢ ثـذاد 14 6

االعزٔبع ٓآ٣ظ  ص

1968 

ٕ ك٢ ا٤ٌُِخ ٝعٔٞع اُطِجخ أُنشث٤ٖ ك٢ عبؽخ اعٞاء اُلٞسا

 اُغبٓؼخ ٝاهالم اُشفبؿ ػ٤ِْٜ

 أُبم٢ ثـذاد 11 7

اُش٣ؼ ٝاُغلٖ  ػ

 1968ٓآ٣ظ 

ػٖ ٣بع٤ٖٔ كٞص١ ٝفالػ ٝؽذ٣ش ػٖ صٝسثب ٝاُلٖ ٤ٓٝؾ٤َ 

ثٞر٤ش ٝثؼذٛب ٓ٘بهؾخ ٓٞهق فالػ ٜٓ٘ب ػ٠ِ اصش خالف ؽٍٞ 

 ٛذٟ

ٝؽذ٣ش ػٖ ػالهبرْٜ ُوبء فالػ ٓغ عؼذٕٝ اُقلبس ك٢ ا٤ٌُِخ 

 اُؼبهل٤خ

 أُبم٢ ثـذاد 12 8

دٝاس.. دٝاس   ه

 1968ٓب٣ظ 

فالػ ٝاعٔبػ٤َ اُؼٔبس١ ك٢ ٤ًِخ اعٔبػ٤َ ٣ٜ٘ئٚ ثبُخطٞثخ ٖٓ 

عب٤ٓخ ٝاؽبد٣ش ػٖ اُؾش٣خ ٝاُزًش٣بد ٝاُغجبؽخ ك٢ ٜٗش دعِخ 

 ك٢ اٌُٞد

 أُبم٢ ثـذاد 14 9

كشػ االؽجخ  ١

ٝؽضْٜٗ ٓب٣ظ 

1968 

ٝعؼذٕٝ ٝخ٤َِ اُشام٢ ٝؽغ٤ٖ ػبؽٞس ُوبء عٌش ُقالػ 

 ٝاؽبد٣ش ػٖ اُلشػ ٝاُؾضٕ

 أُبم٢ ثـذاد 15 14

اُغشػ  ى

ٝاُنٔبد 

ك٢ ا٤ٌُِخ ٝاعٞاء آزؾب٤ٗخ فالػ ٝعؼذٕٝ ٝؽذ٣ش ػٖ ٛذٟ 

 اُز٢ ّٓشد آبْٜٓ

 أُبم٢ ثـذاد 16 11
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 1968ٓب٣ظ

ؽ٤شح  ٍ

 1968ٓب٣ظ

ٝاُؾذ٣ش ػٖ فالػ ك٢ اُ٘بد١ ٣زؤَٓ اُطِجخ ُٝوبءٙ ثخبُذح ػٔش 

 ٛذٟ ٝكغخ خطٞثزٜب

 اعٔبػ٤َ ٝفالػ ٝؽذ٣ش ػٖ ٛذٟ ا٣نب ٝكغخ خطٞثزٜب-

 أُبم٢ ثـذاد 18 12

اُذٓغ ٝاُؼ٤ٕٞ  ّ

ؽض٣شا4ٕ

1968 

ا٤ُّٞ االخ٤ش ٖٓ ا٣بّ االٓزؾبٗبد ٝداع اُجؼل فالػ ٝخ٤َِ 

اُشام٢ ٝؽذ٣ش ػٖ ٜٗب٣خ اُؼبّ ٝكؾَ االمشاثبد ٝؽذ٣ش ػٖ 

َٔ اُؾجبٕ ٛ٘بى اُغالػ مذ اُغلش ا٠ُ اُ٘بفش٣خ ٝاٌُٞد ٝؽ

 اُغِطخ

 أُبم٢ ثـذاد 19 13

االؽزغبط ا٣نب  ٕ

ٖٓ اٝسام 

فالػ ًبَٓ 

ؽض٣شا5ٕ

1968 

 اؽزغبط عبؽخ ا٤ُٔذإ ٝؽبسع اُشؽ٤ذ ٝاُٜزبكبد اُذا٣ٝخ

رلش٣ن اُغِطخ ُِٔزظبٛش٣ٖ ٝٛشٝة فالػ ٝخ٤َِ ك٢ االصهخ 

 ُِٞفٍٞ ا٠ُ اُؾوخ

ٝاُزٛبة ا٠ُ اُغ٤٘ٔب  رٛبة فالػ اُخ اُوغْ اُذاخ٢ِ ُِوبء ثٜذٟ

ٝؽذ٣ش ػٖ ؽغ٤ٖ ػبؽٞس ٝاػغبثٚ ثٜذٟ ٝػٖ اُغلش ا٠ُ اُج٤ذ 

 ٝػٖ ؽجٜٔب ٝهشاس اُجذا٣خ ٖٓ عذ٣ذ ٝهشاس اُخطٞثخ أ٣نب

 أُبم٢ ثـذاد 24 14

اؽبد٣ش ا٤َُِ  ط

 1968ؽض٣شإ

ثوبء فالػ ك٢ ثـذاد ٝؽ٤ذا ُٝوبءاد ٓزٌشسٙ ٓغ اعٔبػ٤َ 

 اُؼٔبس١ ٝػجذ اُؾ٤ٔذ اُلِٞع٢

 أُبم٢ ثـذاد 22 15

اُض٣بسح  ع

 1968ؽض٣شإ

 ص٣بسح فالػ ا٠ُ أُزؾق ٝاُجؾش ػٖ ًٌِبٓؼ

 ُوبء فالػ ٝاعٔبػ٤َ ثخبٍ ٛذٟ ُٔؼشكخ ٗزبئظ اُخطٞثخ

 ُوبء اخش ٓغ ؽو٤وٜب ك٢ اُل٘ذم ُطِت ٣ذ ٛذٟ ٝكؾَ أُؾبُٝخ

 أُبم٢ ثـذاد 23 16

االُْ أُٔل  ف

ؽض٣شا29ٕ

1968 

ػبؽٞس ك٢ ٓو٠ٜ اُجشُٔبٕ  ُوبءث٤ٖ فالػ ٝػجذ اُؾ٤ٔذ  ٝؽغ٤ٖ

ٝاعٞاءاالسٛبة ٝاُؼَٔ اُغش١ ٣خ٤ْ ػ٠ِ أُذ٣٘خ ٝاُز٣ٞ٘ٚ 

 ثبعزالّ اُجؼض٤٤ٖ اُؾٌْ

 أُبم٢ ثـذاد 25 17

خ٤جخ  ؿ

رٔٞص4أُغؼ٠

1968 

فالػ ك٢ ٌٓزجخ أُزؾق ٣جؾش ػٖ أُِؾٔخ ٣ٝؾبٝس اعضاء 

 ٜٓ٘ب

علش فالػ ا٠ُ ثؼوٞثخ ُض٣بسح عؼذٕٝ ُٝوبءٙ ثبألػ٠ٔ اُز١ 

 ٛذٟ ٝاالعزلغبس ػٖ اخجبس ٛذٟ اؽجزٚ

 

 أُبم٢ ثـذاد 26 18

اُؾغٖ اُز١ هذ  م

رٔٞص5ال٣٘ز٢ٜ

1968 

ُوبء فالػ ٝػجذاُؾ٤ٔذ ٝاالصٓخ اُز٢ ٣ؼ٤ؾٜب فالػ ثؼذ اٗزٜبء 

 ػالهزٚ ثٜذٟ

 أُبم٢ ثـذاد 27 19

ٖٓ اٝسام  س

فالػ ًبَٓ 

 1971ا٣ٍِٞ

 فالػ ك٢ ث٤شٝد ٣ِزو٢ اعٔبػ٤َ ك٢ أُو٠ٜ اُز١ اٌٗشٙ ٝهِت

ٓ٘ٚ ٗغ٤بٗٚ ٝؽذ٣ش ػٖ اصٓخ اعٔبػ٤َ ٓغ ػبٓش أُٞع١ٞ ٣ٝظَ 

 ثؼذ رُي ٝؽ٤ذا ك٢ ث٤شٝد اُز٢ هن٠ ك٤ٜب صالصخ ا٣بّ

 اُؾبمش ث٤شٝد 1 24

ٖٓ اٝسام  ػ

فالػ ًبَٓ 

رؾش٣ٖ االٍٝ 

1971 

 ُوبء فالػ ثغؼذٕٝ اُقلبس ثؼذ كشام ه٣َٞ

 رغذد اُِوبء ك٢ اُج٤ذ ٝاُذائشح

 اُؾبمش ثـذاد 3 21

اٝسام ٖٓ  د

فالػ ًبَٓ 

رؾش٣ٖ 

 1971االٍٝ

 اُؾبمش ثـذاد 5 22 فالػ ٣زؾذس ػٖ اعزوشاسٙ اُج٤ز٢ ٝػٖ ػبئِزٚ اُضٝع٤خ

ٖٓ اٝسام  س

فالػ ًبَٓ 

رؾش٣ٖ 

 1971االٍٝ

  8 23 عؼذٕٝ اُقلبس ٣ضٝس فالػ ك٢ ػِٔخ ٤ٗٝزٚ ك٢ اُخطٞثخ

 

 ثـذاد

 اُؾبمش

ٖٓ اٝسام  ؽ

فالػ ًبَٓ 

رؾش٣ٖ 

 1971اُضب٢ٗ

 اُؾبمش ثـذاد 13 24 سعْ أُِؾٔخ ثبفشاس ًج٤شفالػ ٣ٞافَ 

ٖٓ اٝسام  ك

فالػ ًبَٓ 

ًبٕٗٞ 

 اُؾبمش ثـذاد 17 25 فالػ ٣غززًش ر٤ش٣ضا ثُٔ٘ٞٞط داخ٢ِ
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 1971االٍٝ

ٖٓ اٝسام  ظ

فالػ ًبَٓ 

ًبٕٗٞ 

 1971االٍٝ

 اُؾبمش ثـذاد 21 26 فالػ ك٢ عٔؼ٤خ اُل٘ب٤ٖٗ ٣ِزو٢ خبُذح ػٔش

ٖٓ اٝسام  

فالػ ًبَٓ 

االٍٝ ًبٕٗٞ 

1971 

 24 27 فالػ ٣ؾبسى ك٢ رؾ٤٤غ عضخ اعٔبػ٤َ اُؼٔبس١

 

 

 اُؾبمش ثـذاد

 

ٖٓ اٝسام  ه

فالػ ًبَٓ 

 1972ٓبسط2

فالػ ٝخ٤َِ اُشام٢ ك٢ ٓ٘ضٍ فالػ ٝاؽبد٣ش ػٖ أُبم٢ 

 ٝأُغزوجَ

 اُؾبمش ثـذاد 28 28

 

اُض٢٘ٓ , ث٤٘ٔب اُؾٌب٣خ ٝٛٞ ٣ؾٌَ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغشد ُؾظخ اُقلش  24/1ؽع إ اُشٝا٣خ رجذأ ثبُؾذس ٗال

, ك٤جذٝ ػٖ هش٣ن اُزغِغَ ث٤ٖ اُض٤ٖ٘ٓ إ اُج٘بء ٣غ٘ؼ ا٠ُ ر٘بٝة ٓ٘زظْ ث٤ٖ ٣1/2لزشك إ رجذأ ٖٓ اُؾذس 

 اُز٢ رٔضَ ٜٗب٣خ االؽذاس ٝربس٣خ ًزبثزٜب. 28/28اُٞؽذاد ٤ُقَ ا٠ُ ؽبُخ اُزطبثن 

 ووووو 3ووووو 
 ٝاالعٞاس ك٢ اُؾٌب٣خ ٝرغِغِٜب ك٢ اُغشد ( ٣ج٤ٖ رغِغَ االؽذاس ك٢ سٝا٣خ اُؤش3) عذٍٝ سهْ

 ٓالؽظخ: رغِغَ األؽذاس ك٢ اُؾٌب٣خ ٣طبثن رغِغِٚ ك٢ اُخطبة, ُزا ُْ ٗؾش ا٠ُ رُي ك٢ اُؾوَ أُخقـ

 

 د

 

اُٞؽذاد 

 اُض٤٘ٓخ اٌُجشٟ

رغِغِٜب  اُٞؽذاد اُض٤٘ٓخ اُقـشٟ

ك٢ 

 اُؾٌب٣خ

رغِغِٜب 

ك٢ 

 خطبةاُ

 صٓبٜٗب ٌٓبٜٗب

 اُ٘بفش٣خع٤ظ ؤاؽذاس ر - أُبم٢ -1

 اؽذاس ٓبم٢ اُؾ٤خ ػ٢ِ -

 اؽذاس ٓشك ؽغ٘خ -

 اؽذاس رزؼِن ثٔبم٢ اُؼش٣ق ٓظٜش -

اؽذاس هجَ صٞسح ٓقش ٝا٣شإ ٝاالعزؼٔبس اُجش٣طب٢ٗ  -

 ٝؿ٤شٛب

اُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 أُبم٢

 عِغخ ػبئ٤ِخ ك٢ ث٤ذ ؽ٤ٔذ ٓغ صٝعزٚ ؽغ٘خ - اُؾبمش -2

 ؽ٤ٔذ ٝاُؾ٤خ ػ٢ِ ك٢ ُوبء ػٖ صٝاط اث٘زٚ -

ا٠ُ هش٣زٚ ُِوبء اثٖ ػٔٚ ػجذ ُـشك أُٞاكوخ اُؾ٤خ ٣زٛت  -

 ػ٠ِ صٝاط اث٘خ ؽ٤ٔذ ٖٓ ٛبرق

 خطٞثخ ٛبرق ٖٓ اث٘خ ؽ٤ٔذ -

ؽ٤ٔذ ٓغ ػبئِزٚ ك٢ داسْٛ ٝاؽبد٣ش ؽ٤ٔٔخ عجبس ٣ؼزذ١  -

 ػ٠ِ ص٤ًخ

 اؽذاس ؽ٤بح عجبس ك٢ اُؼَٔ -

 عِغخ ك٢ ث٤ذ اُؾ٤خ ػ٢ِ ٝاؽبد٣ش ػٖ اُضهبم -

 ٓذ اٗبث٤ت ا٤ُٔبٙ ك٢ اُضهبم -

ٝرخٞك ثؼل االؽبد٣ش ػٖ اُؾ٤بح اُغذ٣ذح  اُ٘غبء رزِزو٢ -

 ثؼذ ٝفٍٞ ٓٞاع٤ش ا٤ُٔبٙ أُؼؤخ

 

ُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 اُؾبمش

اُوغْ االٍٝ:  

 اهالُخ ا٠ُٝ

اُوغْ اُضب٢ٗ: 

 ا٣بّ رٔشّ 

 اؽبد٣ش ؽٍٞ ٛذّ ث٤ٞد اُؼبٛشاد -

 دخٍٞ اعشا٣َ ا٠ُ كِغط٤ٖ ٝسدٝد كؼَ اَٛ اُضهبم -

 ػٖ م٤بع كِغط٤ٖرغٔغ ك٢ ث٤ذ اُؾ٤خ ػ٢ِ ٝؽذ٣ش  -

ص٣بسح ٓٞظق اُجِذ٣خ ا٠ُ اُضهبم ٝؿنجٚ ػ٠ِ االٛب٢ُ ٝسد  -

ُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 اُؾبمش
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 كؼِْٜ ػ٠ِ رُي

صٝعخ ٓظٜش رؾ٢ٌ ٜٛٔب ُضٝعخ اُؾ٤خ ػ٢ِ ثغجت صٝاط  -

 ٓظٜش اُضب٢ٗ

 عِغخ ك٢ ث٤ذ اُؾ٤خ ػ٢ِ ٝؽذ٣ش ػٖ صٝاط ٓظٜش -

 ؽ٤ٔذ ك٢ ػِٔٚ اُؾشاعخ ا٤ِ٤ُِخ -

 

اُوغْ اُضبُش: 

 اُ٘بط ٝأُذ٣٘خ

ؽبدس اهزالع االؽغبس ٝرٞع٤غ ؽبسع اُٜٟٞ ٝسدٝد اكؼبٍ  -

 ؽجبة أُذ٣٘خ

ؽبدس االٓطبس اُز٢ رزغجت ثبؽذاس ٓغز٘وؼبد اع٘خ  رؼ٤ن  -

 االٛب٢ُ ػٖ ٓضٝاُخ اػٔبُْٜ

 ؽبدس ٝكبح ٣بعش اثٖ اُؼش٣ق ٓظٜش -

 عجبس ٣ؼ٤ؼ ؽ٤برٚ اُغذ٣ذح ثؼذ ربع٤ظ أُو٠ٜ -

 ٓغ اَٛ اُضهبم اعٔٚ ٛبد١عبًٖ عذ٣ذ ٣ؾبٍٝ ث٘بء ػالهبد  -

 ٗنٞط ًبَٓ اثٖ ؽ٤ٔذ ٣ٝخزبس إ ٣ؼ٤ؼ ؽبُخ رطشف د٢٘٣ -

 ُوبءث٤ٖ اُغٌٖ اُغذ٣ذ ٝٓظٜش ٣ٝبع٤ٖ ٝؽبدس ربع٤ش اُذًبٕ -

 ُوبء ث٤ٖ اُؾ٤خ ػ٢ِ ٝٛبرق ػٖ االٝمبع اُغ٤بع٤خ -

ػجبط ٝٛذٟ ٣ؼ٤ؾبٕ ػالهخ ؽت ٓزطٞسح ٝاؽذاس ك٢ ث٤ذ  -

 ٛذٟ

 ٓشاع٤ْ خزِٖ ًبَٓ ٝػجبط -

ُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 اُؾبمش

اُوغْ اُشاثغ: 

اسرؼبؽبد ك٢ 

 اُوِٞة

 ُوبء ث٤ٖ اُؾ٤خ ػ٢ِ ٝٓؾغٖ اُؾالم -

 اُؾ٤خ ٣زِو٠ خجش ٓوزَ اثٖ ػٔٚ ػجذ -

 اهبٓخ ٓغِظ اُؼضاء -

 ؽذ٣ش ػٖ اُغ٤بعخ ث٤ٖ ٛبرق ٝاُؾ٤خ -

 ٛبرق ٝٛبد١ ٣زلوبٕ ؽٍٞ ث٘بء داس ُالخ٤ش -

 ػجبط ٣ِزو٢ ٛذٟ ثؼذ ٜٗب٣خ اُذٝاّ أُذسع٢ -

 ٝاُذرٚ ٝاخ٤ٚ ًبَٓػجبط ٓغ  -

 ػض٣ض ك٢ اُؾبسع ٓزبصشا ثؼالهخ اُؾت اُز٢ ٣ؼ٤ؾٜب -

اؽذاس اُقالح ك٢ اُغبٓغ ٝؽِٔخ اُزجشػبد ُج٘بئٚ ٝؽِٔخ  -

 ٛذّ ث٤ٞد اُـغش٣بد

 ص٣بسح اخشٟ ُٔؾغٖ اُؾالم ٖٓ هجَ اُؾ٤خ ٝؽذ٣ش ع٤بع٢ -

 سئ٤ظ اُجِذ٣خ ٣خجش اَٛ اُضهبم ثب٣قبٍ اٌُٜشثبء ُْٜ -

ؾشاط ا٤ِ٤ُِٖ ٝهِجٚ ثٔشاهجخ ُوبء ث٤ٖ ٓبٓٞس أُشًض ٝاُ -

 اُطِجخ ٝؽ٤ٔذ اُؾبسط ٣ٞفَ اُخجش الَٛ اُضهبم

 اؽذاس رزؼِن ثج٘بء اُضهبم اعزؼذادا ال٣قبٍ اٌُٜشثبء -

 اُضهبم ثؼذ اُج٘بء ٣ظٜش ثؾٌَ ٓخزِق -

 ػجبط ٝػبئِزٚ ٝؽذ٣ش ػٖ ٓشك ٝاُذرٚ -

ؽ٤ٔذ ٣وجل ػ٠ِ ٛبرق اص٘بء ٗٞثخ اُؾشاعخ ٝٛٞ ٣ئد١  -

 ٞساد صْ ٣طِن عشاؽٚاُؼَٔ اُغش١ ُٝقن أُ٘ؾ

 ؽ٤ٔذ ٣خجش اُؾ٤خ ٣ٝخٞك ؽذ٣ش ٓؼٚ ػٖ ٛبرق -

ؽ٤ٔذ ٝٛبرق ك٢ ث٤ذ االٍٝ ٝد٣ش ػٖ ٗؾبه ٛبرق  -

 اُغ٤بع٢

اُؾ٤خ ٝٓؾغٖ اُؾالم ك٢ ُوبء ٣خٞمبٕ ؽذ٣ش ػٖ  -

 اُغ٤بعخ

 اُؾ٤خ ٣ؼٞد ا٠ُ داسٙ ثؼذ ٜٗب٣خ اُِوبء ٓغ ٓؾغٖ -

 ُوبء ث٤ٖ ػض٣ضٝفبدم ك٢ أُو٠ٜ صْ ٣ؼٞدإ ا٠ُ داس٣ٜٔب -

 

ُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 اُؾبمش
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اُوغْ اُخبٓظ: 

 اُؼ٤ٕٞ رزطِغ

ٗٞس١ اُغؼ٤ذ ٣ذخَ اُؼشام ك٢ ؽِق ٓغ ثش٣طب٢ٗ ك٢  -

 ٝسدٝد كؼَ اَٛ اُضهبم 1951

 ؽ٤ٔذ ٝاُؾ٤خ ٣زؾذصبٕ ؽٍٞ ٣بع٤ٖ ٝرقشكبرٚ اُـش٣جخ -

ٛبرق ٣شؿت ثبُغلش ا٠ُ اُغٔبٝح ٓغوو ساعخ ٣ٝخجش ؽ٤ٔذ  -

 ػٖ رُي

 ٣بع٤ٖ ٣شؽَ ػٖ اُضهبم -

 اػزوبٍ ًبَٓ ٝاخش٣ٖ ٝاصشٙ ػ٠ِ اَٛ اُضهبم -

 اهالم عشاػ أُؼزو٤ِٖ ثبٓش ٖٓ ٓؼبٕٝ االٖٓ -

 اهبٓخ اَٛ اُضهبم ؽلال ثٜزٙ أُ٘بعجخ -

اٌُٜشثبء رقَ ا٠ُ اُضهبم ٝاعٞاء اُلشػ ٝٓٞاػ٤ذ ؿشا٤ٓخ  -

 ٝاُِؼت ٤ُال ك٢ اُؾبسع

 ؽبدس ٝكبح ؽغ٘خ صٝعخ ؽ٤ٔذ -

ا٠ُ أُشاهذ ػض٣ض ٣خجش ٝاُذٙ اُؾ٤خ ػ٢ِ ث٤٘زٚ اُغلش  -

 أُوذعخ

 هٔٞػ ػض٣ض ثبُغلش ا٠ُ ثـذاد الًٔبٍ دساعزٚ -

 

 

 

 

    

اُوغْ اُغبدط: 

 اُٞػ٤ذ -االَٓ

 ك٢ ٓقش ػ٠ِ اُجِذ ٝاَٛ اُضهبم 1952اٗؼٌبط صٞسح  -

 ػض٣ض ك٢ أُشؽِخ اُغبٓؼ٤خ ٣غبكش ا٠ُ ثـذاد -

 ؽذس اكززبػ اُغغش اُغذ٣ذ ك٢ اُ٘بفش٣خ -

اُؼشك٤خ ك٢ ًبكخ اؽذاس ك٢ ثـذاد ٝاػالٕ االؽٌبّ  -

 أُؾبكظبد

 اُؾ٤خ ػ٢ِ ٣غبكش ا٠ُ ثـذاد ٣ٝغِت ػض٣ض ٜٓ٘ب -

 ًبَٓ ٣غبكش ا٠ُ ثـذاد ٣ؾبسى ٓغ كش٣ن ًشح اُغِخ -

اُجِذ٣خ رٞاكن ػ٠ِ ا٣قبٍ اٌُٜشثبءا٠ُ اُج٤ٞد ثؼذ إ ًبٗذ  -

 ك٢ االػٔذح كوو

اُؾ٤خ ػ٢ِ ٝاَٛ اُضهبم ٣زؾذصبٕ ػٖ اُٞمغ اُغ٤بع٢ ك٢  -

 دًبٗٚ

 ػٜٔبٝػجبط ٣زبصش ثغجت رُيٛذٟ رزضٝط ٖٓ اثٖ  -

 صٝط ٛذٟ ٣ؼَٔ ك٢ دًبٕ ٣بع٤ٖ -

 ػجبط ٣ِزو٢ ثٜذٟ ك٢ اُذًبٕ -

 ص٣بسح أُِي ك٤قَ ٝاُٞف٢ ا٠ُ اُ٘بفش٣خ -

ًبَٓ ٣خشط ٖٓ االػزوبٍ ثؼذ إ ؽغض ٝٓغٔٞػخ اخش٣ٖ  -

 ثغجت ص٣بسح أُِي

خشٝط ًبَٓ ٖٓ اُـشكخ صْ اُذاس صْ اُضهبم ؽز٠ اسر٠ٔ ك٢  -

 اُؾبسع اُؼش٣ل

 

اُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 اُؾبمش

 

( ثبُؾذس االٍٝ ٜٓ٘ب )عِغخ ػبئ٤ِخ ك٢ 2رجذأ اُؾٌب٣خ ٖٓ اُؾبمش اُز١ رٔضِٚ اُٞؽذح اُؾٌبئ٤خ اٌُجشٟ سهْ)

ث٤ذ ؽ٤ٔذ( ٝرغزٔش رقبػذ٣ب ا٠ُ أُغزوجَ, ك٢ ؽبُخ ٓٞاصٗخ ث٤ٖ اُض٤ٖ٘ٓ )صٖٓ اُؾٌب٣خ ٝاُغشد( ٓبخال االؽذاس 

اال٠ُٝ ك٢ اُغذٍٝ ٝاُز٢ رذسط ػ٠ِ ؽٌَ ًؾٞكبد ُٔبم٢ اُؾخق٤بد, ٢ٛٝ ال اُز٢ رٔضِٜب اُٞؽذح اُؾٌبئ٤خ 

 روطغ ٓغشٟ اُؾٌب٣خ ٝال رؾٌَ ِٓٔؾب ث٘بئ٤ب ٓـب٣شا.
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 ووووو 0ووووو 
 ( رشر٤ت االؽذاس ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُٞهبئغ ك٢ سٝا٣خ اًُٞش4) عذٍٝ سهْ

 ش ا٠ُ رُي ك٢ اُؾوَ أُخقـٓالؽظخ: رغِغَ األؽذاس ك٢ اُؾٌب٣خ ٣طبثن رغِغِٚ ك٢ اُخطبة, ُزا ُْ ٗؾ

 د

 

اُٞؽذاد 

 اُض٤٘ٓخ اٌُجشٟ

رغِغِٜب  اُٞؽذاد اُض٤٘ٓخ اُقـشٟ

ػ٠ِ 

ٓغزٟٞ 

 اُؾٌب٣خ

رغِغِٜب 

ك٢ 

 اُخطبة

 صٓبٜٗب ٌٓبٜٗب

 ؽذس ؽشاء اُشاد٣ٞ هجَ ػؾش٣ٖ ع٘خ أُبم٢ -1

ؽذس ٓـبدسح ٛٔبّ ٖٓ ٓ٘ذ٢ُ ا٠ُ ثـذاد ثؼذ خشٝعٚ اصش اػزوبٍ 

 داّ  اسثؼخ اؽٜش

 ؽ٤بح فبدم عجؼخ ع٘ٞاد ك٢ ا٤ٌُِخ ثغجت االػزوبٍاؽذاس 

 اؽذاس ؽ٤بح ػٔبد ك٢ ا٤ٌُِخ هجَ ٓؼشكزٚ ثغ٠ِٔ

 اؽذاس عغٖ ٓؾٔٞد

 ؽذس رؼبسف ػٔبد ٝع٠ِٔ

 ؽذس اؽبُخ ٛٔبّ ُِٔغِظ اُؼشك٢

ع٠ِٔ ك٢ ثـذاد هجَ ؽٜش رؾزش١ ُٞؽخ ٓشعّٞ ك٤ٜب هو رؼِوٜب 

 ك٢ ؿشكزٜب

أُبم٢  ثـذاد ٓطبثن ٓطبثن

 اُجؼ٤ذ

 أُبم٢

 

 

 أُبم٢

 

 أُبم٢

 

 أُبم٢

أُبم٢ 

 اُوش٣ت

 

 اُؾبمش -2

اُوغْ االٍٝ: 

 اؽزذاّ -1

 

هوٞط  -2

 ٤ٓٞ٣خ

 

 ص٣بسح -3

 

 

 اؽزذاّ-4

 

 

 

 

ثؾضب ػٖ  -5

 اُذكئ اُلو٤ذ

 

 

 ؽ٤بح هبع٤خ -6

 

ع٠ِٔ ٓغ ٝاُذرٜب ك٢ أُ٘ضٍ رؾبٍٝ االٗزؾبس صْ رؼذٍ ػٖ  .1

أُ٘وغ رُي ٝرٌزت سعبُخ ا٠ُ ػٔبد ثؼذ إ رؾشة اُؾغبة 

 ثبُضػلشإ اُز١ ًزجٚ اُؾ٤خ عبثش

 ػٔبد ٣غزِْ سعبُخ ع٠ِٔ ك٢ ث٤ذ اخ٤ٚ .2

ػٔبد ٣خشط ُِوبء افذهبءٙ ك٢ أُو٠ٜ ٝأُطؼْ ٝاُزغٞاٍ 

 ك٢ أُذ٣٘خ

 ع٠ِٔ رغٔغ ص٤بثٜب ُِغلش ا٠ُ ثـذاد .3

 ع٠ِٔ رقَ ا٠ُ ثـذاد ٝرزقَ ٛبرل٤ب ثؼٔبد

 ُوبء ػٔبد ٝع٠ِٔ ك٢ ا٤ٌُِخ

أُذ٣٘خ ٤ُال ٣ٝؾشثٕٞ ٙ ٣زغٌؼٕٞ ك٢ إفبدم ٝافذهب .4

 اُج٤شح ك٢ اُجبس

 فبدم ك٢ أُو٠ٜ ٣٘زظش ٓؾٔٞد

فبدم ٣خشط ٖٓ أُو٠ٜ ٣غِي دسٝة ِٓز٣ٞخ ا٠ُ ؿشكخ 

 اُؾ٤ذس خبٗخ ٤ُغزِْ أُ٘ؾٞس

 د ٣خشط ٖٓ اُؾ٤ذس خبٗخ ُِوبء ٝاُذرٚٞٓؾٔ .5

ٓؾٔٞد ٣ِزو٢ اؽذ أُؼبسف )اؽٔذ( ٣ٝزلوبٕ ػ٠ِ ػَٔ ك٢ 

 عش٣ذرٚ اُز٢ ٣ش٣ذ ربع٤غٜب

 ك٢ ث٤ذ ٝاُذرٚ رؼذ ُٚ اُؼؾبء ٓؾٔٞد

 ٛٔبّ ك٢ كشاؽٚ صْ ٣خشط ك٢ ؽٞاسع أُذ٣٘خ .6

ٛٔبّ ٣ِزو٢ ثؼٔبد ك٢ ف٤ذ٤ُخ خبُذ ٣ٝخٞمبٕ ؽذ٣ش ػٖ 

 ٓؾٔٞد ٝػِٔٚ اُغذ٣ذ ك٢ اُغش٣ذح

 

 

 ٓطبثن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓطبثن

 

 

 

 
اُ٘بفش٣خ 

 ٝثـذاد

 

 

 مشاُؾب
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اُوغْ اُضب٢ٗ:  

 سعبُخ -1

 

 اُقؼبة -2

 اعزذػبء -3

 

 اُجبة -4

 اؽزلبٍ -5

 

ع٠ِٔ ك٢ ث٤ذ اِٜٛب رؼ٤ؼ مـو ٝاُذرٜب اُز٢ رغزخذّ  .1

 االؽغجخ ٝاُؾؼٞراد

 ػٔبد ٣ِزو٢ ثغ٠ِٔ ك٢ ا٤ٌُِخ .2

 اُزؾو٤ن ٓغ فبدم ك٢ ٓشًض اُؾشهخ .3

 فبدم ٓغ ٝفبٍ ك٢ ا٤ٌُِخ ٝؽذ٣ش ػٖ اُزؾو٤ن 

 ػٔبد ٝٓؾٔٞد ٣زلوبٕ ػ٠ِ اُؼَٔ ع٣ٞب ك٢ اُغش٣ذح .4

 رؼ٤٤ٖ ػٔبد ثبُغش٣ذحاؽزلبٍ ك٢ ثبس اُغٞالف ثٔ٘بعجخ  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُوغْ اُضبُش: 

 ؽغبة اخش -1

 

اُشؽ٤َ  -2

 ا٠ُ...

 ُؾظبد ٝئبّ -3

 فلبءٝؽٞاس  -4

 

 خجش -5

 

 ع٠ِٔ ك٢ ث٤ذ اِٜٛب رزؼِْ اُطجخ .1

 ٝاُذح ع٠ِٔ رؼَٔ ؽغبة اخش ُٔ٘غ ع٠ِٔ ٖٓ ؽت ػٔبد

االفذهبء ٣ٝخجشْٛ ػٔبد ٣طِت اعبصح ٖٓ اُؼَٔ ٣ِٝزو٢  .2

 ػٖ اُغلش ا٠ُ اُ٘بفش٣خ

 ُوبء ػبهل٢ ث٤ٖ ٛٔبّ ٝٝفبٍ ك٢ أُطؼْ .3

ٛٔبّ ٝٓؾٔٞد ٣زؾٞسإ ػٖ أُ٘ؾٞساد اُؾضث٤خ ٝاُٞمغ  .4

 اُغ٤بع٢

 ٝاُذ ٛٔبّ ٣ضٝسٙ ك٢ ف٤ذ٤ُخ خبُذ ٣ٝخجشٙ ثٔٞػذ أُؾبًٔخ .5

اُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

٣خ 

 ٝثـذاد

 اُؾبمش

اُوغْ اُشاثغ: 

 ٌٓبُٔخ -1

 رج٤ِؾ -2

 

 

 عٌشح -3

 اُوشاس -4

 

 ػٔبد ٣زقَ ٛبرل٤ب ثغ٠ِٔ ك٢ ث٤زٜب .1

 فبدم ٣زغِْ ٓٞػذ أُؾبًٔخ .2

فبدم ٣ِزو٢ ٓؾٔٞد ك٢ اُغش٣ذح ٣ٝخجشٙ ثٔٞػذ أُؾبًٔخ 

 صْ ٣ِزو٤بٕ ك٢ ؿشكخ ٛٔبّ ٓشح اخشٟ

 ػٔبد ٝٓؾٔٞد ٝٛٔبّ ك٢ ُؾظخ عٌش .3

 فذٝس اُؾٌْ ػ٠ِ ٛٔبّ ٝهشاس ٙ ثبالخزلبء ك٢ اًُٞش .4

اُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

 ٣خ

 ٝثـذاد

 ؽبمش

اُوغْ اُخبٓظ: 

 االعزؼذاد -1

 اُجؾبسح -2

 اُؾٌْ -3

 

 

 ٛزا اُغشػ -4

 

 اعزؼذاد ع٠ِٔ ُِزٛبة ا٠ُ ثـذاد .1

 ػٔبد ٣٘ؾشهقخ ك٢ ٓغِخ ث٤شٝر٤خ ٣ٝو٤ْ ؽلال ُزُي .2

 فبدم ٣غزؼذ ُِٔؾٌٔخ .3

ٙ ك٢ إأُؾٌٔخ ٣قذس ثؾوٚ اُؾٌْ ٝافذهب فبدم ك٢

 اُخبسط ٣٘زظشٕٝ اُوشاس

ػِٜٔٔب ك٢ اُغش٣ذح ٣زؾٞسإ ؽٍٞ ٓؾٔٞد ٝػٔبد ك٢  .4

فبدم ٝثؼذٛب ٣ِزو٤بٕ ك٢ اُجبس ٝؽذ٣ش ؽٍٞ اُغ٤بعخ 

 ٝاُٞمغ ك٢ اُجِذ

اُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

٣خ 

 ٝثـذاد

 ؽبمش

 اُوغْ اُغبدط 

 )ٓقبئش(:

 ع٠ِٔ -1 

 ػٔبد -2 

 فبدم -3

 ٓؾٔٞد -4

 ٛٔبّ -5

 

 

 ع٠ِٔ روشس اُغلش ا٠ُ ثـذاد .1

 اِٜٛب ػٔبد ٣وشس اُضٝاط ٖٓ ع٠ِٔ دٕٝ ٓٞاكوخ .2

 فبدم ك٢ اُغغٖ ٝاؽالّ ػٖ اُضٞسح .3

 ٓؾٔٞد ٣و٤ْ ػالهخ ؽت ٣ٝززًش االفذهبء .4

 اُضٞسح ٛٔبّ ك٢ اًُٞش ٣٘زظش .5

اُ٘بفش ٓطبثن ٓطبثن

٣خ 

 ٝثـذاد

 ؽبمش

 
(  ٓلبسهبد ص٤٘ٓخ ُضٖٓ اُغشد ٝثبُزب٢ُ ك٢ٜ اؽذاس ٖٓ ٝعٜخ 1رؾٌَ اصٓ٘خ اُٞؽذح اُؾٌبئ٤خ اٌُجشٟ )

كبٕ اُؾٌب٣خ رطبثن ك٢ صٜٓ٘ب صٖٓ اُغشد رزظبكش ا٠ُ االؽذاس ث٘غن رزبثؼ٢/رضا٢٘ٓ صٖٓ اُؾٌب٣خ عبثوخ ٝػذا رُي 

ٓٔب ٣لوذٛب عٔخ اُزقبػذ ػ٠ِ ػٌظ اُشٝا٣خ اُغبثوخ اُز٢ ُؾظ٘ب ٗٔٞا ص٤٘ٓب هج٤ؼ٤ب ُؾخق٤ِزٜب ك٢ اخزالف 

 اػٔبسْٛ ٝاؽٞاُْٜ.
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 ووووو 5ووووو 
زٟٞ اُغشد ك٢ سٝا٣خ)خطٞه اُطٍٞ.. ( رغِغَ االؽذاس ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؾٌب٣خ ٝػ٠ِ ٓغ5عذٍٝ سهْ )

 خطٞه اُؼشك(

اُلزشاد اُض٤٘ٓخ  د

 اٌُجشٟ

رغِغَ  اُلزشاد اُض٤٘ٓخ اُقـشٟ

االؽذاس 

ك٢ 

 اُؾٌب٣خ

رغِغَ 

االؽذاس 

 ك٢ اُغشد

 صٓبٜٗب ٌٓبٜٗب

اُلزشح اُض٤٘ٓخ  ا

 اال٠ُٝ/

 ػالكخ ؿ٤بس ثٞاُذرٚ ا٣بّ اُطلُٞخ. .1

 ػَٔ ٝاُذح ؿ٤بس ك٢ أُؤرْ اُؾغ٢٘٤. .2

 ك٢ اُج٘بءػَٔ ؿ٤بس  .3

 ٚ ٣ِؼجٕٞ هشة اُٜ٘شئؿ٤بس ك٢ أُذسعخ ٓغ صٓال .4

 ع٘خ 12ؿ٤بس ٣ـشم ك٢ اُٜ٘ش ٝػٔشٙ  .5

 اػزوبٍ خبٍ ؿ٤بس ثغجت ػِٔٚ اُغ٤بع٢ .6

 ػالهخ ؿ٤بس ث٘ذٟ ػجذ اُوبدس .7

 ػالهخ ؿ٤بس ث٘ٞس٣خ عبُْ ا٣بّ فجبٙ ك٢ اُغٔبٝح .8

 صٝاط ٝاُذ ؿ٤بس أُزٌشس .9

 اٍٝ ُوبء ع٘غ٢ ُـ٤بس ٓغ آشأح .14

 اُغٔبٝح ا٠ُ اُ٘بفش٣خؿ٤بس ٣شؽَ ٖٓ  .11

 ٝكبح ٝاُذح ؿ٤بس .12

 اٍٝ ٓؾبسًخ ع٤بع٤خ ُـ٤بس ك٢ امشاة ػبّ .13

 ػالهخ ؿ٤بس ث٘ٞاٍ اُؾغٖ .14

 ؿ٤بس ك٢ سؽِخ ف٤ذ ا٣بّ اُقجب ك٢ اُ٘بفش٣خ .15

 ػالهخ ؿ٤بس ثؾغ٤جخ س٣ؾبٕ .16

 ػالهخ ؿ٤بس ثؤ٤ٓشٙ عجبس ا٣بّ فجبٙ ك٢ اُ٘بفش٣خ .17

 ػالهخ ؿ٤بس ثلبرٖ ػضٔبٕ ك٢ اُ٘بفش٣خ .18

 اُ٘بفش٣خاػزوبٍ ؿ٤بس ك٢  .19

 ٜٗب٣خ ػالهٚ ؿ٤بس ثلبرٖ ػضٔبٕ .24

21.  

22.  

 ٜٖٓ ا٣بّ اُقجب هجَ اُغبٓؼخ حؿ٤بس ٣٘زوَ ث٤ٖ ػذ .23
 ٓـبدسح ؿ٤بس اُ٘بفش٣خ ا٠ُ ثـذاد ُزغغ٤َ ك٢ اُغبٓؼخ .24

 ؿ٤بس ا٣بّ اُغبٓؼخ ٣ؾبسى ثلؼب٤ُبد ع٤بع٤ٚ ٓؼبسمخ .25

 ػالهخ ؿ٤بس ثغٞص ك٤ٖ ٓشاد .26

 ػالهخ ؿ٤بس ث٘ج٤ٜٚ ا٤ُبط .27

 ح ؽغ٤ٖثذا٣خ رؼبسف ؿ٤بس ػ٠ِ ا٤ٓش .28

 صٝاط ؿ٤بس ٖٓ ا٤ٓشح ؽغ٤ٖ .29

 ػالهخ ؿ٤بس ثبُ٘ٔغب٣ٝخ اسعز٤٘٤بُٛٞضٓبٕ .34

 ػالهخ ؿ٤بس ثٜ٘بء ٓؾٔٞد .31

 ؿ٤بس ٣قبة ث٘ٞثٚ هِج٤ٚ ك٢ ثـذاد ا٣بّ اُ٘نظ .32

 ُوبء ث٤ٖ ًبَٓ عؼذٕٝ ٝؿ٤بس ك٢ ثـذاد .33

 ؿ٤بس ٣ؼَٔ ٓٞظق ك٢ ٝصاسٙ االعٌبٕ .34

 ؿ٤بس ٣ؼَٔ ٓز٣ؼب ك٢ اُزِلض٣ٕٞ .35

 ػجذاُشصام ك٢ ثـذادػالهخ ؿ٤بس ث٤ِٔبء  .36
 ُوبء ث٤ٖ ؿ٤بس ًٝبَٓ اُغؼذٕٝ ك٢ ثـذاد/ؽذ٣ش رًش٣بد .37

 هقخ اػزوبٍ ًبَٓ اُغؼذٕٝ ك٢ اُ٘بفش٣خ .38
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 رٞٗظ
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 ث٤ٖ ؿ٤بس ٝعؼ٤ذح ث٘ذ أُ٘قق خثذا٣خ االصٓ .75
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 هقخ ؽت عب٢ٓ أُ٘زس ٝخذ٣غخ .93
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( ك٢ صٖٓ اُؾبمش ٣ؾٌَ ٓغزوجال ٝثبُزب٢ُ كبٕ ثذا٣خ اُشٝا٣خ ثٚ ثٞفلٚ اعزجبهب 63ثبُ٘غجخ ُؾذس اُِوبء االٍٝ )
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 المحذودية: -نيا  ثا

لوو  او  ؟بووداتيوون ، موون االحوودود الزمنيووة لمحكايووة ىووي المحدوديووة ىووي  ومووا ؟يوون انليووتا 
 فميوا ا فنوال ىون المودد الزمنيوة اللوي؟ بالحكايوة ثنا  سيرهازمان اللي انفلح السرد ىمييا األ
الوذي ينوطمو بوو  الزمنوي يا، لناع ىن طريايا ىمو  حودود اللوظيوع واللالىوبفيو لوسو ا

دد الزمنيوووة اللوووي ىموووال الرواايوووة لووووفر قوووراان زمنيوووة لحووودد المووون األإفووو ،السووورد. ولبيوووا لوووذل 
فوإن اليالقووات بووين  ،وفووي ىوذه الحالووة ،توورى لكوون ىووذه الاووراان  اابوةاحيوان اوفووي  ،للتمميوا

 حداث ىي الوسيمة للحديدىا.األ

 4791شووارة زمنيووة لحوودد لنووا زموون الروايووة سوووى سوونة إيووة افووي روايووة الوشوول ال نملموو  
تور وىون طريوع بينويا اآلحوداث موو ولكننوا بماارنوة بيوض األ ،ل  زمن نشرىاإاللي لشير 

 بيض حوارات شتصياليا:

 لتم  ىنو.اولن  ،ن حزبنا يييد لئميو من ئديد، إسأبا  ىنا ئاب ئابر:ا" -
نلل اللفووارل أىووود بيووودلكل، فوواوربمووا  ،ن ليووودوا ثانيووةالمنوواه يووا ئووابر اكوول الووذي  -

 نيناه!االذي 
 . (4)ن ىذا سيكون قريبا"اركد ل  ا -

يمثموو و البيوث  نيوا للحودث ىون حوزبالو  إن نسولنلج ميوالل زمنيوا الوذي يشوير ايمكن 
 4793 ذن ليالج واقو اليراع السياسي بيد ثورةإيمثمو كريل، فيي و ئابر والحزب الشيوىي 

ابووان الحكوول اليووارفي، بيوود فشوول ثووورة  ومووا لالىووا موون احووداث سياسووية داميووة ىصووفت بوواليراع
و صووراع اسوووا  صووراع األحووزاب السياسووية ولنافسوويا لكسووب اللأييوود الشوويبي ، 4751لموووز 

لو  موودى إارنسوان موو النظوال الووذي ينوطيده ويئحوع بحاوو.ولكن األحووداث الحكاايوة لملود 
لوو  ىووذا إليووو زموون سووردىا، والروايووة لغيووب المرشوورات الزمنيووة، وىووي ليموود إاوسووو ممووا يشووير 

                              
 .19، ص: الوشل (4)
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الونووو السياسووي الووذي ينليوو   او ذي لرويووو،سووموب بسووبب طبييووة المنوومون الحكووااي الوواأل
 ل  المزج بين الوذالي والمونووىي،إنسان في الييش الكريل، ما ئيل الروااي يئنح حع ار

دتوال الواقوو الوذالي نومن لفصويالت الواقوو المونووىي، ويئيول الليبيور ىون إ ىن طريع"
ااوي بمئلميوو اموال لردي الواقو التارئي ملمثاًل في مسوار مونيكس ىمو  الوذاتت فيلحود الرو 

 . (4)السمطة السياسية الاوية، في حابة السلينات من الارن اليشرين"

فالحكاية لنفلح ىم  ماض بييد يشكل بدايليا، ويللابو الو  الحانور المحودود، ليفولح 
 زمنلووو ىموو  آفوواع مسوولابمية اكثوور سووية، فأحووداث المانووي فووي روايووة الوشوول لشوومل ائيوواالً ا

ىووذا الشووي  لوو  درئووة الليووور إكنووت شووئاىًا  ولووة كووريل الناصووري "ملياقبووة، للنليووي ىنوود طف
اقووورا الكلوووب، واسووواىل فوووي  ىووواني وابحوووث دااموووا،الاووود كنوووت  ... الوووذي سووومب منوووي فيموووا بيووود

اردت ان  المظوواىرات واللنظيمووات، واشوورب التمووور واحووب، وارلوواد دور الزنووا دون اناطوواع،
ل  ايوال شوبابو ىنودما كوان ييواني إوللابو  .(1)لئدد مييا"اكون ىم  صمة ساتنة بالحياة، و ا

وكمموا يالورب المانوي مون الحانور لنويع من واقية الموأزول  ويبحث ىن التالص دااما،
ل  الماني الاريب محددة بسبية اشير، إحدود الزمن، فنمحظ ان مد ة االىلاال اللي لشير 

لوو  إر ينحسوور لوو  الحانووإوكووأن الووزمن المانووي باقلرابووو  لنانووي لينبثووع بيوودىا الحانوور،
درئة الصفر الزمني الذي يشكل انطالع الرواية، وىي لحظوة التوروج مون السوئن، وبيودىا 

، وىووي موودة ال لليوودى بنووية لوو  النيايووةإااللسوواع اللوودريئي، وىووو يلووابو لادمووو بيبوودا الووزمن 
اشوير لشووكل زموون الحانور، وىووي لسوواوي مون ناحيووة محوودوديليا مودة السووئن، للنليووي، ىووي 

وج من البمد. ونالحظ ان التروج يشكل المسلابل، وحدوده الزمنية للسو إلو  األترى، بالتر 
 ما ال نياية.

 

 

                              
 .453 :الرواية اليربية الممنوىة، ص (4)
 . 03، 95: نفسو، صينظر:  (1)
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 ٣ٌٖٔ إ ٗٞمؼ اُؾٌب٣خ ٝصٜٓ٘ب ٝٝظ٤لزٜب ٝٓؾذٝد٣خ اؽذاصٜب ك٢ اُشٝا٣بد ػ٠ِ ٝكن أُالؽن اُزب٤ُخ:

ِٓؾن

 ( ُشٝا٣خ اُٞؽ1ْعذٍٝ سهْ ) 

اُٞظ٤لخ)اُٞؽذح اُغشد٣خ  رغِغَ

 اٌُجشٟ(

 ٓؾذٝد٣خ اُؾذس اُؾٌب٣خ

 أُبم٢ اُجؼ٤ذ 6 -1االؽذاس ٖٓ  ٓب هجَ اُغغٖ 1

 )ػذح ػوٞد( ٓغِٔخ

 ٝاُجؼ٤ذ/اُوش٣ت ٗغج٤ب )ٓؾذد ثٔذٟ

 ػؾشٕٝ ع٘خ روش٣جب(

 أُبم٢ اُوش٣ت)ٓؾذٝد( 29 -7االؽذاس ٖٓ اُغغٖ 2

 ؽٜٞس 7

 اُؾبمش)ٓؾذد( 65 -34االؽذاس ٖٓ ٓب ثؼذ اُغغٖ 3

 ؽٜٞس روش٣جب 7

 ٓؾذٝد(أُغزوجَ)ؿ٤ش 

 صٖٓ ٓ٘لزؼ ا٠ُ ٓب الٜٗب٣خ

 
 (1ٓالؽظخ: ُٔؼشكخ االؽذاس ك٢ ؽوَ اُؾٌب٣خ ٣شاعغ اُغذٍٝ سهْ )

 آب ك٢ سٝا٣خ االٜٗبس ك٤ٌٖٔ إ ٗج٤ٖ صٖٓ اُؾٌب٣خ ٝٝظ٤لزٜب  ٝٓؾذٝد٣خ اؽذاصٜب ػ٠ِ ٝكن أُِؾن اُزب٢ُ:

 (2ِٓؾن عذٍٝ سهْ)

 

رغِغِٜب ك٢  ػذد اُلقٍٞ اُٞؽذح اُغشد٣خ اٌُجشٟ

 اُؾٌب٣خ

 ٓؾذٝد٣خ اُؾذس رغِغِٜب ك٢ اُغشد

 ع٘ٞاد ٓغِٔخ+ ٣ّٞ ٝاؽذ3 2 1 كقَ ٝاؽذ 1968(1ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ)-1

 ٓغبءا–٣ّٞ ٝاؽذ  4 2 كقَ ٝاؽذ 1968(٤ٗ4غبٕ)-2

 

                              
  ل السواباة لوذا ارلوبط كول ممحوع بالئودول نيا ال لفيول اال بوالرئوع الو  الئوداو نمنا لسميليا مالحع ال ئداول ألف

الروايوة، وال للبوو الذي يونح منمونو، ولئدر ارشارة إل  ان كل ممحع ييلمد في لاسيمو ىم  طرياة بنا  
 المالحع نموذئًا موحدًا، ولكنيا ملشابية ال  حد ما.
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 3 ػؾشح كقٍٞ 1968(5ٓب٣ظ)-3

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

14 

11 

12 

6 

 

7 

 

9 

14 

 

11 

12 

14 

15 

16 

18 

فجبػ ٣ّٞ ٝاؽذ+اعززًبس هجَ 

ّٞ٣ 

٤ٓٞ٣ٖ: االٍٝ اعززًبس هجَ 

 ٣ّٞ ٝاُضب٢ٗ هجَ ؽٜش

 ٤ٓٞ٣ٖ+ اعززًبس

 ٣ّٞ ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ أُغبء1

 /٣ّٞ فجبؽب ا٠ُ أُغبء

 ٣ّٞ ك٢ ا٤ٌُِخ1

 

1ّٞ٣ 

 ٣ّٞ فجبؽب ا٠ُ اُظٜش1

٣ّٞ ٝاؽذ ٓغبءا ٜٗب٣خ اُؼبّ 

 اُذساع٢

 13 خٔغخ كقٍٞ 1968(6ؽض٣شإ)-4

14 

15 

16 

17 

19 

24 

22 

23 

25 

 ؽض٣شا4ٕٝاؽذ/٣ّٞ 

 ؽض٣شا٣5ّٕٞ ٝاؽذ/

 ٤ُِخ ٝاؽذح

 ٣ّٞ ٝاؽذ

 ؽض٣شا٣29ّٕٞ ٝاؽذ/

 

 18 كق٤ِٖ 1968(7رٔٞص)-5

19 

26 

27 

 رٔٞص٣4ّٞ ٝاؽذ/

 رٔٞص٣5ّٞ ٝاؽذ/

 صالصخ ا٣بّ 1 24 كقَ ٝاؽذ 1971(9ا٣ٍِٞ)-6

رؾش٣ٖ -7

 1971(14االٍٝ)

 21 صالصخ كقٍٞ

22 

23 

3 

5 

8 

ٖ٤ٓٞ٣ 

 ٤ُِخ

 ٣ّٞ ٝاؽذ

 ٤ٓٞ٣ٖ: ٣ّٞ +فجبػ ٣ّٞ رب٢ُ 13 24 كقَ ٝاؽذ 1971(11صب٢ٗ)رؾش٣ٖ -8

 25 صالس كقٍٞ 1971(12ًبٕٗٞ االٍٝ)-9

26 

27 

17 

21 

24 

 ٣ّٞ ٝاؽذ فجبؽب

 ٣ّٞ ٝاؽذ فجبؽب ا٠ُ أُغبء

 ٤ُِخ

 1972ٓبسط٣2ّٞ ٝاؽذ/ 28 28 كقَ ٝاؽذ 1972(3ٓبسط)-14

 

 رؾٌَ اؽذاس اُٞؽذح اُغشد٣خ اال٠ُٝ اُز٢ رجذا ثبُؾذس:

"ًبٗذ ثـذاد رنْٜٔ. هِجخ عبإٝٛب ٖٓ ٓذٕ اُؼشام أُزشا٤ٓخ ٤ُذسعٞا اُشعْ ٝك٢ سإٝعْٜ اؽالّ ًج٤شح 

ػٖ اُنٞء ٝأُغذ, ًٝبٕ اُجِذ ٣لٞس}....{"
1
ثذا٣خ اُؾٌب٣خ, ٣ٝؾ٤ش أُوطغ اُغبثن ا٠ُ صالس ع٘ٞاد دساع٤خ  

اُغ٘خ اُشاثؼخ ٖٓ اُذساعخ ٝرؾذ٣ذا  أٍٝ  اٗزٜذ ثؼذ إٔ عبإٝا اُطِجخ ٖٓ ٓذٕ اُؼشام أُزشا٤ٓخ ُزجذأ األؽذاس ك٢

 اُز٢ رٔضَ أُشؽِخ األخ٤شح ٖٓ اُذساعخ ك٢ اُغبٓؼخ.. 1968ؽٜش ٖٓ ػبّ 

اعٔبال ٣ٌٖٔ إٔ ِٗٔؼ إٔ األؽذاس رجذأ ٖٓ ٓشؽِخ اُغبٓؼخ/اُغ٘خ األخ٤شح ٝر٘ز٢ٜ ك٢ االٓزؾبٗبد ٝاُزخشط 

ا٠ُ رٔٞص ٖٓ اُؼبّ ٗلغٚ, أٓب اُزؼ٤٤ٖ ٝاُغلش  1968ٝػٞدح اُطِجخ ا٠ُ ٓذْٜٗ,  رنٜٔب أُذح ٖٓ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 

 ٝاُؼٞدح رنٜٔب اُغ٘ٞاد

ٌٝٛزا ر٘ز٢ٜ األؽذاس ثبٗلٌبى ػوذرٜب اُز٢ ٣ج٤ٖ اُؾبمش اٗلشاعٜب ٝأُذح 1971ٝ 1968أُـ٤ّجخ ث٤ٖ 

 .1972ا٠ُ ٓبسط 1971اُض٤٘ٓخ ُٜزا اُؾبمش رجذأ ٖٓ أ٣ٍِٞ

 

                              
 13الربييي، رواية االنيار، ص -4
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 ٤ٖ ثبُِٔؾن اُزب٢ُ:ك٢ سٝا٣خ اًُٞش ع٘ٞمؼ ٓؾذٝد٣خ اُؾٌب٣خ ٓغزؼ٤٘

 ( أُؾذٝد٣خ ك٢ سٝا٣خ اًُٞش3ِٓؾن عذٍٝ سهْ )

اُٞؽذح اٌُجشٟ  اعضاء اُشٝا٣خ

 ُِؾٌب٣خ

ػذد 

 االعضاء)اُلقٍٞ(

 أُـ٤ت ٓذح اُؾذس اُلؼ٠ِ أُذح

٣ّٞ +اعزشعبع  4 اٗزؾبس اُوغْ االٍٝ

ع٘خ  24خبسع٢ 

 ثغؼخ ٣ّٞ

عبػبد اُقجبػ 

 ا٠ُ هجَ اُـذاء

 

أُبم٢: ًَ  -1

أُبم٢ اؽذاس 

ثبعزض٘بء عؼخ 

االعززًبس 

 أُغزشعؼخ ك٢

 اُؾبمش

اُؾبمش: اال٣بّ -2

ٝاُغبػبد 

أُزجو٤خ ٖٓ 

اؽٜشاُؾبمش 

 اُضالصخ

عضء ٖٓ ٣ّٞ ٖٓ  ٣ّٞ ٝاؽذ 4 هوٞط ٤ٓٞ٣خ

اُقجبػ ا٠ُ 

 اُظ٤ٜشح

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 4 ص٣بسح

 اُـذاء

٤ُِخ+ عضء ٖٓ  ٤ٓٞ٣ٖ+ اعزشعبع 2 اؽزذاّ

 ٣ّٞ اخش

ثؾضب ػٖ اُذكئ 

 اُلو٤ذ

 ٓغبءا ا٠ُ ا٤َُِ ٣ّٞ ٝاؽذ 3

٣ّٞ ٝاؽذ +  2 ؽ٤بح هبع٤خ

اعزشعبع ثٔذٟ 

ػذح ع٤ٖ٘ ٝعؼخ 

 اسثغ ؽٜٞس

 اُقجبػ

٣ّٞ ٝاؽذ ٖٓ ا٣بّ  2 سعبُخ اُوغْ اُضب٢ٗ

 اُؼطِخ اُق٤ل٤خ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ 

 اُظٜش

٣ّٞ+ اعزشعبع  5 اُقؼبة

ثٔذٟ ػذح ع٘ٞاد 

 ٓغِٔخ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ 

 اُظ٤ٜشح

اؽذاس أُبم٢ 

 ٖٓ:1869 

٣غزض٠٘  1948ا٠ُ

ٜٓ٘ب عؼخ 

االعزشعبع 

 أُزًٞس

اؽذاس -

اُؾبمش:ٖٓ 

ا٠ُ  1948

٣غزض٠٘  1952

ٜٓ٘ب أُذد 

 أُزًٞسح

٣ّٞ+ اعزشعبع  3 اعزذػبء

 داخ٢ِ هجَ ٣ّٞ

فجبؽب ا٠ُ  9ٖٓ 

 اُظ٤ٜشح

ُوبء اعزـشم ػذح  ٣ّٞ ٝاؽذ 2 اُجبة

 عبػبد

 ٤ُال ٗلظ ا٤ُّٞ اُغبثن 2 االؽزلبٍ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 2 ؽغبة اخش اُوغْ اُضبُش

 اُـذاء
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ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 5 اُشؽ٤َ ا٠ُ...

 هجَ اُظ٤ٜشح

أُغزوجَ: ٖٓ -

خشٝط ًبَٓ ا٠ُ 

اُؾبسع اُؼش٣ل 

ا٠ُ ٓذٟ ؿ٤ش 

ٓؾذد ٓ٘لزؼ ػ٠ِ 

 اصٓ٘خ ٓزؼذدح

ٖٓ هجَ اُظ٤ٜشح  ٗلظ ا٤ُّٞ اُغبثن 4 ُؾظبد ٝئبّ

 ا٠ُ  أُغبء

٣ّٞ+ ٤ٓٞ٣ٖ  3 ؽٞاس ٝفلبء

 اعزشعبع

 عبػبد ٓؼذٝدح

 ٝهذ اُنؾ٠ ٣ّٞ ٝاؽذ 3 خجش

عبػبد ه٤ِِخ ٖٓ  ٣ّٞ ٝاؽذ 3 ٌٓبُٔخ اُوغْ اُشاثغ

 اُقجبػ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 2 رج٤ِؾ

 اُظ٤ٜشح

ٓغبءا  7اُغبػخ  ٗلظ ا٤ُّٞ اُغبثن 5 عٌشح

 ا٠ُ ٓ٘زقق ا٤َُِ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 3 اُوشاس

 ا٤َُِ

٣ّٞ ٝاؽذ+  3 االعزؼذاد اُوغْ اُخبٓظ

اعزشعبع داخ٢ِ 

ثٔذٟ ا٣بّ ٝثغؼخ 

عبػبد ٖٓ 

 أُغبء

عبػبد ٖٓ 

 اُقجبػ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 2 اُجؾبسح

 اُظ٤ٜشح

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝاؽذ 3 اُؾٌْ

 اُظ٤ٜشح

ٖٓ هجَ اُظٜش  ٣ّٞ ٝاؽذ 3 ٛزا اُغشػ

 ٓغبءا 5ا٠ُ 

 اصٓ٘خ  ؿ٤ش ٓؾذدح رؾٌَ ٜٗب٣خ االؽذاس ٓ٘لزؾخ ػ٠ِ أُغزوجَ ٓقبئش اُوغْ اُغبدط

 

 
 ( أُؾذٝد٣خ ك٢ سٝا٣خ اُؤش ٝاألعٞاس4ِٓؾن عذُٝشهْ)
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اُٞؽذح  اعضاء اُشٝا٣خ

اٌُجشٟ 

 ُِؾٌب٣خ

االعضاء)

 اُلقٍٞ(

 

 أُـ٤ت ٓذح اُؾذس اُلؼ٠ِ أُذح

اهالُخ  اُوغْ االٍٝ

 ا٠ُٝ

 ٣ّٞ ٝاؽذ+ 1

اعزشعبع خبسع٢ 

 4ػذد

هجَ ػذح ع٘ٞاد -

ثغؼخ ا٣بّ 

ٓؼذٝدح/ٓشك 

 ؽغ٘خ

اًضش ٖٓ  -

ػؾش٣ٖ ع٘خ/صٖٓ 

 أُٜبعش٣ٖ

ػؾش٣ٖ ػبّ/هجَ -

ٓغئ ؽ٤ٔذ ا٠ُ 

اُضهبم ٓ٘ز ًبٗذ 

اُ٘بفش٣خ صٌ٘خ 

ًج٤شح ٝٓغغذا 

ث٘بٛب ٗبفش 

 االؽوش

هجَ ػذح  -

ع٘ٞاد/ٓٞد 

صٝط ص٤ًخ ٝثذء 

ػِٜٔب ث٘وَ 

 فلبئؼ أُبء

  عبػبد اُقجبػ

اؽذ اال٣بّ+  2

اعزشعبػبد 

 3ػذد

ػبّ  13هجَ-

اٗغبة ًبَٓ 

 ٝػجبط

هجَ ػذح ع٘ٞاد 

/ع٘ٞاد 

اُغٞع)ع٘ٞاد 

 ُٞػخ(

 1924ع٘خ-

ٓبم٢ اُؾ٤خ 

ػ٢ِ ٛشٝثٚ ٝٛٞ 

هلَ ػٞدرٚ ا٠ُ 
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 1935اُوش٣خ 

ٝصٝاعٚ ٝاٗغبة 

ػض٣ض ػٔشٙ االٕ 

 ع٘خ 16

ػذح ا٣بّ+ ؽذس  3

رٌشاس١ رؼبهت 

اال٣بّ ك٢ اُوش٣خ+ 

خبسع٢ اعزشعبع 

صٞسح 

/ٓغئ ٝاُذ 1924

ٛبرق ا٠ُ اُضهبم 

ثؼذ صٞسح 

 اُؼؾش٣ٖ

صالصخ ا٣بّ/ علش اُؾ٤خ ػ٢ِ ا٠ُ 

 اُوش٣خ ٝٓبثؼذٙ ٝٓبهجِٚ

٣ّٞ ٝاؽذ+  4

 1اعزشعبع ػذد

ٓ٘ز ع٘ٞاد/ -

ٓبم٢ عجبس 

 /٣ؼَٔ عغبسا

 

 اٍٝ ا٤َُِ

٣ّٞ+ اعزشعبع  5

 3ػذد

هجَ -

ع٘ز٤ٖ/ؽبدس 

رؼشك ػش٣ق 

ٓظٜش ا٠ُ مشثخ 

 ساعٚؽغذ 

 3هجَ  -

ؽٜٞسؽبدس اخش 

 عجت ػغضٙ

/ٓذؽذ 1869-

ثبؽب ٣بٓش ٗبفش 

االؽوش٤ُئعظ 

 اُ٘بفش٣خ

- 

 

اٍٝ ا٤َُِ/عِغخ ٓؼزبدح ك٢ ث٤ذ 

 اُؾ٤خ

6 

 

اؽذ اال٣بّ+ 

 1اعزجبم ػذد

 ك٢ عبػبد اُقجبػ اال٠ُٝ
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ثؼذ ا٣بّ / -

ٝفٍٞ أُبء ا٠ُ 

اُضهبم ٝاٗزٜبء 

 ػَٔ ص٤ًخ

 

 

اؽذ اال٣بّ+  1 ا٣بّ رٔشّ  اُوغْ اُضب٢ٗ

 2اعزشعبع ػذد

اُؾزبء -

أُبم٢/ٓوزَ 

 اؽذ اُؼبٛشاد

هجَ صالس -

ع٘ٞاد/ص٣بسح 

خ٤ش٣خ ا٠ُ 

 ًشثالء

 ٓغبء ٣ّٞ ف٤ل٢

ا٣بّ ٓزؼذدح رٔش+  2

 4اعزشعبع ػذد

هجَ ػذح -

ؽٜٞس/ٓوزَ 

فذ٣ن ٛبرق ك٢ 

كِغط٤ٖ ثؼذ ػذح 

 ؽٜٞس ٖٓ رغ٤٘ذٙ

/ؽبدس 1941-

ٓوزَ اٌُبثزٖ 

ع٤لشػ٠ِ ٣ذ 

 ع٘ذ١ ػشاه٢

هجَ ػذح -

ؽٜٞس/اؽذاس 

 اؿزقبة كِغط٤ٖ

هجَ ا٣بّ/ اؽذاس -

رشؽ٤َ اُؼبٛشاد 

 ٝٛذّ ث٤ٞرٜٖ

 

 

 

عبػبد ٓ٘ؼذدح /ؽٞاساد ث٤ٖ 

 ٛبرق ٝاُؾ٤خ ٝؽ٤ٔذ ٝاخش٣ٖ
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اؽذ اال٣بّ  +  3

اعزشعبع داخ٢ِ 

 2ػذد

هجَ ٣ّٞ/ٓج٤ذ -

اُوطخ ك٢ كشاػ 

 ص٤ًخ

هجَ صالصخ -

 ا٣بّ/صٝاط ٓظٜش

 

 

اُجِذ٣خ اُقجبػ/ص٣بسح ٓشاهت 

 ُِضهبم

ٗلظ ا٤ُّٞ  4

اُغبثن+ 

اعزشعبع داخ٢ِ 

 2ػذد

هجَ -

ع٘ٞاد/ػض٣ض 

٣غزشعغ ٓشاؽَ 

 اُذساعخ

هجَ عبػبد -

 /اؽذاس اُقجبػ

 ٤ُال/ٓغِظ اُؾ٤خ ػ٢ِ

اُ٘بط  اُوغْ اُضبُش

 ٝأُذ٣٘خ

 

راد ٣ّٞ+  1

اعزشعبع خبسع٢ 

 1ػذد

هجَ ػذح -

ع٤ٖ٘/ػجبط ٣غذ 

 ًِجب ٣ٝشث٤ٚ

 فجبؽب ا٠ُ اُظ٤ٜشح

 هطغ اؽغبس ؽبسع اُٜٟٞ-

 ٓالؽظخ:-

االؽذاس رذٝس ثؼذ ٓن٢ ع٘خ 

ػ٠ِ ثذا٣خ اُؾذس االٍٝ / ٗغ٤خ 

ُذ٣ٜب هلَ ًٝبٕ صٝاعٜب ثؼذ ا٣بّ 

 األٍٖٝٓ ثذا٣خ اُؾذس 

 اسثؼخ ا٣بّ 2

ٓٞد ٣بعش اثٖ -

اُؼش٣ق 

ٓظٜش/ٝا٣بّ 

اُلبرؾخ/ص٣بسح 

أُخجش ُذًبٕ 

 اُلغش

 ثؼذ ٓشٝسس ا٣بّاالؽذاس 
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اُؾ٤خ ٣خجشٙ 

ثؼَٔ ٛبرق 

 اُؾضث٢

 عزخ ا٣بّ: ا٣بّ ٓزؼذدح رٔش ا٣بّ ٓزؼذدح رٔش 3

عجبس٣ج٤غ ٗقق داسٙ ٣ٝؾزش١ -

 دًبٕ

ػذح ا٣بّ رٔشعجبس ٣٘غؼ ك٢ ػِٔٚ -

 اُغذ٣ذ

راد ٣ّٞ صٝعخ عجبس رضٝس ٓشهذ -

 ع٤ذ خن٤ش ٝربخز ٓؼٜب ؽ٘بء

راد ٣ّٞ /ٛبد١ اُغبًٖ اُغذ٣ذ -

 ٣طٞس ػالهزٚ ثبالٛب٢ُ

 ٣ِغب ا٠ُ اُزذ٣ٖاؽذ اال٣بّ/ًبَٓ -

 اؽذ اال٣بّ/ٓظٜش ٣ج٤غ داسٙ-

راد ٣ّٞ/ًؾق عش ٣بع٤ٖ -

 ٝاٗزٔبئٚ الؽذ االؽضاة اُؾ٤ٌٓٞخ

اؽذ اال٣بّ/ؽذ٣ش ث٤ٖ ٛبرق -

 ٝاُؾ٤خ ػٖ ٗٞس١ اُغؼ٤ذ

 

 -اؽذ اال٣بّ 4

 اُغٔؼخ

 ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ اُظ٤ٜشح

٤ٓٞ٣ٖ+ اعزشعبع  5

 1خبسع٢ ػذد

ػذح ع٤ٖ٘: -

ٓبم٢ ٛبد١ ك٢ 

 االٛٞاس

ا٤ُّٞ االٍٝ ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ 

 اُؼؾبء/ؽلَ خزبٕ ػجبط ًٝبَٓ

ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ٓغبءا ك٢ ٓغِظ -

 اُؾ٤خ

اسرؼبؽبد  اُوغْ اُشاثغ

ك٢ 

 اُوِٞة

ا٣بّ ٓزؼذدح+  1

 اعزشعبع داخ٢ِ

/اػزوبٍ 1949-

ٓؾغٖ اُؾالم 

 هن٠ ك٤ٚ ع٘ز٤ٖ

ؽذس رؼ٤٤ٖ -

رٞك٤ن اُغ٣ٞذ١ 

ٝٓغئ فبُؼ 

عجشٝرٞه٤غ 

ٝاؽذ ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ ٣ّٞ 

اُظ٤ٜشح/ ص٣بسح اُؾ٤خ ػ٢ِ ا٠ُ 

ٓؾَ ٓؾغٖ اُؾالم ٝػٞدرٚ ا٠ُ 

اُج٤ذ ٤ُغذ خجش ٓوزَ ػجذ ػ٠ِ ٣ذ 

 اُشام٢-االهطبػ٢ 

ٓالؽظخ:االؽذاس رذٝس ك٢ ػبّ 

1951 
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ٓؼبٛذح 

 ثٞسرغٔٞس

2 

 

 

صالصخ ا٣بّ+ 

 اعزشعبع داخ٢ِ

هجَ ٤ٓٞ٣ٖ/ ػٖ -

عِٞى ٣بع٤ٖ 

 اُ٘غظ

ا٤ُّٞ االخ٤ش/ ٜٗب٣خ اُؼضاء /اُؾ٤خ 

ػ٢ِ ٣ذػٞ اث٘بء ػٔٞٓزٚ اٗزظبس 

 اُلشفخ ُِضبس ٖٓ االهطبع ثؼبٓخ

ٖٓ ٜٗب٣خ دٝاّ أُذسعخ ا٠ُ  اؽذ اال٣بّ 3

اُظ٤ٜشح/ُوبء ػجبط ِٜٝٗخ ك٢ 

 اُجغزبٕ

ٓالؽظخ ا٣بّ ٓزؼذدح ٓشد ث٤ٖ -

2ٝ3 

 

اؽذ  4

اال٣بّ+اعزشعبػب

 د داخ٤ِخ

اؽذاس صٞسح -

 ٓقذم ك٢ ا٣شإ

اؿزقبة -

 كِغط٤ٖ

اُؼشك٤خ االؽٌبّ -

 ك٢ اُجِذ

 ٓغبءا/ػض٣ض ٣وشا ػ٠ِ اُٜ٘ش

٣ّٞ عٔؼخ+  5

 اعزشعبع هجَ ٣ّٞ

 ٓذح اُقالح ك٢ اُغبٓغ

اؽذ اال٣بّ فجبؽب/سئ٤ظ اُجِذ٣خ  ا٣بّ ٓزؼذدح رٔش 6

٣ضٝس اُضهبم ٣بٓش ثج٘بء اُغذسإ 

 ٝرٞع٤غ اُؾبسع

ػذح ا٣بّ رٔش/اُضهبم ٣ظٜش ثؾِخ -

 عذ٣ذح

اُٜ٘بس/ػجبع٤زشهت ٓ٘زقق  اؽذ اال٣بّ 7

 خشٝط ِٜٗخ

ك٢ ا٤َُِ/اُؾبسط ؽ٤ٔذ ٣ٔغي -

ٛبرق ٝٛٞ ٣ٞصع ٓ٘ؾٞساد ػ٠ِ 

 اُغذسإ

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ أُغبء/ ؽ٤ٔذ  ا٤ُّٞ اُالؽن 8

٣خجش اُؾ٤خ ػٖ ٓغٌٚ ٛبرق 
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 ٝاهالم عشاؽٚ

 ٓشٝس ا٣بّ-

اُقجبػ/ص٣بسح اُؾ٤خ ُٔؾغٖ  ٣ّٞ ٝاؽذ 9

 اُؾالم

أُغبء /ػض٣ضك٢ أُو٠ٜ ٝػ٠ِ 

 اُٜ٘ش٣لٌش ك٢ ؽج٤جزٚ

اُؼ٤ٕٞ  اُوغْ اُخبٓظ

 رزطِغ

اؽذ اال٣بّ ٖٓ ػبّ  1

1951 

اٝهبد ٓخزِلخ ٖٓ اُٜ٘بس/رجبدٍ 

اؽبد٣ش االٛب٢ُ ػٖ أُؼبٛذح ٓغ 

 ثش٣طب٤ٗب اُز٢ ػوذٛب ٗٞس١ اُغؼ٤ذ

 2ػذح ا٣بّ رٔش ُزجذا اؽذاس -

ٖٓ اُقجبػ ا٠ُ عبػخ ٓزبخشح ٖٓ  اؽذ اال٣بّ 2

ٝاهالم  ا٤َُِ/ اػزوبٍ ًبَٓ

 عشاؽٚ

ػذح ا٣بّ رٔش+  3

 اعزشعبع داخ٢ِ

كجَ ػذح -

ا٣بّ/ِٜٗخ رخجش 

ػجبط ػٖ ؽبدس 

ظشة ٝاُٜب ٖٓ 

هجَ اُطِجخ 

الرٜبٓٚ ثبُزغغظ 

ٝٗوَ االخجبس ا٠ُ 

 اُغِطخ

اؽذ اال٣بّ: ٝفٍٞ اٌُٜشثبء ا٠ُ 

 اُؾٞاسع ك٢ اُضهبم

٣ّٞ اخش: ِٜٗخ رِزو٢ ثؼجبط ثؼذ -

 كشام

 اال٣بّ: ٓٞد ؽغ٘خاؽذ  ػذح ا٣بّ 4

٣ّٞ اخش: ص٤ًخ ر٘زوَ ا٠ُ ث٤ذ -

 ؽ٤ٔذ

٣ّٞ اخش: ًبَٓ ٣قجؼ الػت -

 ٓؾٜٞس ك٢ أُذ٣٘خ

اؽذ اال٣بّ: ػض٣ض ك٢ ؽبُخ ؽضٕ  ػذح ا٣بّ رٔش 5

 ػ٠ِ ػٔزٚ ؽغ٘ٚ

٣ّٞ اخش: ػض٣ض٣زخشط ٖٓ -

اُضب٣ٞٗخ ثبٗزظبس اُغلش ا٠ُ ثـذد 

 ُِذساعخ اُغبٓؼ٤خ

 -االَٓ اُوغْ اُغبدط

 اُٞػ٤ذ

ػذح ا٣بّ/ ك٢ ػبّ  1

1952 

اؽذ اال٣بّ: رجبدٍ اؽبد٣ش ػٖ 

 1952صٞسح ٓقش
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 ٣ّٞ اخشػض٣ض ٣غبكش ا٠ُ ثـذاد-

 

اؽذ اال٣بّ: اكززبػ عغش اُ٘بفش٣خ  ػذح ا٣بّ 2

 اُغذ٣ذ

٣ّٞ اخش: ػض٣ض ك٢ ثـذاد -

 ٝاػالٕ االؽٌبّ اُؼشك٤خ

٣ّٞ اخش:اُؾ٤خ ػ٢ِ ٣غبكش ا٠ُ -

 ثـذاد ٣ٝؼٞد ثؼض٣ض

اؽذ اال٣بّ: ًبَٓ ٓغ ٓ٘زخت  ا٣بّػذح  3

 أُذ٣٘خ ٣غبكش ا٠ُ ثـذاد

 

ٓغبءا: ٓغِظ اُؾ٤خ ػ٢ِ  - ٣ّٞ ٝاؽذ 4

ٝؽذ٣ش ػٖ صٝاط ِٜٗخ ٖٓ اثٖ 

ػٜٔب ٝٛبد١ ٣ؼزشف ثؾبدس 

رؼشمٚ ُِنشة ٝثبٗٚ ٤ُظ 

 ٓخجشا

اؽذ اال٣بّ:ٛبد١ ٣غِت خشٝك٤ٖ  ػذح ا٣بّ 5

 اعزؼذادا ُضٝاط اث٘زٚ ِٜٗٚ

اٌُٜشثبء ا٠ُ ٣ّٞ اخش: ٝفٍٞ -

اُج٤ٞد ثؼذ إ ًبٗذ ك٢ اُؾبسع 

 كوو

اؽذ اال٣بّ:ؽذ٣ش ػٖ ٜٗب٣خ ٝصاسح  ػذح ا٣بّ 6

سئ٤ظ اسًبٕ –ٗٞس اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد 

 اُغ٤ؼ

٣ّٞ اخش: ػجبط ك٢ ٓشؽِخ -

اُضب٣ٞٗخ ٣ؾبسى ٝاُٚ ٝاُؾ٤خ ػ٢ِ 

 اُؾذ٣ش اُغ٤بع٢

ٓغبءا: ػجبط ٝؽ٤ذا ٣غِظ ػ٠ِ  ٣ّٞ ٝاؽذ 7

 اُؼؾت

اؽذ اال٣بّ: صٝط ِٜٗخ ٣جبؽش ػِٔٚ  ا٣بّ رٔشػذح  8

 ك٢ اُذًبٕ ِٜٝٗخ ك٢ ؽبُخ ؽَٔ

٣ّٞ اخش: ػجبط ٣ِزو٢ ثِٜ٘ٚ ك٢ -

 اُذًبٕ ٝٓٞهق ػزبة

اؽذ اال٣بّ: اػزوبٍ أُؾزجٚ ثْٜ  ػذح ا٣بّ 9
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 ْٜٝٓ٘ ًبٓال اعزؼذادا ُض٣بسح أُِي

اؽذ اال٣بّ: ص٣بسح أُِي ٝاُٞف٢ 

 ا٠ُ اُ٘بفش٣خ

 فشاػ أُؼزو٣ٖ٤ِّٞ اخش:اهالم -

٣ّٞ اخش: خشٝط ًبَٓ ٖٓ -

اُـشكخ ا٠ُ اُج٤ذ ٤ُشر٢ٔ ك٢ 

 اُؾبسع اُؼش٣ل..اُٜ٘ب٣خ

 
 ( أُؾذٝد٣خ ك٢ سٝا٣خ خطٞه اُطٍٞ...خطٞه اُؼشك5ِٓؾن عذٍٝ سهْ)

اعضا

ء 

اُشٝا

 ٣خ

اُٞؽذاد 

 اٌُجشٟ

ػذد 

اُلقٞ

ٍ 

 أُذح أُـ٤جخ أُذح اُلؼ٤ِخ صٖٓ ٌٝٓبٕ ّٝٓذح اُؾذس

 

 اُؾبمش:رٞٗظ/ رذاػ٢ 1 اُلقَ االٍٝ 1

 ٣4ّٞ ٝاؽذ+اعزشعبع ػذد-

 داخ٢ِ :ثٔذٟ ػذح ا٣بّ ٝثغؼخ ٤ُِخك٢ ث٤ذ عؼ٤ذح-

 داخ٢ِ:ٓذٟ ػذح ا٣بّ /عؼخ ٣ّٞ-

 خبسع٢:ٓذٟ ػذح ع٤ٖ٘/عؼخ ٓشؽِخ اُطلُٞخ-

خبسع٢: ٓذٟ ػذح ع٤ٖ٘/عؼخ ٣ّٞ ٝاؽذ/ص٣بسرٜب -

 ُلجش اث٤ٜب

اٝال: ّٓذح  ٤ُِخ ٝاؽذح

اُؾبمش عجؼخ 

 ؽٜٞس روش٣جب

أُـ٤ت: ًَ 

اال٣بّ 

ٝاُغبػبد 

ثبعزض٘بء اُ٘ذح 

 اُلؼ٤ِخ

صب٤ٗب: ّٓذح 

أُبم٢ ػّذح 

) ع٘خ 54ػوٞد 

روش٣جب( 

ثبعزض٘بء أُذد 

اُز٢ رٔذ 

 االؽبسح ا٤ُٜب

 أُبم٢:ُج٘بٕ 1 اُلقَ اُضب٢ٗ 2

 ٣4ّٞ ٝاؽذ/ٓو٠ٜ االًغجشط+اعزشعبع ػذد

ع٘ٞاد, عؼخػذح 14أُبم٢ اُجؼ٤ذ:ُج٘بٕ/ٓذٟ-

 فجؾ٢ ٝع٤ٔشح ؽ٤ِْا٣بّ/رؼبسف ؽغبٕ 

أُبم٢ اُوش٣ت:ُج٘بٗٔذٟ هجَ ؽٜٞسعؼخ -

 ا٣بّ/اُشعبّ أُزٞؽذ ٣جذأ اٌُزبثخ

أُبم٢ اُوش٣ت:ُج٘بٕ/ٓذٟ هجَ ع٘خ, عؼخ ا٣بّ/ -

 ٓغئ ؿ٤بس ا٠ُ ُج٘بٕ

أُبم٢ اُوش٣ت:ُج٘بٕ هجَ ؽٜٞس,عؼخ ؽٜٞس -

 عٞالد ع٤ٔشح ك٢ دٍٝ ٓخزِلخ

 

 ك٢ ا٤َُِاُؾبمش: ٗٞٗظ/٣ّٞ ٝاؽذ ٣زنٖٔ اعزشعبع  1 اُلقَ اُضبُش 3
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 ٓشًت ٝاُضب٢ٗ خبسع٢ ٓزؼذد

االٍٝ ٓشًت: ٓذٟ ؽٜٞس ٝعؼخ ػذح ا٣بّ -

ع٘ٞاد ٝاخش هجَ  ٣ٝ6زنٖٔ اعزشعبع ثٔذٟ 

 ؽٜٞس ٖٓ ُوبء ؿ٤بس ٝعؼ٤ذح

 اُضب٢ٗ خبسع٢: -

ع٘ٞاد عؼزٚ ا٣بّ ُوبء 7أُبم٢/رٞٗظ:ٓذاٙ  -

 ؿ٤بس ٓغ فذ٣وٚ اُؾبػشاُزٞٗغ٢

ع٘خ عؼزٚ رـط٢ ع٤ٖ٘  24اد:ٓذاٙ أُبم٢/ثـذ -

 ٖٓ ؽ٤بح ؽغ٤جخ

ٓبم٢ عٞصك٤ٖ ٓشاد ا٠ُ اُذساعخ اُغبٓؼ٤خ/  -

 ُٝوبئٜب ثـ٤بس

ٓبم٢ ٗج٤ٜخ ا٤ُبط, ا٣بّ اُذساعخ اُغبٓؼ٤خ ك٢ -

 ثـذاد

ٛ٘بء ٓؾٔٞد أُبم٢ اُجؼ٤ذ/اُغٔبٝح ا٣بّ  -

اُذساعخ/ اُخبٓظ صب١ٞٗ عؼزٚ ػّذح ع٤ٖ٘ رنْ 

 ٓذح صٝاعٚ ٜٓ٘ب ا٠ُ اُطالم

ٓبم٤ٚ ٓغ ٗذٟ ػجذاُوبدسٖٓ اُذساعخ اُضب٣ٞٗخ -

 ع٘خ 24ا٠ُ اخش ُوبءثؼذ 

ٓبم٤ٚ ٓغ ا٤ٓشح ؽغ٤ٖ/ثـذاد: ٣ِزو٤ٜب ثؼذ -

اؽٜش  3ع٘ٞاد ٝثؼذ  3اُزخشط ٖٓ اُغبٓؼخ ة

٣زضٝط ٜٓ٘ب ٝثؼذ ع٘خ روش٣جب رٔٞد ٓغ هلِٜب ك٢ 

 اُٞالدح

 

 

 أُبم٢:ُج٘بٕ ٣ٝنْ: 1 اُلقَ اُشاثغ 4

ٝاؽذ/اُشعبّ أُزٞؽذ ٓغ ؽغبٕ فجؾ٢ ك٢ ٣ّٞ -

 أُو٠ٜ

 ػذح ا٣بّ / ؽغبٕ فجؾ٢ ٓغ ع٤ٔشح ؽ٤ِْ-

أُبم٢:ثـذاد/ؿ٤بس ٣غزِْ سعبُخ ٓ٘ؾغبٕ -

 فجؾ٢ ٣طِت ٓ٘ٚ اعزلجبٍ ع٤ٔشح ؽ٤ِْ

أُبم٢: ث٤شٝد/ػّذح ا٣بّ/ؿ٤بس ٓغ ؽغبٕ -

 فجؾ٢ ك٢ ث٤شٝد

أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح/اػزوبٍ ؿ٤بس ُٔؾبسًزٚ -

٣ٝؾَٔ اؽذاس الؽوخ عؼزٜب ػذح  ك٢ االمشاة
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 ع٤ٖ٘

- 

اُلقَ  5

 اُخبٓظ

 اُؾبمش:رٞٗظ, ٣ٝنْ: 1

اؽذ اال٣بّ/ؿ٤بس ٣زغٍٞ ك٢ اُغ٤بسح ٣ٝزنٖٔ -

 ٛزا اُؾذس رزًش اصٓ٘خ ٓبم٤خ هش٣جخ ٝثؼ٤ذح ٜٓ٘ب:

ٓبم٢ هش٣ت:رٞٗظ/اؽذ اال٣بّ ٓغ عؼ٤ذح -

٣ٝزنٖٔ ٛزا اُؾذس اعزشعبع ٓبم٢ عؼ٤ذح ث٘ذ 

ٝاعشاءاد اُطالم اُز٢ ُْ أُ٘قق ٓغ صٝعٜب 

 ر٘ز٢ٜ ا٠ُ ُؾظخ اُؾذس

أُبم٢ اُوش٣ت:هجَ ٤ٓٞ٣ٖ/عؼ٤ذح رغبكش ا٠ُ -

 ٓذ٣٘زٜب

ٓبم٢ ثؼ٤ذ:اُغٔبٝح/فجبػ ٣ّٞ عٔؼخ/ٝاُذح -

 األعٞامؿ٤بس رـضٍ اُقٞف ٝرج٤ؼٚ ك٢ 

أُبم٢:رٞٗظ, هجَ ػذح ؽٜٞس/اؽذاس ػٖ -

خذ٣غخ ث٘ذ اُٜبد١ ٣ٝزنٖٔ اصٓ٘خ ٓبم٤خ ػٖ 

 :صٖٓ اُؾذس ٜٓ٘ب

 ع٘ٞاد/علشٛب ا٠ُ ع٤٘ق 14هجَ 

هجَ ؽٜٞس/عب٢ٓ أُ٘زس ٝؽذس ُوبئٚ ٓغ خذ٣غخ 

 ك٢ اؽذ اُل٘بدم صْ رؼزوِٜب اُغِطبد

 ٜٗبس االؽذ

اُلقَ  6

 اُغبدط

 اُؾبمش:رٞٗظ, ٓذح ٤ٓٞ٣ٖ: 1

االٍٝ: اعزالّ ؿ٤بس سعبُخ ٖٓ ؽغبٕ فجؾ٢ -

ر٘وَ اؽذاس ٝهؼذ ُِشعبّ أُزٞؽذصْ ٣غززًش 

ٓذاٛب ع٤ٖ٘ عؼزٜب ا٣بّ  اؽذاس أُبم٢:ُج٘بٕ

 ٓزؼذدح

 ع٘خ 12أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح/ اُطلُٞخ ٝػٔشٙ -

أُبم٢:ثـذاد/ٓغ ع٤ِِخ ػجبط عؼزٚ ػّذح ا٣بّ -

مٜٔ٘ب صالصخ ا٣بّ ك٢ ٓغزؾل٠ ا٤ُشٓٞى ٣ٝزنٖٔ 

ٛزا اُؾذس اصٓ٘خ ٓبم٤خ ٜٓ٘ب: ٓبم٢ ع٤ِِخ ك٢ 

 ثبس٣ظ

ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ: ُوبء ؿ٤بس ٓغ فذ٣وٚ اُؾبػش -

 ٖ االٗوالثبد ٝاُضٞساد اُؼشث٤خٝؽذ٣ش ػ

ا٤ُّٞ االٍٝ:ٓذح 

 هشاءح اُشعبُخ

ا٤ُّٞ 

اُضب٢ٗ:ٓغبءا 

 ك٢ أُو٠ٜ

 

 أُبم٢ :اُغٔبٝح/ػّذح ا٣بّ رزنٖٔ: 1 اُلقَ اُغبثغ 7

أُبم٢ اُجؼ٤ذ: هلُٞخ ؿ٤بس ٝأُٜٖ اُز٢ اؽزـَ -

ك٤ٜب رٔزذ ا٠ُ اخش ٝظ٤لخ ك٢ ؽجبثٚ ثٞصاسح 
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 االعٌبٕ

اال٣بّ/اُؾبمش:رٞٗظ/ ٓغ عؼ٤ذح ث٘ذ اؽذ  -

 أُ٘قق

٣ّٞ اخش/اُؾبمش رٞٗظ: ُوبء ٓغ فذ٣وٚ اُؾبػش -

ع٘خ  44اُزٞٗغ٢, ٣ٝزنٖٔ ٓبم٢ اُؾبػش ثٔذٟ 

 ٝعؼخ ػذرح ع٤ٖ٘

اؽذ اال٣بّ/أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح/ا٣بّ اُذساعخ -

ع٘خ عؼخ اُؾذس ػذح  12االثزذائ٤خ ٝػٔش ؿ٤بس 

 ا٣بّ

اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح اؽذ اال٣بّ/أُبم٢ -

ٝاُ٘بفش٣خ/ؿ٤بس ٣غبكش ٖٓ اُغٔبٝح ا٠ُ ث٤ذ 

خبُزٚ اُ٘بفش٣خ ك٢ ع٤بسح خؾج٤خ عؼزٚ اُض٤٘ٓخ 

 ػّذح ع٤ٖ٘.

اؽذ اال٣بّ/أُبم٢ اُوش٣ت:رٞٗظ/عب٢ٓ أُ٘زس -

ك٢ اُؾوخ ٝاؽذاس ٣ّٞ عبثن رزنٖٔ ُوبء عب٢ٓ 

ٝخذ٣غخ ٝؽٞاس ؽٍٞ ػالهزٜٔب, ٣ٝزنٖٔ ٛزا 

 وقخ صٝاط خذ٣غخاُؾذس اصٓ٘خ ٓبم٤خ رزؼِن ث

اؽذ ا٣بّ اُؾبمش: رٞٗظ/ؿ٤بس ٝعؼ٤ذح ك٢  -

 اُغ٤بسح ٣زٛجبٕ ا٠ُ عبؽَ اُجؾش

 أُبم٢: ُج٘بٕ, ٣ٝزنٖٔ: 1 اُلقَ اُضبٖٓ 8

اؽذ اال٣بّ/ ُوبء ؿ٤ّبس ٝع٤ٔشح ؽ٤ِْ ك٢ علشح -

 ثبُغ٤بسح ا٠ُ اُغجَ

٣ّٞ اخش/ ؿ٤بس ٝاُشعبّ أُزٞؽذ ٝؽغبٕ ك٢ -

اعزشعبع ُٔذٟ  ثبس ُج٘ب٢ٗ ٣زنٖٔ ٛزا اُؾذس

ػؾش٣ٖ ع٘خ ٝعؼخ ص٤٘ٓخ ػذح ع٤ٖ٘ رؾٌَ ٓبم٢ 

ٓٔضِخ أُغشػ اُز٢ اُزو٤بٛب ك٢ اُجبس اعزشعبع 

اخش هجَ ع٘ز٤ٖ ٓبم٢ ؽغبٕ ٓغ اُؾبػشح اُؾبثخ 

 اُز٢ رؼشف ػ٤ِٜب ٝاؽجٜب

ا٤ُّٞ االٍٝ: 

فجبؽب ا٠ُ 

 أُغبء

ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ: 

 ٓغبءا

 اُؾبمش:رٞٗظ, ٝرزنٖٔ: 1 اُلقَ اُزبعغ 9

اؽذ اال٣بّ/ عؼ٤ذح ك٢ ؽوخ ؿ٤بس, ٝرزنٖٔ ٛزٙ -

أُذح اعزشعبع أُبم٢ اُجؼ٤ذ/ هلُٞخ ؿ٤بس ٓغ 

 ٝاُذرٚ ٝرؾٌَ عؼزٜب ػذح ا٣بّ ٖٓ اُذساعخ

أُبم٢ اُجؼ٤ذ:ثـذاد/ ػالهخ ؿ٤بس ث٘ٞاٍ اُؾغٖ -

 عؼزٜب ػذح ع٤ٖ٘.

اُؾبمش:رٞٗظ, ٣ّٞ ٝاؽذ/ ٣ٝزنٖٔ اعزشعبع -

ذ أُ٘قق ٓغ هجَ ؽٜٞس ثغؼخ ػذح ا٣بّ/عؼ٤ذح ث٘

ٖ٤ٓٞ٣ 
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 اُشعبّ اٗط٤ٗٞٞ

اُلقَ  14

 اُؼبؽش

 اُؾبمش:رٞٗظ 1

 ٣ّٞ ٝاؽذ/ ؿ٤بس ٣غزِْ سعبُز٤ٖ: -

اال٠ُٝ :رزنٖٔ اؽذاس ؽ٤بح ؽغبٕ ك٢ ُ٘ذٕ 

 ٝػٞدرٚ ا٠ُ ث٤شٝد

 اُضب٤ٗخ: خجش ٓغئ ع٤ٔشح ؽ٤ِْ ا٠ُ رٞٗظ

ٓذح هشاءح 

 اُشعبُز٤ٖ

اُلقَ  11

 اُؾبد١ ػؾش

 اُؾبمش:رٞٗظ ٣ٝزنٖٔ: 

اال٣بّ:ؿ٤بس ٣ززًش ُوبءارٚ ثغؼ٤ذح ٝعلشرٚ  اؽذ-

ٓؼٜب ا٠ُ سٝٓب رؾٌَ ٓذح ص٤٘ٓخ ٓذاٛب ؽٜٞس 

 ٝعؼزٜب ػذرح ا٣بّ

َ ّٓ  ٓذح رؤ

اُلقَ اُضب٢ٗ  12

 ػؾش

 أُبم٢:ُج٘بٕ ٣ٝزنٖٔ: 1

اؽذ اال٣بّ ك٢ أُطبس/ ؿ٤بس ٣ِزو٢ ا٤ٓ٘خ عجبس صْ 

٣غزشعغ ٓبم٤ٚ ٓؼٜب ثٔذٟ ػذح ع٘ٞاد ٝعؼخ 

 ص٤٘ٓخ ػذح ا٣بّ

أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح/ ٓٞد ٝاُذح ؿ٤بس اصش -

ٓشمٜب أُضٖٓ ٓذٟ االعزشعبع ػذح ع٤ٖ٘ 

 ٝعؼزٚ ػذح ا٣بّ

أُبم٢: اُ٘ٔغب/ ؿ٤بس ٓغ اسٗغز٢ ُٛٞضٓبٕ -

 ا٣بّ 5ٓذاٙ ػذح ع٤ٖ٘ عؼزٚ 

أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح/ ػالهخ ؿ٤بس ٓغ ٗٞس٣خ 

عبُْ ٝؽبدس ٓوزِٜب ػ٠ِ ٣ذ ؽو٤وٜب /أُذٟ صٖٓ 

 ُغؼخ ػذح ع٘ٞاداُطلُٞخ ٝا

أُبم٢: ثـذاد/ ػالهخ ؿ٤بس ث٤ِٔبء ػجذ اُشصام -

ك٢ اُؼَٔ ثٞصاسح االعٌبٕ/أُذٟ ػذح ع٤ٖ٘ اُغؼخ 

 ا٣بّ ٓؼذٝدح

أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح/أُذٟ ػذح ع٤ٖ٘)ا٣بّ 

 اُقجب( اُغؼخ ا٣بّ ٓؼذٝدح

  

اُلقَ اُضبُش  13

 ػؾش

 اُؾبمش: رٞٗظ, ٣ٝزنٖٔ: 1

اُزٞٗغ٢ ك٢ ٓو٠ٜ  اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٝاُؾبػش-

 االٗزشٗبع٤ٞٗبٍ ٣غزٔش ا٠ُ ٝهذ ا٤َُِ ك٢ اُجبس

٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٓغ عؼ٤ذح ث٘ذ أُ٘قق ٝهشاس  -

, صْ اؽذاس ػٖ ؿ٤بس ٝٛٞ -سؽ٤ِٜب ٖٓ رٞٗظ.

 ك٢ ؽوزٚ

ا٤ُّٞ االٍٝ ٖٓ 

اُقجبػ ا٠ُ 

 ا٤َُِ

ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ 

ٓغبءا ا٠ُ 

 ٓ٘زقق ا٤َُِ
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اُلقَ اُشاثغ  14

 ػؾش

 ٣ٝزنٖٔ:أُبم٢: ُج٘بٕ,  1

اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٓغ ع٤ٔشح ؽ٤ِْ ك٢ اُجبس صْ 

 ٣زٛجبٕ ا٠ُ اُؾوخ

ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ: ؿ٤بس ك٢ ؽوزٚ ٣ٝزنٖٔ اعزشعبع -

أُبم٢: ثـذاد ثغؼخ ػذح ؽٜٞس ؽبدس ٗوِٚ ا٠ُ 

أُغزؾل٠ ٝٓب رالٛب ٖٓ اؽذاس ٢ِ٣ رُي ؽذس 

خشٝعٚ ٖٓ اُؾوخ ا٠ُ ؽوخ ؽغبٕ فجؾ٢ 

ع٘خ  24ٝصٝعزٚ ٣ٝزنٖٔ اعزشعبع ثٔذٟ 

 ٝثغؼخ ػذح ع٤ٖ٘/ ٓبم٢ ػبئِخ ؽغبٕ فجؾ٢

ا٤ُّٞ االٍٝ: 

ػقشا ا٠ُ 

 ا٤َُِ

ا٤ُّٞ 

 اُضب٢ٗ:ٓغبءا

اُلقَ  15

اُخبٓظ 

 ػؾش

 اُؾبمش: رٞٗظ, ٣ٝنْ: 1

اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ك٢ ث٤زٚ ٣زقَ ثغب٢ٓ أُ٘زسصْ -

٣خشعبٕ ك٢ عُٞخ ٝمٖٔ ٛزا اُؾذس اعزشعبع 

ٓذح أُبم٢ اُجؼ٤ذ ثٔذٟ ػذح ع٤ٖ٘ ٝعؼخ ص٤٘ٓخ 

 اُطلُٞخ

٣ّٞ اخش:ُوبء ؿ٤بس ثض٣٘ت ػضٝص ٣ٝزنٖٔ -

 اعزشعبع صٖٓ أُبم٢ اُجؼ٤ذ: اُغٔبٝح

 ٣ّٞ اخش:ٓغ عؼ٤ذح ث٘ذ أُ٘قق-

 ٣ّٞ اخش ٓغ ص٣٘ت ػضٝص ك٢ ُوبء ع٘غ٢.-

 

 االٍٝ:ٓذح ٜٗبس

 اُضب٢ٗ: ٤ُال

اُضبُش: ٓذح 

 ٜٗبس

اُضبُش: ٖٓ 

أُغبء ا٠ُ 

 ا٤َُِ

اُلقَ  16

 اُغبدط ػؾش

 ُج٘بٕ, ٣ٝزنٖٔ:أُبم٢:  1

 اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ك٢ ث٤زٚ-

 أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُغٔبٝح /ٝاُزٚ-

 أُبم٢:ثـذاد /ا٤ٓشح ؽغ٤ٖ-

أُبم٢:ثـذاد, ٣ّٞ اخش/ُوبءٓغ 

ًبٓالُغؼذٝٗٞؽذ٣ش ػٖ اع٤بعخ ٝهشاس علشٙ ا٠ُ 

 اُخبسط

 رذاػ٢

اُلقَ اُغبثغ  17

 ػؾش

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

ٕ هذ اؽذ اال٣بّ: اعزالّ ثش٣ذ ٣ؼ٤ذ ثطبهخ ًب-

اسعِٜب ؿ٤بس ا٠ُ اسٗغز٤٘ب صْ ٣شعَ ػ٘ٞاٜٗب ا٠ُ 

 ػ٢ِ اُ٘غبس ُِجؾش ػٜ٘ب ك٢ ا٣طب٤ُب

 اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٓغ عؼ٤ذح ك٢ سٝٓب-

٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٣غزِْ اُشد ٖٓ ػ٢ِ اُ٘غبس ثؼذّ -

 ؽقُٞٚ ػ٠ِ ػ٘ٞإ اسٗغز٤٘٤ب

االٍٝ عبػبد 

 ٖٓ ٓذح اُؼَٔ

 اُضب٢ٗ ٣ّٞ ًبَٓ

اُضبُش ُؾظخ 

 هشاءح اُشد

 اُشاثغ ٜٗبسا

 اُخبٓظ ٜٗبسا
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٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٓغ اُؾبػش اُزٞٗغ٢ ك٢ ؽبٗخ -

 كش٣ؾٞ

عؼ٤ذح ك٢ الء ٓزٞعظ ٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٓغ -

٣زنٖٔ اعزشعبع ٓبم٢ اؽذٟ فذ٣وبرٜب اُز٢ 

اؽجذ ٓؾشه٤ب ٝعؼذ خِلٚ كزضٝعٜب ٝعشػبٕ ٓب 

 هِوٜب

اُلقَ اُضبٖٓ  18

 ػؾش

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

 ٣٘بع٢ ٗلغٚ اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ك٢ ٓ٘ضُٚ-

 اعزشعبع أُبم٢ ثـذاد, ٝث٤شٝد, ٝاُوبٛشح -

 أُبم٢: ُج٘بٕ-

اؽذ اال٣بّ/ ؿ٤بس ٓغ ع٤ٔشح ؽ٤ِْ ػ٠ِ عبؽَ  -

 اُجؾش

أُبم٢ اُجؼ٤ذ: اُغٔبٝح/ ٝاُذرٚ ٝصٝاط ٝاُٚ 

 أُزؼذد

أُبم٢ :ثـذاد/ ؿ٤بس ٓغ ًبَٓ اُغؼذٕٝ 

 ٝؽذ٣ضغ٤بط

أُبم٢ : ُج٘بٕ/ ؿ٤بس ك٢ أُو٠ٜ ٣زؼشف ػ٠ِ 

ٗؾبط ٝمٔ٘ٚ اعزشعبع ٓبم٢ عؾش ك٢  عؾش

 ُج٘بٕ ٝٓبم٢ ؿ٤بس ك٢ ثـذاد

 ا٤ُّٞ االٍٝ ٤ُال

ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ 

 ٓغبءا

 

اُلقَ اُزبعغ  19

 ػؾش

 اُؾبمش:رٞٗظ 1

اؽذ اال٣بّ/ُوبء خذ٣غخ عبثش ٝعؼ٤ذح ث٘ذ -

 أُ٘قق ٓغ ؿ٤بس ٝعب٢ٓ أُ٘زس

 ٣ّٞ اخش:ؿ٤بس ٓغ عؼ٤ذح ك٢ سٝٓب-

اُخ٤ِظ ٣ِزو٢ ٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ك٢ ٓؾبمشح ػٖ -

 ك٤ٜب اُؾبػش ٝفذ٣وزٚ ٠ِ٤ُ

 ٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٣٘بع٢ ٗلغٚ, ٣ٝزنٖٔ:-

 أُبم٢: ُج٘بٕ/ ؿ٤بس ٣زغٍٞ ك٢ ُج٘بٕ-

 ٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٓغ عب٢ٓ أُ٘زس-

ا٤ُّٞ 

 االٍٝ:ٓغبءا

اُضب٢ٗ: ٣ّٞ -

 ًبَٓ

اُضبُش:ٖٓ -

اُقجبػ ا٠ُ 

 ا٤َُِ

 اُشاثغ:٤ُال-

 اُخبٓظ: ٜٗبسا-

اُلقَ  24

 ػؾشٕٝ

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

اعذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٣شاعَ اُشعبّ أُزٞؽذ ٝؽغبٕ -

 فجؾ٢

عبػبد ٖٓ 

 اُٜ٘بس

اُلقَ  21

اُؾبد١ 

االٍٝ: عبػبد  اُؾبمش: رٞٗظ 1
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اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ك٢ اُؼَٔ ٣زنٖٔ اعزشعبع - ٝاُؼؾشٕٝ

 كجَ ٣ّٞ ٓغ عؼ٤ذح ٝهشاس علشٛب االص٤ٖ٘ اُوبدّ

 ٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٣٘بع٢ ٗلغٚ, ٣ٝزنٖٔ-

 ا٣بّ ٖٓ اُزغٞاٍ ك٢ رٞٗظاعزشعبع ػذح -

 أُبم٢ اُجؼ٤ذ:اُطلُٞخ-

 أُبم٢: ثـذاد. ٝمغ اُؾٌبّ ك٢ ؽٌٞٓخ اُؼشام-

أُبم٢: ثـذاد, ٓغ ًبَٓ اُغؼذٕٝ ا٣بّ ٓزؼذدح -

 ك٢ اُجبساد

 اُؼَٔ

 اُضب٢ٗ: ٤ُال

اُلقَ اُضب٢ٗ  22

 ٝاُؼؾشٕٝ

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

 اؽذ اال٣بّ/ ؿ٤بس ٣غزِْ سعبُخ ٖٓ ًبَٓ-

اُغؼذٕٝ ث٤ذ عؼ٤ذح ث٘ذ أُ٘قق ٝٛٞ 

 اُِوبءاالٍٝ ث٤ٜ٘ٔب ٣ٝزنٖٔ:

 اعزشعبع أُبم٢: ثـذاد/ا٣بّ ٗنبٍ ًبَٓ

أُبم٢: ُج٘بٕ/ ُوبء ؿ٤بس ثبُشعبّ أُزٞؽذ -

 ٝع٤ٔشح ؽ٤ِْ

عبػبد ٖٓ 

 اٝهبد اُؼَٔ

اُلقَ اُضبُش  23

 ٝاُؼؾشٕٝ

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

/  اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٓغ عؼ٤ذح ٝاعزشعبع داخ٢ِ-

ا٣بّ اُؼالهخ, أُبم٢ اُجؼ٤ذ: اُغٔبٝح/ ٓب ثؼذ ٝكبح 

 ٝاُذرٚ

 ٣ّٞ اخش:ك٢ ٓو٠ٜ االٗزشٗبع٤ٞٗبٍ ٓغ ؽبة-

٣ّٞ اخش: ؿ٤بس ٓغ عؼ٤ذح ٣غجؾبٕ ك٢ اُجؾش -

 ٣زنٖٔ:

 أُبم٢: ثـذاد ثغؼخ ا٣بّ-

االٍٝ: ٣ّٞ 

 ًبَٓ

 اُضب٢ٗ: ٓغبءا

اُضبُش: ٝهذ -

 أُغبء

اُلقَ اُشاثغ  24

 ٝاُؼؾشٕٝ

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٣غزِْ سعبُخ ٖٓ ع٤ٔشح ؽ٤ِْ 

ٝاخشٟ ٖٓ ؽغبٕ فجؾ٢, ٣ٝزنٖٔ اعزشعبع 

 صٖٓ ٓبم٢: ُج٘بٕ

عبػبد ٖٓ 

 اُٜ٘بس

اُلقَ  25

اُخبٓظ 

 ٝاُؼؾشٕٝ

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

اؽذ اال٣بّ: ُوبءك٢ ؽلَ دثِٞٓبع٢ ٓغ ص٣٘ت -

 ػضٝص

 ٣ٝنْ اؽذاس ٓبم٤خ:

 ا٤ُّٞ االٍٝ:٤ُال

ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ: 

 فجبؽب
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 اُغ٘خ االخ٤شح ٖٓأُبم٢ اُجؼ٤ذ: ثـذاد/ -

 ا٣بّ اُغبٓؼخ

ٓبم٢ هش٣ت: رٞٗظ/ عؼ٤ذح ك٢ سٝٓب عؼزٚ ػذح -

 ا٣بّ

٣ّٞ اخش: رؼشك عب٢ٓ أُ٘زس ا٠ُ ٝػٌخ -

 فؾ٤خ ٣ٝ٘وِٚ ؿ٤بس ا٠ُ أُغزؾل٠ ٣ٝزنٖٔ:

 أُبم٢:ُج٘بٕ/ ٓبم٢ خذ٣غخ-

 أُبم٢ ثـذاد/صٝعخ عب٢ٓ-

اُلقَ  26

اُغبدط 

 اُؼؾشٕٝٝ

 اُؾبمش: رٞٗظ 1

رٌِٔخ ا٤ُّٞ اُغبثن/ ػٞد ؿ٤بس ٝعب٢ٓ ٖٓ -

اُطج٤ت صْ ػٞدح ؿ٤بس ا٠ُ ػِٔٚ ٤ُغزِْ صالس 

 سعبئَ رزنٖٔ االصٓ٘خ اُزب٤ُخ:

اُشعبُخ اال٠ُٝ: ٖٓ اخ٤ٚ ثـذاد ر٘وَ اُضٖٓ ا٠ُ 

 أُبم٢ اُوش٣ت

اُشعبُخ اُضب٤ٗخ: ٖٓ ُ٘ذٕ/ؽغبٕ فجؾ٢ ٝاؽذاس 

 أُزٞػ ا٠ُ أُزطشك٤ُٖج٘بٕ ٝاٗزٔبءاُشعبّ 

اُشعبُخ اُضبُضخ: ٖٓ ع٣ٞغشا ثؼضٜب ًبَٓ اُغؼذٕٝ 

ػبّ ٝعؼخ ص٤٘ٓخ كزشح  44رزنٖٔ االصٓ٘خ ثٔذٟ 

 أُ٘ل٠

عبػبد اُقجبػ 

 ا٠ُ اُظ٤ٜشح

اُلقَ اُغبثغ  

 ٝاُؼؾشٕٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااُؾبمش: رٞٗظ 1

اؽذ اال٣بّ: ؿ٤بس ٓ٘بعبح ٝاعزشعبع أُبم٢ -

 ٝرزنٖٔ:

ٓوزَ اُشعبّ أُزٞؽذ ثبٗلغبس أُبم٢: ُج٘بٕ/ 

 ع٤بسرٚ ٝر٘بصش اؽالئٚ

 أُبم٢ اُوش٣ت: رٞٗظ / ا٣بّ ٖٓ ػالهزٚ ثغؼ٤ذح-

 أُبم٢: ثـذاد/ ا٣بّ ٖٓ ؽ٤بح ًبَٓ اُغؼذٕٝ

 أُبم٢: اُوبٛشح/ اؽذاس عؼزٜب اُض٤٘ٓخ ػذح ا٣بّ

٣ّٞ اخش: اُِوبء االخ٤ش ث٤ٖ ؿ٤بس ٝعؼ٤ذح ك٢ ث٤ذ 

 ػٜٔب) ُوبء ع٘غ٢(

بس ك٢ اُغ٤بسح ٣غززًش عؼ٤ذح ٣ّٞ اخش: ؿ٤-

 ٌٝٓبٜٗب اُخب٢ُ  ٝر٘ز٢ٜ االؽذاس.

ا٤ُّٞ االٍٝ: 

 ٤ُال

 اُضب٢ٗ: ٤ُال

 اُضبُش: ٤ُال
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 السببية: -ثالثا

لكول ىمول مون اىموال الربييوي ىوودع لشوكمو الحكايوة يحمول مفيوميوا، ويوحود مادليووا، 
"ىوووزل  اي اصووغر،  رنووية لوو  وحوووداتإولنسوومو " رنووا"، والوقوووع ىميوووو يسوولمزل لفكيكووو 

ين: الوو  ئووز إفالوشوول، مووثال، يمكوون لفكيكيووا  .(4)ائزااووو اللووي لتوولص بوحوودة  رنووية نوىيووة"
ئووووزا  المكونووووة )الشتصووووية( واأل السوووورد بنوووومير الغااووووب)الراوي(، والسوووورد بنوووومير الموووولكمل

يلشوكل  لألئزا  ىوي، حكايوة الناصورية، الطفولوة، اللنظويل الحزبوي، السوئن، التوروج، وىكوذا
"مئموىووة  ويظيوور الموولن بوصووفو لميموول موون الحوووافز الملمازئووة فيمووا بينيووا،السووند الغرنووي 

وليس ميما في الملن ان لكون الحكاية  مللابية زمنيا، وحسب السبب والنليئة، من الحوافز
، بمينو  ان طرياوة ىورض األحوداث لويس ليوا اىميوة فوي (1)مادمة من الراوي او الشتصوية"
ن األىميووة اللوي لحظو  بيوا الحووافز، ،المبنو  ميالئوة المولن، بول فوي ميالئوة  فوي الموولن، وا 

يوحوود  اً وليووذا لكووون السووببية رابطوو لكموون فاووط فووي للابييووا الزمنووي وحسووب السووبب والنليئووة،
 األحداث.

ولوووذا لاووودل  ،ل بوووو دون ماووودماتيوووكاللنو  ،نوووو ال يمكووون سوووئن كوووريل الناصوووريانئووود لوووذا 
وىكووذا فتيانووة  ،فووي حدوثووو اً سووبب او ،ولئيوول موون الالحووع نليئووة لمسووابع ،حووداثياا الحكايووة

 مووراً ، ارمووعالىوون لامووة لسوود  بحثوواً  ،لوو  المدينووةإ يوواموور النووزوح منارض ألصووحابيا لئيوول األ
، بناايوا "وىيوا طبايوا"اوالظمل االئلماىي الذي لحع بلم  الشرااح الحافية يولود لودى  سو ًا،م

إنلووواج ال لوفرىوووا ن الووووىي الطباوووي يلووووفر ىووون طريوووع وسووواال اننوووا نيلاووود أل ،ر ووول لحفظنوووا
اردنوا الدقوة،  إذا او، إنما يوفرىا فااض الايموة فوي المئلميوات الصوناىية، المنائل والفروس

 والمييشية.  يوفرىا إحساس بالفوارع االئلماىية

 ،وىكذا ينترط األبنا  في ظل اللنظيمات اللي يصورىا الحدث بأنيا لنظيمات دتيموة
لووو  إلووو  قووووى تارئيوووة اكثووور مووون انلماايوووا إيوووة لووو  ىووودل شووورىيليا بوصوووفيا لابإوىوووي إشوووارة 

                              
 .495نظرية المنيج الشكمي، نصوص الشكالنيين الروس:  (4)
 .495، ص: نفسو  (1)
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ن وئووودا طريوووع يونسووولنلج ذلووو  مووون محاولوووة حسوووون السوووممان وحامووود الشووويالن الموووذ ،الشووويب
والنواللة لأتوذ مينو  ىودل شورىية االنلموا . ولسولمر  ،اليداية بيود نوالل االنلموا  الحزبوي

 ،الناصوري فوي السوئنع كوريل ليود   ،إذ للوالد ازمنليا من بينيا كالسبب والنليئة األحداث
 وليتمع من ،د من قرا الو ووىيو الثاافيوطموحو الشتصي الذي لول   ،بسبب انلمااو الحزبي

لوو  سووئن إلوو  التووروج إويووردي بووو ذلوو   ،ال يشووير بحوورارة االنلمووا  ،منكسووراً  السووئن نموذئوواً 
لراسوو  اموان ليموو يئود وسوادة، ل  الرحيلإكبر يمثمو واقو بغداد المرير والاالل لينليي اتيرا ا

 الالاب.

، ىوووو المنطوووع السوووببي ،فوووالمنطع الوووذي يوووربط لسمسووول األحوووداث الحكاايوووة فوووي للابييوووا
موا ، نيوا شوديدة الظيوور ىمو  مسولوى التطوابا إال، فوي الحكايوة ،ن بدت  اابةا  و  ،والزمنية

فوووي روايوووات  ولشوووظيو فوووي مسووولوى تطابيوووا. ،ئيووول الوشووول روايوووة لكسووور لسمسوووميا المنطاوووي
 ،حد ىنصري الربط )الزمنيا لييمنة ن نسع البنا  الزمني مليدد لبياً االربييي األترى نئد 
وىوو داللوة ىمو   ،فالوشل وتطوط الطول للبو النسع الزمني الملشظي،السببي( ىم  اآلتر

نيا ليلمد ىم  نسع اللناوب مما يئيل ىنصري إف، ما األنيار،ا مبة ىنصر الزمن ىمييما
 .فييا ملساويين الربط

روابط الوكثور مون ا( لربطيوا الوروابط السوببية 1فالحكاية وحسب ما مبين في الئودول )
 ،كموووا سيلنوووح الحاوووا ،ىوووا الفنوووي ييلمووود اللنووواوب واللنووومين ن بنااولوووذل  سووونئد  ،زمنيوووةال
لرسووول مسوووار شتوصووويا الووو  النيايوووة  وللنوووام  صووويوداً  ،حوووداث لنطموووع مووون ناطوووة محوووددةاأل

بمصووواار كووول واحووود مووونيل لبيوووا  وانليوووا ً  ،ن ىالقوووة صوووالح كامووول بأصووودقااومووو الماوووررة بووود اً 
 فمووثال ىالقلووو بإسووماىيل اليووامري، ليالقلووو بصووالح الووذي يمثوول محووور األحووداث ومحركيووا

ىالقووة صووداقة وحوووارات ثاافيووة وسياسووية.زوائو موون سامية.ميارنوولو الثووورة/ او ميارنوولو 
ببوووووووع بأنووووووو يارنووووووة/ واليووووووال صووووووالح موقووووووع صووووووالح كاموووووول المريوووووود لمثورة.اللحاقووووووو بالم

لمسمطة.اسلشووياده/ موووت موون ييووارض الثووورة/ نئوواح تيووار صووالح..وىكذا سوويدون الصووفار 
 الئامية.. اللترج.. االىلاال.. 
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 زمن السرد المبحث الثاني: 

 

كنووا قوود لطرقنووا فووي المبحووث األول الوو  زموون الحكايووة فووي روايووات الربييووي وىوون 
الرواايوة وقفنوا ىنود لرليوب األحوداث ىمو  وفوع نظاميوا المنطاوي طريع لفكي  األىمال 

واللاريتي وبييدا ىن السورد الوذي يييود لرليبيوا فوي لسمسول ئديود ورريوة زمنيوة مغوايرة، 
ويبوودو ان ىووذا ارئوورا  ييوود اول تطوووة موون تطوووات لحميوول ماولووة الووزمن الروااووي فووي 

موو  إئوورا ات التطوووة الثانيووة منيئيووات اللحميوول البنيوووي، وبوودا الزمووا ان ياووع البحووث ى
اللووووي ىووووي زموووون السوووورد الووووذي ىووووو ىبووووارة ىوووون: مفارقووووات زمنيووووة للنوووومن )االسوووولرئاع 

 واالسلباع(، وديمومة للنمن )المشيد واللمتيص والحذع والوقفة(.

 
  المفارقات السمنية. 1

 االستزجاع أوال:

لوى فوي روايوة الوشول اللوي وقفنوا ىمو  موددىا الزمنيوة سواباا النوح لنوا ان مسوو
السورد االول حوودد لنفسووو ناطوة زمنيووة لبوود  سورد حكايلووو كنووا قود اطمانووا ىمييووا درئووة 
الصووووفر الزمنووووي لماشوووويا مووووو المفوووواىيل البنيويووووة اللووووي نلبنوووو  ماوالليووووا ولموووو  الحالووووة 
االفلرانية اللي اشار الييا ئنيت ىوي المرشور الزمنوي االول الوذي يطوالو الباحوث 

ة الزمني ، منو لحديدا لااس االنحرافوات الزمنيوة في محاولة الولوج ال  ىالل الرواي
( التوواص بلرليووب الوقووااو 4وللحوودد مسوولويات انلاااللووو. وبمرائيووة سووريية لمئوودول)

لرواية الوشل يلبين لنا ان الرواية اللي قسمت ال  ثالثة مودد زمنيوة لبودا مون لحظوة 
دون اناطواع  زمنية وسط ثل لسوير صويودا الو  النيايوة بيود ان ىوذا اللسمسول ال يولل

زمنووي فالسوورد فووي الوشوول ياطووو ئريانووو لييووود ادرائووو الوو  الفلوورات الزمنيووة السوواباة 
لناطوووة السووورد وىوووو موووا يسوووم  باالسووولرئاع التوووارئي فنوووال ىووون ىودلوووو الووو  مووودد 
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زمنيووووة الحاووووة لمموووودة الزمنيووووة اللووووي اسووووليمت منيووووا الروايووووة زمنيووووا وىووووو مووووا يسووووم  
سوووليمال ىوووالين اللانيلوووين يوووردي وظوووااع االسووولرئاع الوووداتمي، ولاووود ال حظنوووا ان ا

محددة في البنا  الفني فاالسلرئاع التارئي دااما موا يوردي وظيفوة لمييديوةلوظع 
للمبيوووة بواىوووث فنيوووة ،لكووون الانوووية اللوووي نلممسووويا ىنووود الربييوووي ىوووي ليسوووت وظيفوووة 
االسووووولرئاع بووووول ىوووووي طرياوووووة اسوووووليمالو، ففوووووي الروايوووووات التموووووس نئووووود طوووووريالين 

االولووو  اىلباطيوووة والثانيوووة منظموووة االولووو  للصووول باسووولرئاع  لالسوووليمال التوووارئي
المانوووي البييووود والثانيوووة للصووول بالمانوووي الاريوووب. فوووي الوشووول موووثال يووولل اسووولرئاع 

-4الماني البييد ماقبل السئن الملمثل بلاري  الناصورية والطفولوة االحوداث مون 
ااية ( بطرياوووووة اىلباطيوووووة او نسووووولطيو الاوووووول بانيوووووا ىشوووووو 4الئووووودول رقووووول ) فوووووي 3

يسووووولدىييا السووووورد كمموووووا دىوووووت الحائوووووة الووووو  ذلووووو  للاووووودل ميموموووووات ىووووون مانوووووي 
زمنيا ليوا وللسول بانيوا مودد مئمموة ليوا  تاص واالحداث الالحاة ولتمع فنا االش

وظيفوووة لمييديوووة، ويووولل اسووولدىارىا ال اراديوووا  البوووا ىووون طريوووع الوووذاكرة، فوووزمن ىوووذه 
سوولاالل الكووافي للحريووع تووط االحووداث ياتووذ مدلووو موون الحانوور النووو ال يلملووو باال

الووزمن الحانوور، لكوون احووداث المانووي الاريووب ومنيووا اسوولدىا  احووداث لاووا  كووريل 
الناصووري باسوويل ىمووران واحووداث موودة السووئن فانيووا لبوودو اكثوور لنظيمووا فووي ورودىووا 
فيي لسلياد  للابييا  وبشكل تطي بود ا مون بدايوة االىلاوال الو  لحظوة االىلوراع 

-9لروايوة اللوي مثموت لحظوة التوروج ولمثميوا االحوداث مون اللي للوافع مو بدايوة ا
في التطاب، الذي يمثل نيايوة  90في الحكاية ىو ىينو الحدث  17فالحدث  17

الروايووة وطرياوووة االسووولدىا  بيوووذا الشوووكل لوونيض بميموووة بناايوووة الن زمووون االحوووداث 
المسووووليادة يفوووورض مدلووووو الزمنيووووة ىموووو  السوووورد ويوقووووع ئريانووووو ويييوووود بنووووا  زموووون 

 حانر من منظور الماني باتليار واع لحدده ارادة الراوي.ال

وقوود ىموود الكالووب الوو  لانيووة اولكرافيووة للحديوود االنلاووال الزمنووي بووين الحانوور 
والماني وىو امر يراد منو ميالئة تمل االنسئال بوين االحوداث موا ئيول امكانيوة 
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المسوي  لول  كشع المفارقات الزمنية امر ال يشكل صيوبة لذكر اال اننا ور ل ىوذا
يكووون موووون المسوووولطاع لييووووين كوووول لمووو  المفارقووووات وائلزارىووووا الن  البيليووووا للصووووع 
بالمشووووابية والنووووموع بوووونفس الوظيفووووة فووووي مسووووار الموووولن الحكووووااي ولووووذا سلالصوووور 
ميالئلنووووا الوووو  لاووووديل صووووورة ائماليووووة لممفارقووووات الزمنيووووة نسوووولاي ليووووا موووون الملووووون 

لمثيووول لطبياوووي، فنوووال ىووون ذلووو  الرواايوووة نمووواذج لمثيموووة مناسوووبة ، لكوووون بمثابوووة 
فاالسوولذكار بوصووفو ماطيووا زمنيووا، يلفوواوت فووي االىمووال الرواايووة ولفاولووو نووابو موون 
طول او قصر المودة اللوي يسولغرقيا، فواليود الو  المانوي قود يملود الو  مودى بييود 
يلئوووواوز الحوووود المفلوووورض لسووووريان مئوووورى االحووووداث فووووي الموووولن، وقوووود يظوووول داتوووول 

ة قد لطال لحظة واحدة او يول او سنين طويموة وبحسوب حدودىا، لكن سيلو الزمني
قدرليا الزمنية فاد لملحع بركب االحداث ولزامنيا وقود لظول  يور ملصومة بيوا، كول 
لم  االمكانات ملوفرة في االنحرافات الزمنية وقد يشوار الييوا بارينوة وقود لظول نيبوا 

السووولذكار حسوووب لملاويووول لبيوووا لطبييوووة لوظيفيوووا ولوووذا سووونيمد الووو  ميالئوووة لانيوووة ا
 مداىا وسيليا سوا  كانت محددة او  اابة.

 ومن بين االسلذكارات اللي للوفر ىمييا رواية الوشل نارا:

كنوووت شوووئاىا الووو  درئوووة الليوووور ىوووذا الشووو  الوووذي سووومب منوووي فيموووا بيووود  -"
واذكر واحودة مون ىوذه المواقوع حيوث سوافرت موو ىموي الو  قريلوو وبيود ان لفظلنوا 

لاول الركواب بوين الناصورية والرفواىي ىمو  الطريوع اليوال فوي  السيارة التشبية اللوي
 .(4)ساىة ملأترة من الميل "

ىموو  لووزاوج لانووي  يحلوووييووذكرنا ىووذا الماطووو بماطووو اسووليالل الروايووة حيووث 
الوذي  كنوت شوئاىا ثول االسولباع/ ىوذا الشو  وسرد مدرج فلئد اليود ال  الماني/

                              
 .59الوشل، ص  (4)
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 ،كنووت وفيمووا بيوود :ة السوورد بووينا نئوود الحانوور فووي لحظوومووسوومب منووي فيمووا بيوود بين
 فالحدث يشكل اسلرئاىا في مئرى السرد ويلنمن اسلباقا.

ان ىذا الماطو ييود بنا ال  مرحمة الطفولة وىوي مودة للئواوز ناطوة انطوالع 
السوووورد الووووذي بوووودا بتووووروج صوووواحب االسوووولذكار موووون السووووئن، ويلنوووومن اسوووولرئاىا 

مووون ىشووورين شتصوووا مووون  نووومنيا "كوووان بيووونيل وبيننوووا ثوووار قوووديل راح نوووحيلو اكثووور
 وىو بذل  يصبح اسلرئاىا مركبا.(4)الطرفين حل  االن"

يشكل االسولرئاع فوي روايوة االنيوار وحودة زمنيوة كبيورة وىوو باللوالي ييود مممحوا بناايوا 
 1يلر  اثره في البنا  الكمي لمرواية. الروايوة اللوي قسومنا فوي المبحوث السوابع الئودول  رقول/

( وحودة ارلداديوة 49وحودة زمنيوة، شوكل االسولرئاع موا مئموىوو)( 11وحداليا الزمنيوة الو  )
لنوودرج نووومنيا وحوودات زمنيوووة اصووغر اسووولباقية واسوولرائيية لووونيض بوظووااع لكميميوووة وىوووي 

 حاالت ملشظية داتل لم  الوحدات. نارا منيا ىم  سبيل المثال:

" اريووود ان انلصوووور ىمووو   ربلووووي ولوحووودي. الدراسووووة الملوسوووطة قنوووويليا فوووي مكووووان، 
ىدادية في مكان اتر، وىا ىي الئامية لماي بي في ىذه المدينة الفاارة ألدرس واىمول واال

ىصرا في ئريدة ال ارمن بتطيا، نامت امليلي مون  ورع "الحيدرتانوة" الرطبوة الو  فنوادع 
 . (1)الدرئة السادسة ال  كمب األرمن ال  الوزيرية، اريد ان احس بدع  االنلما  الياامي"

يمومالي يليمع بلاري  شتصية اسماىيل اليماري وىي لكابود ىنوا  وىذا االسلرئاع م
االسووولارار ومووورارة االحسووواس بيووودل االنلموووا ، ومثموووو اينوووا ىووون صوووالح كامووول، الشتصوووية 

 المحورية في الرواية نارا:

"لاد ليممت ىذا في السياسة قبل ان اليمموو فوي الحوب الن السياسوة بالنسوبة لوي حوب 
شووواب ملطموووو يفووولح ىينيوووو فوووي محموووة ميمموووة، لرلوووو فييوووا  اينوووا، لكنيوووا حوووب اشووومل واىووول.

                              
 .59ص الوشل: (4)
 .73االنيار، ص - (1)
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االمراض ولتموو مون االصوحا ، والصوفرة والمووت فوي وئووه اطفاليوا، فيول اتودع نفسوي فوي 
 .(4)حب امراة؟"

ىذه االرلدادات وظيفليا لسميط النو  ىمو  مانوي الشتصويات وىوي كموا ورد ذكوره 
(  45مثال السابع يندرج في الوحودة رقول)ملشظية داتل الوحدة الزمنية االرلدادية الكبرى، فال

( اللي لشكل وحدة بنااية مانية لناوب الحانر الملمثل 4791)فرح االحبة وحزنيل مايس
بأوراع )صالح كامل(، ىذا االمر في رواية االنيار متلمع ىنو في روايوة الامور واالسووار 

فوووي الحكايوووة يطوووابع  بسوووبب مووون بنوووا  وحوووداليا الزمنيوووة الكبووورى للابييوووا بمينووو  ان لسمسوووميا
لسمسميا في السرد، واسولرئاىاليا ملووفرة بيود انيوا ال لونيض بودور بنوااي وىوي لمكون السورد 
من االسلغنا  ىنيا سوى ما ينير منيا ماني الشتصيات او  ايات اترى لبناىا الكالب، 

 نارا:

ي "وىو اول رئل ىائر من قريلو ليننل ال  المدينة، ىئرىا ىربا من زوئة تالو الل
لبنلو بيد وفاة والديو بالئدري، وقد ىاش في كنفيا ذلويال ئاايوا، ال لطيموو اال الموبن وتبوز 
الشيير، ثل ئوا ت سونوات الئووع اللوي يسومييا النواس ىنوا  بسونوات "لوىوة" فمالوت االباوار 
وئفت االرض، وقد لمكن ذات يول من االىلدا  ال  وىا  لمسمن كانت زوئة تالو لحولفظ 

 .(1)..."بو فشربو وىرب

ىوذا االسوولرئاع يكشووع مانووي شتصووية )الشووي  ىمووي( موون ىروبووو حلوو  ىودلووو الوو  
مدينووة الناصوورية، وىووو وان كووان مليماووا بمانووي ىووذه الشتصووية اال انووو كووان وسوويمة للمريوور 
شويا  اىول واشومل مون لوواري  الشوي  ىموي الشتصوي، ومثمووو اينوا مانوي )حسونة( وزوئيووا 

 حميد، نارا:

                              
 .407األنيار، ص - (4)
 .13الامر واالسوار، ص - (1)
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اما، ويوميا لل لكن الناصرية اال ثكنوة كبيورة ومسوئدا بناىموا "كان ذل  منذ ىشرين ى
 .(4)ناصر االشار لئنوده والباىو لصد  زوات اليشاار المنددة"

واالسلرئاىات ىنا ال لليمع بماني الشتصيات وحسب انما  ايليوا الرايسوة واالىول 
رة االئيوووال. ثوثيووع لوواري  المدينوووة واالنسووان ووصووفو وصوووفا اثنو رافيووا ليظوول تالووودا فووي ذاكوو

 ومنيا نارا اينا:

اننووي ال اذكوور ىووذا اللوواري  وال يووذكره احوود اباانووا، لكنووو وكمووا قوورات فووي احوود الكلووب -" 
لميئووورة، حيوووث ارسووول الووووالي مووودحت باشوووا فوووي طموووب الشوووي  ناصووور  4119كوووان فوووي ىوووال 

 االشار فادل ال  بغداد، وطمب منو ان يحول المشيتة ال  ملصرفية بالفيل الال باالسل مو
. وىووي ميمومووات لنامنووا الوو  (1)بنووا  مركووز ليووا فووي احوود ارئووا  المنلفووع لسووم  الناصوورية...."

لوواري  المدينووة وىووي بيانووات لوثيايووة يمكوون لمسوورد ان يلئنبيووا بيوود ان وظيفليووا ال لتمووو موون 
 اىمية او قصدية.

فوووي الووووكر كموووا بينوووا سووواباا ييمووود الروااوووي الووو  نفوووس اللانيوووة الزمنيوووة لاريبوووا، اللطوووابع 
الزمني بين االحداث، فالللابو سمة  البة ىم  الروايوة بيود انوو لويس لصواىديا شوأن الروايوة 
الساباة انما ىو لزامنوي. وبواليود الو  الئودول التواص يالروايوة فوي المبحوث السوابع يلنوح 

 ذل  ئميا، ومن االسلرئاىات اللي لوفرىا الرواية نارا:

يوا لاود لوأتر سونلين ىون زمالاوو بسوبب "....بيد ان مكث في الكميوة سولة اىووال بأكمم
 . (3)ظروفو الدقياة وليرنو المسلمر لممطاردة واالىلاال"

 ومن االسلرئاىات اللي لونح اليالقة بين ىماد وسمم ، نارا:

                              
 .45الامر واالسوار، ص - (4)
 .54، ص نفسو - (1)
 .10الوكر، ص - (3)
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"ىنودما كمميوا اول مورة لول بكون يلوقوو ان لنسووج بينيموا مثول ىوذه اليالقوة النوادرة. كووان 
 النيووة فووي تمووع ىالقووة مووا مووو واحوودة موون طالبووات منصوورفا الوو  حيالووو وليسووت لووو الر بووة وال

 .(4)كميلو"

 ومثمو اينا اىلاال ىمال، نارا:

" كانت ايال االىلاال مليبة وثايمة، ىماوه لثالثة ايال في مروحة سافية بيد ان ئردوه 
 .(1)من ثيابو..."

ىووذه االسوولرئاىات لوونيض بميمووة بناايووة ودالليووة فووي نفووس الوقووت، بينمووا نئوود امثمووة 
اتوورى ال للوووفر فييووا ىووذه الوظيفووة، ولكووون ىارنووة يمكوون ازالليووا دون ان للوور  تمووال فووي 

 السرد. ومن ذل  نارا:

بشرفي دتمت وزارة الدفاع بيصا. لل يكن فوي يودي موا احمموو  يرىوا وبيوا وائيوت  -"
 . (3)الرشاشات والدبابات"

 ونارا اينا: 

 .(0)اذني من اليرع"باللأكيد قبل يومين قمت ألسلاذ احمد: دتيم  ان -"

ان االسلرئاع يشكل اىمية كبيرة ويكسر زمون السورد وييويمن ىميوو فوي روايوة تطووط 
الطول.. فيو يرد في السرد اكثر مما يرد الللابو السردي فشكل بصفلو المييمنة نساا بناايا 

السوابع. ومون االسولرئاىات اللوي لوفرىوا الروايوة  5رايسا مثمما ىو وانح في الئودول رقول/
 نارا:

                              
 .59الوكر، ص - (4)
 .09نفسو، ص - (1)
 .79نفسو، ص - (3)
 .440نفسو، ص - (0)
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" لرى اية فكرة طرات فيراس كامل السويدون وىوو يملايو  فوي قطوار النيوار ذلو  الوذي 
نوومكما فووي ماصووورة واحوودة وه ياطووو االموواد التنوورا  مووابين لوووزان وئنيووع؟ كيووع ىوورع 
بموود ؟ وكيووع ىوورع وئيلوو ؟ وكيفلووذكر مكوواني؟ فكووان ان حمموو  لموو  الرسووالة للووأليني ذات 

 .(4)صباح. وللكون البداية والحلع؟"

اذن فالرواية ىي رواية الماني من تالل ىذا النوع من اللداىي الذي يمع شتصية 
 يووواث داود وسوووييدة بنوووت المنصوووع ليرلووود الووو  ازمنوووة  وووابرة شوووكمت ميووواد البطووول اليووواطفي 

 والفكري وىو لداىي شكل البداية والحلع.

 
 ثانيا: االستباق: 

ىمو  لئواوز الحانور الحكايوة،  "متالفة سير زمن السرد، ولاوولييرع االسلباع بأنو 
، وىووو بمثابووة لمييوود لحوودث قووادل يلرلووب ىميووو ان يصووير (1)وذكوور حوودث لوول يحوون وقلووو بيوود"

ما من زمن الاصة، ولئاوز الناطة اللي  مدةالمسلابل في نمن الحانر، اي "الافز ىم  
. (3)وصووميا التطوواب السلشووراع مسوولابل األحووداث واللطمووو إلوو  مووا يحصوول موون مسوولئدات"

كما في "روايوة الووكر" ىنودما يسوأل محموود صودياو ىموال، حسونا ومواذا سولفيل وحود  ىنوا؟ 
فيئيبووو: سأسوولرتي بيووض الوقووت، وربمووا اقوورا شووياا، انظوور ىووذه المئموىووة موون الكلووب كميووا 

 .(0)لنلظر الارا ة 

ففووي روايوووة الوشوول سووولمثل لوئيووات حسوووون السوووممان الدينيووة حاياوووة واقيووة مووون توووالل 
الناصري الداتمية، ومن تالل رساال األول، تاصة لم  اللي يبم  فييوا كوريل حوارات كريل 

                              
 .71تطوط الطول...تطوط اليرض، ص - (4)
 .41ميئل مصطمحات ناد الرواية، ص:  (1)
 .413بنية الشكل الروااي، ص:   (3)
 .35رواية الوكر، ص:   (0)
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، بينموووا سوووناع الحاوووا ىموو  اسووولباع مرئووول يلوقوووو فيوووو (4)الناصووري قوووراره الوووذىاب إلووو  الحووج
الناصووري لوئووو حسووون نحووو الوودين ياووول: "موون الوانووح ان حسووون السووممان سووياع بئانووب 

 . (1)ة الارآن واألدىية"حامد الشيالن ويئد تالصو في الصول ولالو 

والروايووة نفسوويا للمحووور حووول لنكوور كووريل الناصووري لمانوويو السياسووي، واىلرافووو ىموو  
رفاقو في الحزب، واالحباطات المرلبطة بذل  سوا  من توالل االرلودادات،ىم  اسولباع يورد 
فوووي ارلوووداد ملوووأتر ىووون اسوووليداده لالسلسوووالل: "احوووس اآلن بوووبطالن وئوووودي ىنوووا )السوووئن( 

بإحساس قوانو بوأنني ىمو  اسوليداد لفيول اي شوي ، ماابول إطوالع سوراحي" او مون  و مرت
 تالل الحوارات الداتمية، لكننا سناو الحاا في السرد.  

ي األمثمووووة الثالثوووة نحوووون اموووال اسوووولباقات مرئمووووة ئوووا ت الحاووووة بوووزمن لحاووووع مووووادة فووو
. وفووي روايووة (3)االسولباع سوووا  كووان زموون اللحاووع مرلبطووا بناطووة محووددة فووي السوورد ال ىااموواً 

األنيووار سوونلابو صووالح كاموول، وىووو ييوود اليوودة رقامووة ميرنووو الاووادل ىوون كمكووامش، ونيووود 
ونلوابو الحاوا فوي محوور االرلوداد اللفكيوور األول رقاموة ىوذا الميورض، ففوي احود االسوولباقات 
ياووول صووالح: "سووأبدا مشووروىا فنيووا نووتما"، ثوول ييموود إلوو  لحديوود مونوووع ىووذا المشووروع، 

،  (0)رسووما ىون ممحموة كمكوامش" يمة ساىات النيار في الملحع، ألىوي سأتلفي طفياول "
اي انووو مووازال مسوولابميا، وموون ثوول اسوولباقا تارئيووا، ألن الروايووة لنليووي دون إقامووة الميوورض. 
نارا في الوشل حوار كريل مو احد السئنا : "سللحرر قريبا وللزوج وسأحنر حفمة زوائ ، 

وناوورا كووذل : "ىوول سوويألي يووول الوورحل فيووو ىموو  ايووال االىلاووال؟  .(5)إذا كنووت مطمووع الصووراح"
، فالشتصية ىن طريع مونولوئيا ليبر ىن حالة اللأزل ىن (9)واىلبرىا اكثر ايامي ىدو ا"

                              
 .55ينظر: الوشل، ص:   (4)
 .444، ص:  الوشل  (1)
 .114ينظر: الرواية والزمن، )رسالة مائسلير(،  ص:  (3)
 .111، 114، 149األنيار: ص:  (0)
 .50الوشل، ص:  (5)
 .90، ص: نفسو (9)
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ىن طريع االسلباع، اما في رواية األنيار، فلارا: "إن اساليبيا البوليسية لن لصمد طوويال، 
، فوي محاولوة رحودى شتصويات الروايوة (4)ئووه"ولن لتمد نودا  السوتط الوذي لحمموو كول الو 

، (1)ىن طريع ىذا االسلباع ان لاوض السومطة مسولاباًل، وناورا : "سللونوفان انوت واتوو "
لسوووقو روايووة الاموور واألسوووار محموووال فووي الحوووار الووذي يئريووو حميوود لوديووو، وىووو ومنووة ال 

فوووي لانيوووة االسووولباع، لشوووكل مممحوووا بناايوووا يوووذكر. وال لتلموووع تطووووط الطوووول ىووون مثيالليوووا 
 .(3)فالمشاىد اللي يصورىا  ير مسلامة ىن السرد الذي يسوقيا

 الديمومة: . 2

اليالقووة بووين قيوواس زمنووي  وياصوود بيووااالسوولغراع، و ارياوواع، و طمووع ىمييووا: السوورىة، ا
وقيوواس مكوواني "كووذا ملوور فووي الثانيووة، وكووذا ثانيووة فووي الملوور، فسوورىة الحكايووة لحوودد باليالقووة 

اصة، مايسة بالثواني والدقااع والساىات واأليال والشويور والسونين، والطوول: ىوو بين مدة ال
حووداثا ا. بموئووب ىووذا يمكوون لمكالووب ان يووروي (0)طووول الوونص الماوويس بالسووطور والصووفحات

ئرت في سنة كاممة في صفحة او صفحلين، وقود ييورض لنوا يوموا او سواىة فوي صوفحات 
حوداث. وبنوا  ىمو  ن السورد لورلبط بسورىة لاوديل األىديدة، فاليالقة بين الوزمن الوواقيي وزمو

ىوووذا يصوووير لكووول ماطوووو مووون الروايوووة ديموموووة تاصوووة بوووو، وبماارنوووة ديموموووة ىوووذا الماطوووو 
بالمااطو األترى من الرواية، او روايات اترى، ليالج المونوع نفسو، او لنلمي إل  النوع 

بليبيور لشوع إياواع الكلابوة. نكلشع إياواع الوزمن السوردي فوي الروايوة، كموا نك الروااي نفسو
آتر فالديمومة ىي الماارنة بين سرىة الزمن في السورد، وسورىلو فوي الاصوة، واىول لانيوات 

 مشيد، واللمتيص، والحذع، والوقفة:الديمومة الفنية، ىي: ال
 أوال: المشهذ

                              
 .419األنيار، ص:  (4)
 .34الامر واألسوار، ص:  (1)
 .490، 71ينظر: تطوط الطول.. تطوط اليرض، ص:  (3)
 .441تطاب الحكاية، بحث في المنيج، ص:  (0)
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صوووب ريوواض، ونووربو  -تطوووط فووي السووئن  -ناوورا فووي روايووة الوشوول "تطووا احوودىل 
لبندقيووة، فأمسوو  بووو ريوواض، ثوول دفيووو باوووة، والاوو  بووو ىموو  األرض، ىموو  ظيووره بووأتمص ا

فابلسمت حماسة، ولكن بسملي اتلفت ىنودما لاودل شورطي آتور ونوربو ىمو  راسوو بكيوب 
بندقيلووو، فسوواط ىموو  األرض فاقوودا الوووىي، ثوول ئووروه، وحمموووه إلوو  التووارج، ولركوووا مالبسووو 

قووودل فوووي روايوووة الوشووول مووون توووالل كوووريل . ىوووذا المشووويد (4)وحائيالوووو دون ان يأتوووذوىا مييووول"
 الناصري بحركة درامية ليلمد ىم  حركة األفيال الروااية.

 ثانيا: التلخيص

. ىوووذا (1)ناووورا فوووي روايوووة تطووووط الطوووول: "وامنووويت مييوووا شووويورا، مموسووواة ناىموووة" 
الماطوووو يمتوووص شووويورا ىووودة بكمموووات ميووودودة، وقووود بينوووا فوووي اللاوووديل النظوووري ان لملمتووويص 

لية، ناوورا فووي روايووة الوشوول "لوونفس كووريل الناصووري ىوووا  الشووارع، بيوود اتلنوواع وظووااع اسووليال
ىووووووريض، سووووووبية شوووووويور ئوووووواارة طوقلووووووو بوووووودقااايا ورىبيووووووا، وىرسووووووت منووووووو الوووووودل واليظوووووول 

 . فيذا االسليالل يمتص سبية شيور قناىا كريل الناصري في الميلال.(3)واالىصاب
 الحذفثالثا : 

يموووا يليموووع بوووزواج ىوووالع: "بيووود ايوووال قميموووة قووورات ناووورا فوووي روايوووة الامووور واألسووووار، ف 
، وىكذا نئد الروايات األترى لزتر بمااطو مثل ىذه، (0)الفالحة"، "بيد ايال قميمة لل الزواج"

ففوووي روايوووة األنيوووار نحووون اموووال "حوووذع صوووريح"  لادموووو لنوووا سمسووومة اللوووواري  المليماوووة بحيووواة 
، إلوو  ايمووول 4791لملوود موون لموووز صووالح كاموول اثنووا  موودة الدراسووة، ثوول فنوورة حووذع كبوورى 

، مدة لزيد ىم  الثالث سنوات، فمن توالل ملابيوة اللوواري  الملالحاوة يبودو وانوحا 4794
إسااط مدد زمنيوة طويموة، تاصوة إن الموادة الحكاايوة اللوي لاودل لحوت كول لواري  ال للئواوز 

 في الغالب احداث اليول الواحد.   

                              
 .443الوشل، ص:  (4)
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 رابعا : الىقفة

وار، ىنا  وقفات وصوفية ياودميا االوراوي مفصومة، وىوي وصوع في رواية الامر واألس
. ونئوود فووي (4)بيووت الحووارس حميوود، وصووع  رفووة الشووي  ىمووي، وصووع  رفووة اليووروس نيمووة

وصووفو لمدينووة الناصوورية لفاصوويل  اكثوور دقووًة موون سووابااليا، ناوورا: "يملوود شووارع اليوووا  ىرينووا 
يمة زرىوت ارنويا بالود ل.. مسلايما من شرقي المدينة حل   ربيا، للوسطو حودااع مسولط

وفي شرع المدينة لاو محمة الصاباة.. اموا فوي  ربوي المدينوة فياوو المسلشوف  الكبيور الوذي 
بنوووي حوووديثا.."، وىكوووذا يفصووول الوووراوي بوقفلوووو لمووو  لفاصووويل المدينوووة، فيوقوووع زمووون الحكايوووة، 

 طي الساىا ممحوظا لزمن السرد.ويي

 

                              
 .79، 79، 75الامر واألسوار ، ص:  ينظر: (4)



 ................................... تأويؿ الداللة الزمنية......الثالث ...............الفصؿ 
 

 

404 
 

 

 الفصل الثالث
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لة الزمنية  المبحث األوؿ: العتبة النصية والدال
 رواية الوشـ مثاالا 

ني: المبحث الثاني: الشخصية وتطورها الزم
 األنهار  وخطوط الطوؿ مثاالا 

القمر المبحث الثالث: الثيمة والتراتب الزمني  الوكر  
  واألسوار مثاالا 
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 تىطئة

ربمػػا تكػػوف سػػيرة  تجربػػة شخصػػية حقيقيػػة و   هػػـ خػػاص تنطمػػؽ مػػف عمػػاؿ "الربيعػػي"أف إ
  وتطػػوع تتخفػػخ خمػػؼ سػػطورها فهػػي سػػيرة لئلفصػػاح عػػف نفسػػها   نسػػاف توسػػمت الفػػفهػػذا اإل

 يهػػو   بنوايػػا طيبػػة خضػػاعيةفهػػي بنيػػة إ   وتبػػرر وسػػيمتها بػػالغرض غرضػػهابنيتهػػا ومكوناتهػػا ل
. وهػذا مػا سػنقؼ عنػد  (4)الػذ  كػاف بطػؿ رواياتػه كمهػا همنغػوا سػيرة    إلخ حػد مػا شبهسيرة ت

  ومػا ا الظػاهرة والمضػمرةوتأويمهػا اسػتنادا إلػخ معطياتهػ صفي هذ  المرحمػة مػف تحميػؿ النصػو 
  وأفكػػار  مػػف ري ا   حػػاور المنطػػوؽ والمسػػكوت عنػػهؿ رييػػة تمػػف خػػبلتفػػرز  مػػف بنػػخ زمنيػػة  

تتحػرؾ عميقػاا  بوصػفها نسػقاا مضػمراا  ال فػي بعػد  الزمنػي وكائنات  وأشباح  ألف داللة النص 
يػػديولوجيا مػػؿ رخػػر  ويعمػػف عػػف رييػػة خاصػػة  أو إينتهػػي فػػي عمػػؿ  إال ويمػػد لػػه جػػذوراا فػػي ع

ة  يتبناها الكاتب  أو قضية يريد لها أف تتبمور مف خبلؿ التعارض بيف بنيتيف  عميقة وسػطحي
بصدد  بمعنخ أف القارئ .(2)مف مسممات أ  نموذج لمبحث الراهف ةا م  سم  فاليط" م   يعدهما "برنار

أف الػنص كػائف  يعنػي فػي نصػوص أخػر   وهػذا لهما امتػداد ييػر طبيعػي  عف بنيتيف كشؼال
فهػو بحاجػة إلػخ  النصوص التي سبقته  فهو موزع فيها  وألنػه كػذلؾ مويؿ في التاريخ  تاريخ 

مػف   فػالقراةة .ؽيسػتجم  بهػا مػا تفػر   فػي الغالػب ال شػعورية  بعمميػةيقـو ذلؾ الميلؼ الذ  سػ
ويوجهها  كؿ مػا  هاإف هي إال عممية تفاعؿ بيف نص وقارئ  وسياؽ يحكم  مقيوجهة نظر الت

 قػات ؛ لذا فهو يفترض في النص أف يكػوف مكونػاا مػف طبتغؿ في االعماؽهناؾ أف التأويؿ يش
ف كاوهو يير معني ب  .(3) ألعماؽنت هي وسيمته إلخ االسطوح  وا 

ذا كػاف الػػنص متنػ العػودة إلػػخ نتجػػه سػياؽ "مػػا"  ومبنػخ يعيػػد ترتيػب ذلػػؾ المػتف  فػػ ف اا أوا 
واقعيػا كػاف أـ السػياؽ   هو الضامف لمعثور عمخ ذلؾ -مف خبلؿ المبنخ ذاته -المتف/ الحكاية

                              
 .46  ص4079 -4ينظر: هؿ كاف همنغوا  بطؿ رواياته  فيميب يونغ  اآلداب األجنبية  العدد  (4)
 .48النص الروائي  تقنيات ومناهج  ص:  (2)
 .33تورا (  ص: كينظر: التفكيؾ والتمقي بيف النظرية والممارسة ) أطروحة د  (3)
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ذاتيػػاا   عنػػي أف يكػػوف التأويػػؿالقػػارئ  وهػػذا ال ي مػػف حصػػةتأويػػؿ الػػنص ف سػػياؽ أل .ييػػر ذلػػؾ
  إف الوقػوؼ عمػخ الحكايػػة .(4)طالمػا أف سػياؽ القػارئ نفسػه يػتحكـ بػه المػػوروث الػذ  نبػ  منػه

 .يؿ مهـ  يتعمؽ براو  هذ  الحكايةيضعنا أماـ تسا  في أعماؿ الربيعي

 -  فػػالراو مػػف خػػبلؿ الػػراو  لمقػػارئ بهػػذ  المهمػػة  ت قػػد ـ إف القػػراةة التأويميػػة التػػي تػػنهض
كيفياتهػا وخباياهػا  و  هاقريباا مف حكايتػه  عالمػاا بػأدؽ تفاصػيم يظؿ -لمميلؼ رخر  بوصفه وجهاا 

قػارئ الػذ  يريػد مشػاركة الروايػة لمشخصية التي تقـو باألحػداث  أو لم   فرصة المشاركةمانحاا و 
الػػػذ  تقبػػػ  فيػػػه  ومنحهػػػا أفقػػػاا جديػػػداا مطمقػػػاا  ألف  ماضػػػيها خراجهػػػا مػػػف تاريخهػػػا النسػػػبي  أووا  
طبلؽ الذ  يضمف حضور  في التاريخ  هػذا الحضػور حدث عندما يدوف يكتسب نوعا مف اإلال

   .(2)الذ  قد يستعاد مف أولئؾ الذيف ييمنوف أف العقؿ "هو حفظ التجارب"

يػػػػاا فػػػػي أحداثػػػػه يطالعنػػػػا ظػػػػاهراا مػػػػرة  ومتخفيػػػػاا مػػػػرة أخػػػػر   ومتماه -أ  الػػػػراو  -وهػػػػو
ومخموقاته مرة ثالثة  داعياا القارئ  في أحػاييف كثيػرة  إلػخ المشػاركة والتفاعػؿ  واضػعاا إيػا  فػي 

موجهػاا فػي  صمب الحػدث الػذ  يصػنعه فػي مواجهػة مباشػرة  ليصػن  منػه  هػو اآلخػر  نموذجػاا 
مػف هيمنػة    ولكػف القػارئ  بػدور   يسػتطي  أف يخػرجعينػه أحكاـ الميلؼ قد تكوفأحكامه التي 

  في صياية األحداث تمؾ األحكاـ  عندما يعتقد بأنه ليس قارئاا فحسب  بؿ هو مشارؾ فاعؿ 
  وهو ينظر إلػخ لعمف  كاف حاضراا في ذات الميلؼ  وبيف سطور ذلؾ أنه قبؿ أف يظهر إلخ ا

عمػػت أخػػت طػػا   كمػػا فعميػػه أنفاسػػه  ويتبػػ  أثػػر   ويقػػص  خ   البعيػػد مػػدركاا بػػأف قارئػػاا "مػػا" سػػيعد  
 . فبصرت به عف جنب وهـ ال يشعروف  ( عندما قصتهميه السبلـموسخ )ع

بحكػػػـ خبرتػػػه   ه  ذلػػػؾ أنػػػقػػػـو بهػػػا القػػػارئيهػػػي التػػػي  ةالكشػػػفي هػػػذ  الممارسػػػة المعرفيػػػة
  والمقارنػػة بينهػػا بداعيػػةاإل قػػراةة النصػػوصسػػه فػػي الفائقػػة عمػػخ التػػذوؽ  وتمر   وقدرتػػهوتجربتػػه  

                              
 .46  ص 4998 -4ينظر: النص والسياؽ  ديفيد كونز هو   الثقافة األجنبية  العدد   (4)
 .564/ 3نهج الببلية  ص:  (2)
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 الميلػؼ سػيجد نفسػه فػي. مف هنا  فػ ف انحدر منها وأجداد   والسمسمة التييعرؼ رباة النص  
ذا كػاف لمميلػؼ   يخطط لمتواجد فيها لـ يكفمنطقة   الخطأ منطقةال تمػؾ هػي منطقػة القػارئ  وا 

كوف هػو الػدليؿ  فػ ذا بػالميلؼ سي -القارئ -عف تمؾ المنطقة  ف ف صاحبها تصوراته السياحية
لػػنص الػػذ  كتبػػه هػػو  وتمػػؾ مػػف المفارقػػات التػػي  طالمػػا  وقػػ  بهػػا يصػػبط طارئػػاا عمػػخ ا نفسػػه

بيف يد  قػرااة حػذااؽ  يسػتطيعوف أف  ؿ إلخ كائنات أميبيةالميلفوف  وهـ يروف نصوصهـ تتحو 
 هذا هو الذ  حدث  وليس ما قاله الميلؼ.  قنعوا اآلخريف بأف  ي  

ال    وأحػداث وصػور  خيػاالت  ألننػا  معػه  إزاة وائيقدر تعمؽ األمر بالنص الر طبعاا  
    كيػؼ والروايػة ممحمػة العصػرإال نػادراا  هػاالواق  الػذ  كػاف سػبباا فييمكف أف تكوف بعيدة عف 

  أو الواقػ   الشػاعر يتػذوؽ الحقيقػة   ألف  أما مػ  الػنص الشػعر   فربمػا سػيكوف الوضػ  مختمفػاا 
ـ  طريقػػة بطريقػػة تكػػاد تكػػوف مختمفػػة عػػػف  التعبيػػر عنهػػا سػػػتكوف يقػػة فػػػ ف طر   الروائػػي  ومػػف ثػػ

عميهػػا أف تسػػتجيب لمتطمبػػات الجػػنس النقديػػة الحصػػيفة  القػػراةة  ف     فػػعميػػه  و بالتأكيػػد مختمفػػة
 عي أنها أمسكته مف المنطقة التي تيذيه. األدبي  وهي تقتحـ خبليا   وتد  

 عبلقػة ثبلثيػة   ذلػؾ أف هػذ  العبلقػةلقػارئ أف يقػوؿ أ  شػيةمف حؽ اوهذا ال يعني أف 
الحد مف حرية ويجب أف تبقخ كذلؾ  وهي عبلقة ال تهدؼ إلخ  -ميلؼ  نص  قارئ -األبعاد

    والنصػػوص التػػي تػػداخؿ معهػػاريامػػات الػػنصمشػػروطة ب  تػػهكر   بػػأف حريتػػذ القػػارئ  ولكنهػػا
وحسػب  كمػا أنػه   الميلػؼ لػـ يكتبػه  النص  فػمي إليهػا.   والثقافة التي ينتالذ  يحكمها والسياؽ

 .(4)عميهاميه مف السماة  بؿ هو ن ْبٌت أرضي نب  مف األرض  وارتف  لـ ينزؿ ع

مكانػػػات مػػػف عمػػػخ إ قػػػة "ينفػػػتط فيهػػػا أفػػػؽ القػػػارئميػػػة خبلا عم نػػػص    أ نص  الػػػ قػػػراةة  إف 
ـ   قػادرة عمػخ  -بالتػالي -ؽ  وتكػوفتعماػتتجربتػه و  التجربة لـ تكػف متاحػة مػف قبػؿ  فتتغيػر مػف ثػ

                              
 .442ينظر: إمكانات التأويؿ وحدود   ص:  (4)
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ػو    وهو يي ف القارئفضبل عف أ  (4) زاوية جديدة"ثراة المعنخ والنظر إليه مف إ مػا إن  مػا اا ؿ نصا
يجػب  لػنصوهػذا ال يعنػي أف القػارئ تػاب   بقػدر مػا يعنػي أف ا يكتشؼ ذاته  ويختبر إمكاناتػه.

إلػخ انطباعػػات القػراةة تتحػػوؿ  لػئبل  موهبػةاسػػتعداداا و   وذلػؾ يتطمػب أف يحقػؽ فريضػته الغائبػػة
القػدرة شخصية  كػاف النقػد قػد تجاوزهػا عنػدما أعمػف أف الممارسػة النقديػة تبػدأ مػف "التػذوؽ  أ  

حػداها عػف لتحميػؿ والتقيػيـ. خطػوات ال تغنػي إلخ التفسير والتعميػؿ واإ عمخ التمييز  وتعبر منه
 -واعػدمػخ قاألخر   وهي متدرجة عمخ هذا النسؽ  كي يتخذ الموقػؼ نهجػاا واضػحاا ميصػبلا ع

 . (2)الممكة  بعد قوة التمييز" ةمييداا بقو  -جزئية أو كمية

بوصػفها نصػاا سػردياا واحػداا  يشػتمؿ عمػخ الحكايػة عينهػا    عمػاؿ الروائػيقػد ي نظػر إلػخ إ
الباحػث مػف  جراة سػيمكفـ ما تفرؽ  ويجم  أوصاله. هذا اإلومف ثـ  ف ف عمؿ القارئ أف يممم

بداعيػة  باالسػتناد إلػخ خصوصػيتها التػي يػر  بعػض تمػؾ األعمػاؿ اإل يجاد لحمة مشتركة بيفإ
  إذف التػي يسػعخ إليهػا التحميػؿ الشػكبلني. (3)النقاد أنها "تكمف فػي مسػتو  رخػر ييػر النظريػة"

ريػة  ولعػؿ التأويػؿ سػيكوف هػو الحػؿ  نظ ج ممارسة أكثر منػهنحف بحاجة إلخ منهج رخر  منه
 تحػػدد  و مختمفػة طرائػؽ  رليػات  و  تضػ  لنفسػها  وصتقػرأ النصػ  وهػي بمعنػخ أف المنػاهج النقديػة

فهػو ممارسػة سػتكوف     وذلػؾ يصػدؽ عمػخ أيمػب المنػاهج النقديػة  أمػا التأويػؿهامنطقة اشتغال
  بمعنخ أف القراةات النقدية التي تستهدؼ المعنخ ال تستغني عف التأويؿ  ومػف لذاؾ مصاحبة
تتػوخخ   و ممارسػةبقػدر مػا هػ -بالمعنخ المحدد لهذ  الكممة -هجاليس من   أ  التأويؿ ثـ فهو

 .هاوالتويؿ في وصاالركيولوجي في النصالبحث عف المعنخ  مف خبلؿ الحفر 

                              
 .30إشكاليات القراةة ورليات التأويؿ  ص  (4)
 .44تاريخ النقد األدبي عند العرب  ص:  (2)
 .42التحميؿ النصي  ص:  (3)
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  ال بد أف تشهد ارتفاعا مرة  إف حكاية التأويؿ م  نصوص "الربيعي" أو م  يير 
جهود التأويؿ وف فيها وانخفاضا مرة أخر   في مناسيب التأويؿ  عبر االنتقاؿ مف دراسة تك

  وذلؾ يعتمد عمخ نبناة معنخ النص  إلخ أخر  تقؼ عند حدود معينةهي حجر الزاوية في ا
ة  وثمة نصوص الكثير مف التوري م   فثمة نصوص ياية في العمؽ والثراة  (4) عينهالنص 
زاة ف ثـ  ف ف التأويؿ سيكوف في حرج إوال توريات  وال كنايات  وال مجازات  وم أخر 

  أو قؿ: إف هذ  النصوص ستكوف في حرج إزاة   وهذا ال يعني أف التأويؿ مثؿ هذ  نصوص
ال يصمط لها  بقدر ما يعني أف منسوبه سيكوف منخفضاا  بالمقارنة م  نصوص أخر   ال 

سواة تعمؽ الظاهر والباطف   حتفؿ كثيرا بأحاديثتصمط معها إال تمؾ الممارسة الحفرية التي ت
  لذا فهي ال تقؼ تدرؾ أف الظاهر إنما هو وسيمةوهي اإللهي أـ بالنص البشر    ذلؾ بالنص

. ولكي (2)عند   بؿ تنظر إلخ المعنخ الخفي الذ  يقؼ وراة   وتكشؼ عف منطؽ ما لـ ينطؽ
 :كالتاليسيكوف  ترتيب المباحث وعنونتهانفعؿ ذلؾ نر  أف 

 واية الوشـ مثاالا.المبحث األوؿ: العتبة النصية والداللة الزمنية  ر 

 المبحث الثاني: الشخصية وتطورها الزمني: األنهار  وخطوط الطوؿ مثاالا.

 المبحث الثالث: الثيمة والتراتب الزمني  الوكر  القمر واألسوار مثاالا.

     

  

                              
 .43ينظر: هو الذ  أضاع الحكاية  ص   (4)
 .494ينظر: التأويؿ والحقيقة  ص:   (2)
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 األولالمبحث 

 الىشم العتبة النصية والداللة الزمنية: رواية

: اختيار محوريف  يمثبلف قواـ أسموبه السرد إلخ يعمد الربيعي  في روايته "الوشـ"
 البناة قائـ عمخ تداخؿ عنصريف  يشكبلف هماومحور الموضوع. وكبل المحور الزمني 

 ماممستقبؿ  أف يكوف ثمة حضور لدوف أ مف قائـ عمخ الحاضر والماضي  األوؿ  الروائي
والمحوراف كبلهما يجتمعاف في الداللة الرمزية   السياسة والحب قائـ عمخ الربط بيف  فالثاني

وجود ف  مركز  أما اآلخرأحدهما  المحورافو  .التي تستدعي عنصر  كؿ محور لوشـ لعبلمة ا
الرتابة  االبتعاد عف  و لترييب القارئ  لخمؽ مناخ متداخؿ تناوب  الغاية منه ضبط الساند له

والحاضر نجد أف الماضي المتمثؿ بالذكريات  السردية المممة  ففي التنقؿ الزمني بيف الماضي
 يمثؿ المركز  والحاضر هو العنصر الساند أو االضطرار االفتراضي الستدعاة الذكريات  أو"

 .(4)حداث جرت في الماضي"هو التموض  في الحاضر ليرو  أ

ف لـ تكف الريية واضحة فيهما    والسياسة الحبما التنقؿ بيف أ العبلقات  ف فوا 
سياسة  بما تمثمه مف دور ثانو  ساند لعممية قابمها مف العاطفية لمبطؿ تمثؿ المركز أماـ ما ي

سناد دور االنتماة السياسي لمبطؿ إال أنه لـ الريـ مف محاوالت الراو  إ التنقؿ والتناوب. فعمخ
خم  عمخ ال توهي الزمف الخانؽ. و  األحزاب و  المعتقؿ و ف يزيد عمخ كممات: االنتماة  يحاوؿ أ

ف أف البطؿ ال يمتمؾ أ  مبلمط سياسية  بؿ إ وسيشعر القارئ الشخصية أ  نوع مف الفرادة 
  مما يكسب روايات "الربيعي" مف مبلمحه الواقعية داللةا و  أكثر وضوحاا  مبلمحه العاطفية

 .ضفاة طاب  سياسي عميهاإ طاب  الروايات الرومانسية ريـ محاوالته

                              
 .63رسائؿ إلخ روائي شاب  ص  (4)
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فنحف سباب  فاف الحبكة تركز عمخ األحداث  عمخ األ اهتمامهاذا كانت القصة تركز وا  
سباب التي دفعت معرفة األ أيضا  في حداث لمجرد سرد التفاصيؿ  بؿ نريب ال نتاب  األ

ولكف تنقبلت   يجاد الترابط بيف الماضي والحاضرإل  االنتقاؿ بيف األزمنةلخ الراو  إ
   بؿ كانت مجرد نزوات ينةتتـ وفؽ قاعدة مع لـ  السردية "الربيعي"  وتناوبه بيف عناصر 

ظهرت الزمف مفككاا  فبل رابط بيف ما يتـ اآلف في الحاضر  وما كاف ومحض استعراضية  أ
أو تحت  في زنزانة  ؿ الراو  بيف الظرؼ القاهريحدث في الماضي  إضافة إلخ يرابة تنق

 ! موعد يرامي فائتالرصاص في تظاهرة  وبيف االنتقاؿ إلخ التفكير في مف وابؿ 

؟ وما عبلقته بالمعنوف؟ أسيطر "الوشـ" افبدأ مف العنواف  فما داللة العنو التأويؿ هنا سي
حضور    وأنت تبحث فيعمخ زمف الحكاية  أـ أنه كاف زمناا عابراا؟ ستتعب نفسؾ كثيرا

الفقرة اليتيمة التي حتخ تعثر عميه  أخيراا  في هذ    في هذ  الرواية -بمعنا  المتداوؿ -الوشـ
 :مباالة والتمقائيةاالتها بكثير مف أحد  الشخصيات  وهي تمارس حيوا تمثؿ

عظمية"  ليمر ذ يخطو عمخ الجسر  عابرا صوب "األ"نهض كريـ  ويادر المتنز   وأخ
في دار جابر الموصمي  ولكنه لـ يجد   فارتمخ في الشوارع ثانية. كانت خطواته تواصؿ قط  

ف أف يحدد لها وجهة  ثـ واتته فكرة  في أف يبدد بعض الوقت في دار يعرفها. الدروب بدو 
 عندما طرؽ الباب  فتحت عجوز متشحة بالسواد  

 وقالت":
 ليست عندنا إال واحدة

 ودخؿ
بعد قميؿ جاةته الواحدة  كانت بدينة كبقرة  يتدلخ عمخ ظهرها شعر طويؿ  منق  بزيت 

تمضغها   مف الوشـ  وكاف فمها محشواا بقطعة لباف رخيص  وعمخ عنقها المكتنز قافمة
مطرزيف بالوشـ أيضا  هما سبلح وتتجشأ بيف فترة وأخر   وجمست بجانبه كاشفة عف فخذيف 

يراة لديها. لحؽ بها إلخ يرفتها  انطرحت عمخ الفراش  ورفعت ثوبها  وهي ما زالت تجتر اإل
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وانصرؼ  لتستقبمه الشوارع   قفا  ثـ بصؽفهب وا  المباف  ولما دنا منها شعر بغثياف فظي 
 .(4)الجائعة ثانية

مرسوما عمخ جسد  التي يرد فيها ذكر الوشـ  األخيرة   وربماهذ  هي المرة األولخ  
ؽ وظيفة الوشـ  فالغاية يحقتولكنه وشـ فقد قابميته عمخ  أحد  المومسات المواتي يشبهف البقر

في عصور كانت تر  أف الجماؿ ال يكوف إال بهذ  الطريقة   الوشـ ال بد أف تكوف جماليةمف 
 خما اختف كؿو   جساـطرز األوشاـ تهذ   حيث األ في أيامنا  وهي طريقة أثبتت نجاحها

 ز تمؾ المومس فقط  ولـ يطرز بقيةلـ يحدث في الرواية  ألف وشمها طرا   وهذا ما هامن
لمومسات  ولكف مف دوف   يشبه سموؾ االمواتي مؤلف صفحات الرواية بسموكهف الذ ناثاإل

ال ما معنخ أف تترؾ المرأة زوجها وحيداا  وتناـ م  رخر  وهي تعتقد أنها   أوشاـ هذ  المرة  وا 
 ويعاقب عميه؟  يحـر هذا الفعؿ   تمارس عمبلا طبيعياا في مجتم 

ف ب باحة الذيف ييمنو  -طاؿ الروايةوهـ فعبل أب -زاة طبقة مف )المثقفيف(ني أننا إما يع
 مف حؽ اآلخريف أف يمرواالجسد  فهو ليس ممكا لصاحبه فحسب  بؿ هو جسد مشاع  و 

عميه  بشرط أف يتحوؿ ذلؾ المرور إلخ ثقافة مجتمعية  كادت أف تسيطر عمخ أجواة الرواية  
لوال أنها كتبت هنا في العراؽ  حيث الديف سيكوف حاضراا  وربما وجد فيه بعض شخصيات 

ف كاف  في حقيقته   -ف السمماف وحامد الشعبلفحسو  -الرواية مبلذاا وممجأ وخبلصاا  وا 
"إف  حضاف المرأةفشمه باالرتماة في أ كما عوض كريـ الناصر  تعويضاا عف الفشؿ السياسي 

أهـ ما يشغمني اآلف هو  هؿ باإلمكاف أف تكوف المرأة تعويضا كامبل عف الخيبة السياسية؟ 
 . (2)لكؿ الجراح؟ ولكف أية امرأة تقدـ ذلؾ؟" وهؿ تكفي ألف تكوف ضماداا 

                              
 .36 -35رواية الوشـ  ص:  (4)
 .46الوشـ  ص  (2)
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زمف  هنا -نا  المتداوؿبمع -لقد طرز الوشـ جسداا واحداا  وهذا يعني أف زمف الوشـ
ال يستحؽ الوقوؼ عمخ أطبلله  و انا  وال يصمط أف يكوف عنو   وال وظيفة ال قيمة له  عارض

إذا كاف ثمة أطبلؿ لهذا الجسد الذ  يشعر معه المرة بالغثياف  يثياف سيبدو طبيعيا م  
المقدمة السردية التي ساقها الراو  العميـ  وهو يصؼ لنا تمؾ البقرة البدينة التي تموؾ المباف  

عنقها  مف قدمها إلخ  وهي تسير تظهر قافمة الوشـعندما ترف  ثوبها وتتجشأ بيف فترة وأخر   
 البقر..    كما هوالذ  سيكوف بحجـ رأسها  وربما أكبر منه

  وهي ردة فعؿ يير لتقبؿ ردة فعؿ البطؿ يهيئ القارئ وهكذا نر  أف فعؿ السرد
ال تتناسب وحقيقة الشخصية التي لـ تكف باحثة عف الجماؿ  بقدر ما تريد أف تفرغ و  طبيعية 

الفائضة في شية  أ  شية  وامرأة بدينة تشبه البقر ستكوف كفيمة بتحقيؽ شهوتها الجنسية 
ذلؾ. ولكف يبدو أف تدخبلت الراو  أرادت أف تنقذ "كريـ الناصر " مف هذا المصير الهابط  

ف كاف ذلؾ  بتمؾ المقدمة ااو وترتف  به قميبل  وقد نجط الر  عمخ  لسردية أف يفعؿ ذلؾ  وا 
 .حساب طبيعية الشخصية  ومنطؽ الحدث

  كاف   أو كما ظهر عمخ جسد هذ  المومسعموما  ف ف زمف الوشـ  بمعنا  المتداوؿ
لذا كاف لهذا   ثريا تفتط أفؽ النص أو  عارضاا  وال يصمط أف يكوف عنواناو زمناا قصيراا 

وؿ إلخ لوصقارئ في الة الظاهرة التي لف تسعؼ اليير تمؾ الدال داللة أخر  "العنواف"
إلخ ذلؾ العذاب الذ  انصب عمخ شخصيات    بؿلجماؿالوشـ  هنا  ال يشير إلخ ا. فالمعنخ

الرواية  وهي تقضي مدة مف حياتها في السجف  حتخ استحاؿ ذلؾ العذاب إلخ شية أشبه 
سيكوف ال يمكف إزالته إال بالكثير مف ماة النار  وم  ذلؾ  ف ف األثر الذ  سيتركه   بالوشـ
 بأف وشماا كبيراا كاف هنا. وهذا ما يحتاج إلخ بياف:  ينبئ  ظاهراا 

ماض حيث السجف تعيش شخصيات الرواية زمنيف: حاضر حيث الحياة بكؿ صخبها  و 
بكؿ صخبه أيضا  وثمة فرؽ كبير بيف الصخبيف  ال يعرفه سو  مف فكر بأف يغير واق  

اف ذلؾ. بما لـ ينتـ  ولكنه فكر  فقط  ب مكأو حركة معارضة  ور   الحاؿ  فانتمخ إلخ حزب
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كيفية الهروب  لخليتحوؿ تفكيرهـ مف تغيير الواق  إسيكوف مصيرهـ السجف  الذيف يفكروف 
تس    بؿ هو بقعة كبيرة متار  فحسبنا  ليس بقعة صغيرة ال تتجاوز األالسجف  همنه؟ و 
في المعتقؿ أفضؿ . أو بتعبير محمد شكر : "هؿ الحياة كمها عندما تضيؽ عمخ المرة األرض

بيف السجف الجواني والبراني  يمزجها الربيعي بتكنيؾ  إف هذ  المواقتة ؟مف الحياة خارجه
  .(4)واقعي سريالي  ال حمـ ببل واق   كما أنه ال واق  ببل حمـ"

فيه أحدنا ألف  سيتحوؿ إلخ وشـ  سيضطرمناسبة لمتنكيؿ باإلنساف  ف نه  السجف وألف
ا ما  فالحياة في السجف ال يمكف أف ت نسخ  ألنها مصحوبة بأوشاـ يستعيد  كمما واجه واقع

  أف يعمف المرة استسبلمه يير مضمونة  المهـ إال -في السجف الحياة -أنها فضبل عفشتخ  
 .ه بوصفه عبداا ألولئؾ الذيف استعبدو   ومؤلوا حياته أوشاماا وممارسة حيات

  وشخصياتها السجف هذا هو الزمف الممتد الذ  سيسيطر عمخ أحداث الروايةزمف 
إليهامنا بسيطرة   الراو  سيستثمر بمناسبة ومف دوف مناسبة  بمعنخ أف هناؾ تناوبا وتداخبل 

. كاف يمكف التي لها أوشامها المختمفة نوعا ما عمخ زمف الحياة وشاـذ  األ زمف السجف
ستكوف بمثابة عيف الكاميرا التي يطؿ منها صياته باألوشاـ التي اد شخلمراو  أف يمؤل أجس

ذلؾ  لمتمثمة فيالقراة  فوظيفتنا أف نكشؼ عف األبعاد الباطنة ا    أما نحفصياتهعمخ شخ
ال يمكف حتخ استحاؿ إلخ وشـ كبير    األثر العميؽ الذ  تركه السجف في نفوس شخصياته

وألف زمف الرعب هو زمف الصداقات المبددة  ف ف زمنا أو بتعبير عزيز السيد جاسـ "أمحاي   
رخر ينطمؽ أعقابه  إنه زمف الذكريات... كريـ الناصر   حسوف  مريـ  كؿ هيالة ورخروف 
سواهـ هـ بشر منا  في أرضنا  عاشوا أو ماتوا  فالكؿ سياف  إنهـ فقط مشغوفوف بالبلنهاية  

ف عاشت ضربا هائبل  . (2) مف الذؿ"إنهـ حيوات ليست مسكينة  وا 

                              
 .23عبد الرحمف مجيد الربيعي روائيا  ص:  (4)
 .94شية عف الوشـ  مقاؿ ضمف رواية الوشـ  ص  (2)
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عينت "كريـ الناصر   بوصفه المثقؼ األبرز في الرواية  يمخص لنا حياته بالقوؿ: 
ضيا  وبه أستطي  مواصمة األكؿ والشرب  وقراةة الكتب ومعاشرة البغايا  رْ بمرتب أعتقد  م  

فالصحو عذابي  والندـ ما زاؿ يقتص مني  ويمس  حاضر   لذا قررت أال أصحو أبدا  وهذا 
 وبيف التقاعد واألكؿ والشرب والقراةة والبغايا  (4)"حتخ النفس األخير الرأس سيظؿ مخدراا 
    أو قؿ وجود  الميتافيزيقي  يعثر كريـ عمخ وجود  المقنف الروتينيويياب العقؿ اإلراد 
المثقؼ   إلخ بكائية "الوشـ"تحوؿ ي   ألنه يحقؽ وجود الذات المستمبة. هناشية أشبه بالضياع

يفقد المثقؼ كؿ خصائص وجود  المتميزة  عندما  ف أف يكوف بيف ما هو كائف  وما يمكف
 متحقؽ فعبل..هو ما كبير  بيف ما يداعيه  و يكتشؼ أف الفارؽ 

عمخ هامش هذا التاريخ   اا سمبي اا كاف يوماا التاريخ العراقي  بؿ نمطما "فكريـ الناصر  
  يشرح طبقة البرجوازية اا حاد اا   مبضعمبضعاا  الذ  يشرح هذا الجيؿ بؿ وما كاف يوما المبض 

الصغيرة  ونضيؼ حاال: الفئة المهزومة مف هذ  الطبقة التي استطاع كريـ الناصر  أف 
يمثمها أحسف تمثيؿ  إنه نمط البرجواز  الصغير السمبي الذ  وجد نفسه في صفوؼ 

. إف مثقفي (2)  وليس البديؿ لكؿ عناصرها"عناصرهاالمعارضة  ليصبط عنصراا هشاا مف 
"ليست أمراا يسيراا    يقوؿ الربيعيقاومة هذ  العمميةالربيعي يتعرضوف لعممية إفساد دائمة. وم

نما هي مقاومة عسيرة  وكثيروف ال يستطيعوف أداةها  فيسقطوف. لقد شخصت في  دوماا  وا 
ة الصغيرة. وفي روايتي األخيرة "الوشـ" أعمالي وض  المثقؼ المنتمي إلخ ما يسمخ بالبرجوازي

نكوف في بعض  -أ  المثقفيف -: إنناة عمخ لساف أحد شخوصها ما معنا بشكؿ خاص  جا
 . (3)الفترات في أوؿ الصفوؼ  ولكف عندما يبدأ القم  نكوف أوؿ الفاريف"

                              
 .9الوشـ   ص:  (4)
 357-356عبد الرحمف مجيد الربيعي والبطؿ السمبي: ص:  (2)
 .64مدخؿ لتجربة عبد الرحمف مجيد الربيعي  ص:  (3)
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 المبحث الثبني:

 ..وخطىط الطىل ،الشخصية وتطىر الزمن: األنهبر

العبلقات و عف مجموعة مف الطمبة في عامهـ الدراسي األخير   األنهارتتحدث رواية 
وييرها مف   والمجوف  والتسك   والتغيير  والحب  والسياسة  التي تربطهـ تتمحور حوؿ الرسـ

إلخ الوصؼ ع ِمد    وفي سبيؿ تحقيقه  جؿ ذلؾضي  يومية يزخر بها الواق   ومف أموا
  فنجد واقعية الرواية مف خبلؿ حوارها الذ  دقيقة متناميةحكاية بتفصيبلت والحوار  فقدـ ال

ف ف الكاتب يعمد أحيانا إلخ   يمثؿ حالة توازف بيف زمف الحكاية وزمف سردها  فضبل عف ذلؾ
أف يض  الوعي في أذهاف مف يقوموف باألدوار  وفي أحياف أخر  يدخمهـ في صراع م  

اسية  ويجعمهـ يستسمموف  ويكتفي  الشخصيات السمطوية سواة كانت اجتماعية أـ سي
  باألرض وتأتي أحداثها منسجمة جعؿ الرواية ترتبط هذا األسموب. (4)بتصوير استسبلمهـ

ذلؾ أف "الحدث الواقعي يأتي نابعا مف طبيعة الشخصية التي تقـو به بعيداا عف المبالغة 
الحكاية الواق  ليس بشكمه تقدـ  .(2)"لتمهيد له بصورة منطقيةوالتهويؿ  مبررا مف خبلؿ ا

التقرير   إنما "تقتنص المحظات الحسية والنفسية ورصد الحاالت الفكرية واالجتماعية ب طار 
نا تكتسب الحكاية . مف ه(3)محكـ بقوة التأثير السياسي بيف الفعؿ ورد الفعؿ اإلنساني الحي"

واقعية بالداللة عبر الحوارات نهار داللتها الرمزية  ويشحف الكاتب األحداث الالواقعية في األ
المعبأة ببعد ثقافي وفكر  وخوض مواضي  عف الفف ورراة النقاد والمفكريف  ليمنط الحدث بعداا 

 رمزياا ودالليا يضفي معنخ عمخ الوقائ  المختارة.

                                                                                       
 

 .446وعي العالـ الروائي  ص:  (4)
 .52الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ  ص  (2)
 .458قضايا القصة العراقية المعاصرة  ص:  (3)
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جػة الواقػ  ونجد ذلؾ أيضا في خيار صبلح كامؿ الذ  جعػؿ الفػف وسػيمة فعاالػة فػي معال
أنه عمد إلخ ربطه بممحمة )كمكامش( التي تعد تضػمينا يعمػؽ الرييػة  السيماوالفعؿ السياسي  

الجدليػة فػػي مواجهػة الواقػػ   عمػخ العكػػس مػػف خيػار إسػػماعيؿ العمػار  الػػذ  لجػأ إلػػخ التطػػرؼ 
 .4968وسيمة لمناهضة ثورة 

يضاح تنقبلته الزمنية المتناوبة بػيف الماضػي والحاضػر  فهػو أف الراو  يعمد إلخ إ نمحظ
   الػػذ  يمثػػؿ الحاضػػر  وعػػاـ4974ا بػػأف حكايتػػه محطػػات متنقمػػة بػػيف عػػاـ يعمػػـ القػػارئ مسػػبق

مػػف  -الػػذ  يمثػػؿ الماضػػي  ومػػف ثػػـ  فػػ ف أحػػداث الروايػػة سػػتبدأ مػػف الػػزمف الحاضػػر 4968
سماعيؿ العمار   في بيروت  في محاولػة عندما يمتقي صديقه إ - 4974كامؿ  أوراؽ صبلح

نتجػػػت التػػػي أ لمػػػذاكرة  أف يوضػػػط األسػػػباببالمرجعيػػػة التاريخيػػػة  مػػػف الػػػراو   عبػػػر االسػػػتعانة
فالماضػي/ الػذكريات تمثػؿ محػور السػرد الروائػي الػذ  يػدور  .الحاضر  وسػاقت هػذ  األوضػاع

جػػػاةوا إلػػػخ مدينػػػة بغػػػداد  مػػػف مػػػدف يمثمػػػوف الطبقػػػة المثقفػػػة حػػػوؿ مجموعػػػة مػػػف الطمبػػػة الػػػذيف 
لتشػػػكيؿ الجيػػػؿ الجديػػػد لكميػػػة الفنػػػوف  -الموصػػؿالناصػػػرية  العمػػػارة  الكػػػوت  ديػػػالخ   -مختمفػػة

 الجميمة بعد مرحمة الرواد.

  فهػو فربما ع ِمد  إليه  ليرمز به إلخ التنوع المكاني ألولئؾ الطمبػة -األنهار -أما العنواف
  فاألنهػػػار ريػػـ كونهػػا قادمػػة مػػف أمػػػاكف مػػرتبط بشخصػػياتهـ وميػػولهـ واتجاهػػاتهـ ومرجعيػػاتهـ

  ولكف  وكما عودنا "الربيعػي"  فهػو لػـ يحػافظ ؿ الهـ والرابط الوطني ذاتهمتح   إال أنهامفةمخت
حيػاة الجػد إلػخ  بؿ سػينتقؿ  بطريقػة التنػاوب  مػف -السياسة -عمخ موضوعته األثيرة إلخ نفسه

التي يحياها أبطاله  ثـ ليػتمـ مسػيرة العبػث والمجػوف  فيسػتغرؽ الجػزة األعظػـ مػف  حياة العبث
سػموؾ  الهمػة والحماسػة الثوريػة الممتهبػة.لقارئ  وسط هذ  الزحمػة  سينسػخ الرواية  لدرجة أف ا

 األبطاؿ هذا  ربما  هو الذ  أنسخ الميلؼ موضوعته التي يريد الحديث عنها. 

  وهػػي ربػػي عمومػػا  مهمػػـو بقضػػية الجػػنسأمػػا السػػبب  فربمػػا  ألف الروائػػي العراقػػي  والع
بمػا ألسػباب تجاريػة ذلػؾ أف الروايػة ال تطبػ  ور الخػبلص منػه   تشكؿ عنػد  هاجسػاا ال يسػتطي 
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ذا تػػػرا  يركػػػز عمػػػخ تمػػػؾ الموضػػػوعة  لػػػوال تنشػػػر إذا لػػػـ تمعػػػف فػػػي اإليروسػػػية أو لغػػػة الجسػػػد  
"أفناف القاسـ": "ف ف المػرأة  يرذ  وعا  الربيعي جيداا  أو بتعب! وهو الدوف مناسبةبمناسبة ومف 

 "كػريـ الناصػر "أقو  مف السياسة  تماما  مثمما كانت عميػه فػي حالػة  "صبلح كامؿ"في حالة 
فػػي الوشػػـ  لػػيس مػػف منطػػؽ القػػوة والضػػعؼ التبسػػيطي  ولكػػف مػػف منطػػؽ أف البطػػؿ المتضػػاد 
يركػػػز عمػػػخ المػػػرأة كػػػؿ اهتماماتػػػه  حتػػػخ تصػػػبط لهػػػا صػػػفة ميتافيزيقيػػػة يريبػػػة  تنػػػاوئ التػػػاريخ  

 .(4)"دالتاريخ والصراع السياسي  في رف واحوتنافس الصراع السياسي  إف لـ تعد هي 

  تأخػذ مجراهػا مػف الػزمف نهػارايػة األإف العبلقة بيف زمف األحداث وزمف كتابتها  فػي رو 
الحاضػػػر العائػػػد إلػػػخ الػػػوراة  ومػػػف الػػػزمف الماضػػػي الػػػذ  يسػػػير إلػػػخ الحاضػػػر  وبػػػيف هػػػذيف 

رة واحدة  ذلؾ أف القػاص   "وكؿ ذلؾ ال يسير عمخ وتيتر  بصيصاا  ال شكؿ له االتجاهيف قد
يتبلعػػب باتجػػا  الػػزمف  وهػػو تبلعػػب جمػػالي بحػػت  ال يػػيثر عمػػخ األحػػداث مػػف حيػػث الماهيػػة 

بػػؿ يقتصػػر تػػأثير  عمػخ ترتيػػب األحػػداث ال ييػػر. وهػذا يعنػػي أف التأويػػؿ لػػف يجػػد  ،(2)والوجػود" 
البحػث عػف الداللػة لعاب "الربيعي" إلػخ عب المفتعؿ  بؿ عميه أف يتجاوز أضالته في هذا التبل

 التػػي يفهػػا بمػػا يخػػدـ الثيمػػة أو الموضػػوعةالزمنيػػة خػػارج اشػػتغاالته القصػػدية التػػي ال يجيػػد توظ
  األحػػداث والشػػخوص واألفعػػاؿ التػػي تصػػدر عنهػػا  وكيػػؼ تشػػغؿ حيػػز  الزمػػاني والمكػػاني  أ

   ؟يتمظهر الزمف مف خبللها

كوف مػػف الصػػعوبة بمكػػاف  ذلػػؾ أف يبػػدو أف التفريػػؽ بػػيف الػػداللتيف الزمانيػػة والمكانيػػة سػػي
ال  خ األرض  بػزمف مػا. هػذا االقتػػرافهػو إال فعػؿ مارسػه كػػائف مػا  عمػ الحػدث  أ  حػدث  إفْ 

 د الفعػؿ البشػر   وفػيالتػي سػتقي  مف األحواؿ  اختراقػه  أو التقميػؿ مػف أهميتػه  حاؿ   بأ     يمكف
ه زمػػػاف. وقيمػػػة هػػػذا الفعػػػؿ أن ػػػفػػػي ال اا ه  أ  كونػػػه حادثػػػتػػػتعطيػػػه مشػػػروعيته وواقعيعينػػػه الوقػػػت 

                              
 .445عبد الرحمف مجيد الربيعي والبطؿ السمبي في القصة العربية المعاصرة  ص:  (4)
 .85األلسنية والنقد األدبي  ص:  (2)
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  ولكف ثمػة أفعػاؿ تتجػاوز الزمػاف والمكػاف لتبقػخ شػاهداا بشر    ه فعؿٌ بزمانه ومكانه  ألنا  محكوـٌ 
المطمؽ أو الخير المطمػؽ.  عمخ حضور ذلؾ الفعؿ وديمومته ال سيما عندما يتعمؽ ذلؾ بالشر  

مػ  اإلنسػاف  ذلػؾ الكػائف الخطاػاة  فػ ف    مقولتاف تتعمقػاف بالشػياطيف والمبلئكػة  أمػاعد  وهما  ب  
 .كؿ شية فيه سيكوف نسبياا 

تخمص مػف الزمػاف بوصػفه مهيمنػة داؿ مكػاني ال يسػتطي  الػ  كما هو معػروؼ  واألنهار
ف كػؼ  يه الرمػاؿ  إتمؼ المكاف  وتحتويه  وتغير معالمه  وتحيمه إلخ أطبلؿ  بعد أف تذر  عم

الرمزيػػػة لؤلنهػػػار تشػػػير إلػػػخ . فػػػ ذا كانػػػت الداللػػػة ممارسػػػة دورهػػػـ ونػػػه  عػػػفنطهػػػو  أو مػػػف يق
جػاةوا مػف األطػراؼ  ثػـ مػؤلوا المركػز بصػخبهـ وخمػرتهـ ونسػائهـ  فػ ف الروايػة تريػد  )مثقفيف(

 (صػبلح كامػػؿ). ولعػؿ   وربمػا تضػػيؼ إليػه وجهػة نظرهػا  نقػػداا أو تماهيػاا أف تعكػس هػذا الواقػ 
عبلقتػػه بػػالمرأة واسػػتمراريته بالتشػػكيؾ بهػػا    فهػػذا" النمػػوذج الهػػائـ المضػػبب فػػي هػػو خيػػر ممثػػؿ

ومػرد ذلػؾ إلػخ بقايػا  .ومحاولة تدميرها ينـ عف قمؽ نفسي هائؿ إضافة إلػخ نرجسػية واضػحة..
والكبػػػػوات اليوميػػػػة الجديػػػػدة  وهػػػػذا لػػػػيس فػػػػي شػػػػخص "صػػػػبلح"   واالنكسػػػػار النفسػػػػي  الشػػػػكوؾ

 .(1)فحسب  ولكف في نفوس الكثير مف شبابنا المثقؼ" 

كشػؼ   ومػف ثػـ لػهؿ يػحمهي ت  بقػدر مػانصلمػليسػت محاكمػة  خ تمػؾ الداللػةالوقوؼ عمػ
إذف     فضػػبل عػػف األبطػػاؿ الػػذيف كػػانوا أداة بيػػد ذلػػؾ الػػزمفهعػػف الػػزمف الػػذ  كػػاف فػػاعبل فيػػ

الربيعي"  ذلؾ أنها كائنات مثقفػة  " كائنات فالنسبية يجب أف تكوف حاضرة  ونحف نتحدث عف
أما الجهؿ فسيخمؽ كائنػات مطمقػة   -الكائف البشر  كائناا نسبياا والثقافة وحدها هي التي تجعؿ 

بمعنػػػخ أف  -تهػػػا العصػػػية عمػػػخ الفهػػػـيمانهػػػا المطمػػػؽ بخرافابتػػػة ييػػػر قابمػػػة لمتغييػػػر  بسػػػبب إثا
مف مرجعيات وأصوؿ مختمفػة  ليتشػكؿ جرعات الثقافة تحتاج إلخ زمف  لذا فهي ستأتي تباعاا  

 . وفقها عمخ الكائف

                              
 .443عبد الرحمف مجيد الربيعي وتجديد القصة العراقية  ص:  (4)
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لئػؾ الػذيف جػاةوا مػف سػيما أو   ومتبدلػة  ويايػة فػي النسػبية  النسػاف متغيػرةنعـ شيوف اإل
وا يتعممػػوف ثقافػػة المركػػز  فػػالفطرة والسػػذاجة والثقػػة والطيبػػة الزائػػدة هػػي سػػمات األطػػراؼ  وبػػدة

فضػبل عػف ومف سوة حظ الرواية أنها كائف مػديني  إذا صػط التعبيػر    األطراؼسكاف أخبلؽ 
وهذا ال يعني أف األطراؼ خالية مف الصراعات التي ستكوف مادة دسمة   كونه كائناا ديمقراطياا 

 -لمدينػةهنا في ا -لمقصاصيف لكي يكتبوا خرافاتهـ وأكاذيبهـ  بقدر ما يعني أف حركة الصراع
ناثها -سيما أف كائنات المدينةستكوف أكبر  ال ليست معزولة عػف بعضػها  وعنػدما  -ذكورها وا 

ويحضػػر الرجػػؿ أمػػاـ المػػرأة  فػػ ف الحيػػاة سػػتتغير  وكػػذلؾ القصػػص  تحضػػر المػػرأة أمػػاـ الرجػػؿ 
 .أيضا تتغير  ويصبط لها طعـ رخر مختمؼ تماماا 

فنحف إزاة كائنات مثقفة  جاةت مف هنا وهناؾ  ودخمت الجامعة  وأصبط لهػا رأ  إذف  
ال تريػػػد لهػػػذا اإلنسػػػاف أف يكػػػوف لػػػه رأ     ولكػػػف السػػػمطة  وهػػػي بصػػػدد التعبيػػػر عنػػػهوموقػػػؼ

ف ف إمكانية الصداـ بيف االثنيف ستكوف كبيػرة  بػؿ حتميػة  ولكػف  وبػدال مػف   موقؼ  ومف ثـو 
عػف صػراع بػيف السػمطة والمثقػؼ  ف نػؾ  أو تمػؾ مػف روايػات الربيعػي  في هذ  الروايػة  أف تقرأ

  وسػيكوف لممػرأة ونزواته    وم  أهوائهالمثقؼ م  نفسه ستقرأ صراعا مف نوع رخر  هو صراع
جسداا عارياا  والخمرة بوصفها هروباا مف الواق   سيكوف لهما حضورهما الطايي الذ  بوصفها 

عمخ العكػس ممػا قي  سيجعؿ الحديث عف صراع بيف السمطة والمثقؼ حديثا فائضاا ويير حقي
حواراتػػه: "فػػي البدايػػة كانػػت هنػػاؾ مسػػألة واحػػدة هػػي القاسػػـ المشػػترؾ بػػيف  فػػي يػػدعي الربيعػػي

لة حيػػاة المثقفػػيف  ومػػا فػػي حيػػاتهـ مػػف انتمػػاةات سياسػػية ومواقػػؼ معظػػـ قصصػػي  وهػػي مسػػأ
فكريػػة  وعبلقػػتهـ بعضػػهـ مػػ  بعػػض  ومػػ  السػػمطة. ركػػزت فػػي البدايػػة عمػػخ الخيبػػة السياسػػية 

 .(4)التي كانت تعصؼ كؿ هزة سياسية  وكؿ انتكاسة يمر بها البمد" 

                              
 .63مدخؿ لتجربة عبد الرحمف مجيد الربيعي  ص  (4)
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عمػػػخ خيبػػػة  وخطػػػوط الطػػػوؿ  ذلػػػؾ أنهػػػا ركػػػزت الوشػػػـ عمػػػخأيضػػػا يصػػػدؽ  هػػػذا الكػػػبلـو 
الخمػػػرة التػػػي تتبلعػػػب و  أولئػػػؾ المثقفػػػيف  وعمػػػخ البغايػػػا المػػػواتي يضػػػاجعف المثقفػػػيف السياسػػػية 

تػػرد  عمػػخ   إلػػخ قضػػية هامشػػيةتػػي يجاهػػدوف فػػي سػػبيمها  بريوسػػهـ  حتػػخ اسػػتحالت القضػػية ال
استحياة في الرواية  وتستطي  أف تحذفها  لعدـ أهميتها  وتكتفي بيوميػات األبطػاؿ مػ  بػاراتهـ 

كانػػت    فقػػدالسػػمطة أمػػا .ضػػيقة إلػػخ القسػػـ الػػداخميوبغايػػاهـ المػػواتي يػػأتوف بهػػف مػػف الشػػوارع ال
ف كػػاف   و ائ  ذ  التطمعػػات الثوريػػةتشػػج  ذلػػؾ  بػػؿ وتتبنػػا   فهػػو الحػػؿ لمشػػكمة الشػػباب الضػػ ا 

 .ـ أبواب الضياع عمخ مصراعيهابخيرة شبابها  ويفتط عميه يود 

إذف فػػنحف إزاة سػػمطتيف زمنيتػػيف: سػػمطة الدولػػة التػػي سػػتحد مػػف حركػػة اإلنسػػاف بعنفهػػا 
 وهكػػػػذا تجتمػػػػػ  الخائػػػػب ذ  التطمعػػػػات الثوريػػػػػة. المشػػػػػروع  وسػػػػمطة المثقػػػػػؼييػػػػر لمشػػػػروع و ا

  مػا يعنػي أف الػزمف الخمػرة والنسػاة والعبػث السمطتاف في إنتاج مثقؼ مهزـو ير  خبلصه في
البلجػػدو   أمػػا الفعػػؿ اإلنسػػاني الهػػادؼ الفوضػػخ و الطػػايي عمػػخ هػػذ  الروايػػة هػػو زمػػف العبػػث و 

إلخ التغييػر  الػذ  هػو وظيفػة المثقػؼ بالدرجػة األسػاس  فقػد ضػاع فػي وسػط هػذ  الزحمػة مػف 
 وأوهامهـ.واتي يمؤلف الطرقات  وعقوؿ المثقفيف البارات والبغايا الم

أـ سيبقخ  .. خطوط العرض" خطوط الطوؿ"رواية  سيتغير ذلؾ القدر العبثي فيوبعد  
قدر    وال مجاؿ ألف تتقدـ خطوة أو خطوتيفمتوقفة الزمفحركة  عمخ حاله  لييشر عمخ أف

تتعمؽ بأهـ مثقفيها   "الوشـ"في رواية والفشؿ السياسي   ف ذا كانت الخيبة تعمؽ األمر بالمثقؼ
 قد طالت األبطاؿ "األنهار"ي رواية ف ف الخيبة عينها ف أو بأحد أبطالها   "كريـ الناصر "
  ما يعني أف الفشؿ بدأ يطاؿ الجمي   وال يتعمؽ بهذا الفرد أو ذاؾ.  هـكم

  نكوف إزاة رواية ال تفارؽ 4983الصادرة عاـ  .خطوط الطوؿ.. باالنتقاؿ إلخ رواية
همها الخاص  بيد أنها تختمؼ عنها في همومها العامة  نجد  مضاميف الروايات األخر  في

ذلؾ في االبتعاد عف الهـ السياسي الناب  مف الريبة في التغيير بوساطة الفعؿ الثور  الذ  
حساسها  كاف محور الروايات السابقة  بؿ تقدـ هنا بوصفها هماا فردياا نابعاا مف عذاب الذات وا 
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نفسي الزماني والمكاني  مقرونا بهموسة وهذيانات ال حدود لها  بالتمزؽ القاتؿ  وااليتراب ال
أو  -يياث داود -عمخ الريـ مف رفاهية العيش  وحرية السموؾ  سواة لمشخصية المحورية

لمبمد الذ  يمثؿ انتماة  الوطني  المتمثؿ في تحقيؽ الثورة وانتصارها  وتولي الحزب الذ  
امتياز تمثيمه في جامعة الدوؿ العربية في تونس  وهي ينتمي إليه البطؿ زماـ الحكـ  ومنحه 

 الوظيفة التي يشغمها يياث داود بطؿ الرواية  والشخصية الرئيسة فيها. 

وهذا دليؿ رخر يصب في نهر السيرة الذاتية لمكاتب ذاته  الكاتب الذكي الذ  سيمرر 
ربما لف ينتبه لها  عمينا  مف خبلؿ أحاديث الحب والجنس  ما يريد تمرير   وهي تمريرات

القارئ الباحث عف لقطات الجنس المثيرة  والموجودة بكثرة  والتي هي  أحيانا  أشد تأثيراا مف 
الصورة المباشرة الثنيف يتساقياف الحب  السيما إذا كاف كاتبها شبقياا وعاشقاا كبيراا  يجيد كتابة 

الكامنة  وتبعا لها تتفجر  القصص  نوعا ما  ولكنه عندما يصؿ إلخ المرأة تتفجر طاقاته
كمماته  فتصبط أشبه بقنبمة موقوتة  ستترؾ شظاياها في أجساد ضحاياها  فترتف  مناسيب 

 .       يياث داود هائـ:بحياة تشبه حياة هذا البطؿ ال الشبؽ عندهـ  وهـ يمنوف النفس

يبها لنوضط الكبلـ السابؽ بهذا المثاؿ الذ  تتحدث فيه "سعيدة بنت المنصؼ" لحب
"يياث" عف تجربتها الجنسية األولخ م  صديقها الرساـ. وليس يايتنا مف هذا المثاؿ التعرؼ 

ر  مف خبللها:   عمخ تمؾ التجربة  بؿ قراةة ما اختبأ تحتها  أو م ر 

"عرفت طعـ الرجؿ أوؿ مرة م  المنصؼ  صديقي الرساـ  نعـ  المنصؼ هذا هو 
  كاف يمتمؾ شقة صغيرة في منطقة "البميفدير" تعمو اسمه  نفس اسـ أبي  إنها الصدفة فقط

قصرا قديماا مهجوراا  كاف يمتمكه ثر  تونسي عجوز  شاخ فيه ومات  بعد أف عاش أرمؿ  
ووحيداا م  كبلبه وقططه. وكانت هذ  الشقة مميئة بالموحات المنجزة  وتمؾ التي في طور 

الصغير مكاناا  حشر  فيه في زاوية إحد  االنجاز  ورائحة األلواف والدهاف  وقد وجد لسرير  
الغرؼ  وكنت أجد راحتي معه  أعود مف رحبلتي التي تمتد أياماا  ألقصد هذ  الشقة  وألجد  
هناؾ أماـ إحد  لوحاته  وصوت الموسيقخ ينبعث مف راديو الترانسستور الذ  يفتحه عمخ 
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وات قررنية  ليتذكر أنه في مدا  وينصت إلخ كؿ ما يبثه مف أخبار  وأياف  وأحاديث  وتبل
هذا العصر  وليعرؼ ما الذ  يدور فيه؟ أ قب مه عمخ خد   ثـ أقصد يرفة نومه  أخم  مبلبسي 
كمها  أضعها عمخ كرسي هناؾ ذ  ثبلث قوائـ فقط  وكـ طالبته  وألححت  أف يحممه إلخ 

. بعد أف أفرغ مف خم   مبلبسي أندس في النجار ليض  له قائمة رابعة  ولكنه لـ ينصت إلي 
الفراش  ويأتي المنصؼ هو اآلخر  ويخم  مبلبسه  ويرميها فوؽ مبلبسي  فيميؿ الكرسي ذو 
القوائـ الثبلث  ويكاد أف ينقمب عمخ قفا   ولكنه يظؿ ثابتاا بأعجوبة  وافسط له المجاؿ ليندس 

المنصؼ معي في الفراش الذ  كاف مف الضيؽ  بحيث يتعذر عمخ أ  منا أف يتحرؾ. وم  
تمقنت أوؿ دروس الجنس  هؿ تريد أف أشرح لؾ ذلؾ؟ حسنا ما دمت ال تريد سأنتهي مف هذا 
الموضوع  فهو أمر خاص جداا  ال أكذب عميؾ إف قمت بأنني ال أستطي  أف أتذكر طقوسه  

 . (4)ولكنني أتذكر طعمه فقط  هذا كؿ شية"

أحدهما  ويختفي اآلخر خمفه  ثمة نسقاف يتحركاف في حكاية بنت المنصؼ هذ   يظهر 
فما هو هذا اآلخر الذ  اختفخ؟ وكيؼ كاف الميلؼ بارعاا في إخفائه؟ أما النسؽ الظاهر فهو 
الجنس  ومحاولة "بنت المنصؼ" استدراجنا الخ سرير صديقها الرساـ الذ  تعممت فيه 

تتحدث لنا عف  دروسها الشبقية األولخ  وهي ال شؾ دروس لذيذة وشائقة. ولكنها بدال مف أف
تفاجئنا بأنه أمر خاص  وليس مف المياقة البوح  -ستماعوكنا قد هيأنا أنفسنا لبل -تمؾ الدروس

به  ثـ تعتذر بأنها ال تتذكر طقوسه  بؿ تتذكر طعمه فقط. وم  ذلؾ  فهي لـ تتحدث لنا عف 
ة توحي بأنها يذلؾ الطعـ  فقد سكتت بطريقة لـ نكف نتوقعها  السيما أنها هي التي مهدت ببدا

الكائف خمؼ  -يبدو أف ترؾ التفاصيؿ كاف بقصدية مف الميلؼ ستدخؿ في التفاصيؿ.
وليس بقصد منها  ألف ريبتها  -الشخصيات  والذ  يحركها بخيوط يفترض أف تكوف وهمية

تسمط لها  -يياث -في حكاية "الواقعة" كانت كبيرة  السيما أف طبيعة عبلقتها بحبيبها الجديد

                              
 .64 -60خطوط الطوؿ.. خطوط العرض  ص  (4)
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ث مشاعة  بؿ أنها الشية الوحيد الذ  سيفقد خصوصيته م  أناس يشكؿ الجنس بأحادي
هاجسهـ الدائـ والحقيقي. نعـ  ثـ ريبة مف الميلؼ  وليس منها هي  بضرورة االنتبا  لقضية 
الكرسي: "أخم  مبلبسي كمها  وأضعها عمخ كرسي  ذ  ثبلث قوائـ فقط  وكـ طالبته وألححت 

ر  ليض  له قائمة رابعة  ولكنه لـ ينصت إلي... يأتي المنصؼ هو عميه أف يحممه إلخ النجا
اآلخر  ويخم  مبلبسه  ويرميها فوؽ مبلبسي  فيميؿ الكرسي ذو القوائـ الثبلث  ويكاد أف 

 ينقمب عمخ قفا   ولكنه يظؿ ثابتاا بأعجوبة". 

هذ  هي حكاية الكرسي كمها  وقد أفمط الراو  ب خفائها  ولكنه في الوقت عينه استطاع 
بضرورة العودة إليها  عندما سكت عف وصؼ الطقوس  والطعـ  -مف طرؼ خفي -أف يقنعنا

المصاحب لها والذ  كاف مف المفروض أف يأخذنا بعيداا عف الكراسي. إذف  فنحف إزاة 
هي تمارس إيواةا مف نوع ما  لتقنعنا أنها هي المقصودة  أما حكايتيف: تظهر إحداهما  و 

األخر   فتختفي خمفها  ولكف القراةة الحصيفة هي التي تقمب األولويات  وتقرأ األشياة مف 
 الخمؼ  فما هي قصة الكرسي؟ 

طبعا نحف ال نريد أف ندخؿ في تاريخ هذا الكرسي الذ  كاف بقوائـ أرب    ثـ جار عميه 
فأخذ منه إحد  قوائمه  وم  ذلؾ فقد ظؿ ثابتاا صمباا بقوائمه الثبلث. نعـ  هو قد الزماف  

يترنط قميبل عندما يحم مونه ما ال يحتمؿ  ولكنه يعود ليوازف نفسه مرة أخر   وهو ينوة بأثقالهـ 
جهـ وأحزانهـ وثيابهـ التي خمعوا معها األشياة كمها  ليعودوا  هكذا  كما خمقهـ اهلل  عندما أخر 

لعر  اإلنساف وال  موضوعيا" معادالا "سيكوف الكرسي إلخ الدنيا  حفاة عراة يرال  وهكذا 
أباليته  وفقدانه القدرة عمخ الثبات. وكما مرر الميلؼ قصة الكرسي هنا  ف نه بالمثؿ سيمرر 
عمينا قصصا أخر  كثيرة  بعد أف يمؤل الصفحات بمغامرات يياث الجنسية وحبيباته: حسيبة 

اف  جوزفيف مراد  نبيهة الياس  هناة محمود  ند  عبد القادر  أميرة حسيف  نواؿ الحسف  ريح
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. (4)أمينة جبار  ارنستينا هولزماف  نورية سالـ  لمياة عبد الرزاؽ  فاتف عثماف  زينب عزوز
في هذ  األثناة سيتحدث يياث/ الربيعي م  أحد الشعراة المعترضيف عمخ نظاـ الحكـ في 

 .(2)عربية  فينبر  يياث لمدفاع عف أنظمة الحكـ  انطبلقا مف الموق  الذ  يشغمهالببلد ال

ولعؿ تمؾ النبرة ستتكرس في رواية "خطوط الطوؿ.."  طالما أف "الربيعي" يتدرج في 
كتابة التاريخ العراقي  مف وجهة نظر تداعي أنها خيالية  وأف "ال عبلقة ألبطاؿ هذ  الرواية 

  لذا يستطي  أف يمرر مف خبللها ما يشاة مف أحاديث يختمط فيها (3)بأ  أشخاص حقيقييف"
. هنا سيضطر الربيعي إلخ انتمائه الحزبياألمر بالزائؼ بالحقيقي  السيما عندما يتعمؽ 

التصريط  ربما بسبب ضغوط ما  وربما ليجدد والة   وربما نكاية بأولئؾ المظموميف الذيف لـ 
عمخ لساف يياث: "ليداف  البعض عف أنظمة بمدانهـ  إذا كانت  ينتـ إليهـ في يـو ما  فيقوؿ

السمطة وطنية  وليكتبوا عف الزعماة والريساة إف شايوا  إف كاف هيالة الزعماة يمثموف 
الطموحات ويجسدوف الرموز والمعاني  فهؿ تتهـ الهند  إذا كتب عف نهرو أو ياند ؟ 

يسبلفي إذا كتب عف تيتو؟ والعراقي إذا والمصر  إذا كتب عف جماؿ عبد الناصر.؟ واليو 
 .(4)كتب عف صداـ حسيف"

. (5)نعـ  "اإليديولوجيا ليست ثوبا نمبسه  بؿ هي جمدنا  وليست العوينات  بؿ هي نظرنا"
ف  م  ذلؾ فيجب أف نعترؼ أف لآلخريف جمودهـ  ونظرهـ  والنص  سواة كاف شعراا أـ نثراا  وا 

  حتخ )حوارية( بوليفونيةيجب أف تقدـ نفسها بطريقة لريية تضمف ريية إيديولوجية  ف ف هذ  ا
تكتسب احتراـ اآلخريف واعترافهـ وربما قناعتهـ  أما أف يتمترس الميلؼ وراة كمماته  ويظف 

                              
 .42خطوط الطوؿ.. خطوط العرض  ص  (4)
 .66ينظر  المصدر نفسه  ص:   (2)
 .4  ص: المصدر نفسه  (3)
 .66: ص خطوط العرض –خطوط الطوؿ  (4)
 .493الشعر والصراع االيديولوجي  ص:   (5)
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أنه يخوض معركة  ف ف النص سيكوف هو الضحية  لقد طفحت إيديولوجيا الربيعي هنا  
وعندما تطفط اإليديولوجيا  يتراج  الفف  وتنعدـ الموهبة  وتتحوؿ المغة إلخ شعارات  ال تقرأ 

 إال واليد مرفوعة والقبضة متشنجة. 

نت المنصؼ"  وهي تقدـ األحداث في الرواية مف خبلؿ قصة "يياث داود" م  "سعيدة ب
حبيباته يير القاببلت لمعد  فمكؿ   وتداعياته وهموساته  ومغامراته معبارة عف هواجس البطؿ 
امتدت في  ا. بدأت أحداث القصة مف تونس وانتهت بها  ولكنهو احبيبة قصة يستعرضها الر 

تدعي حكيمة أثناة ذلؾ إلخ بغداد ولبناف ومصر وروما  أما الزمف فيعود به إلخ الطفولة  ليس
بنت الشيخ جابر  والدته التي ثوت في صحراة النجؼ عظاما  ال تدب فيها حركة  تصر 
ذاكرة البطؿ أف تستعيدها بجنوف قاتؿ  وتستعيد معها حكاية نساة أخريات  كؿ واحدة منهف 
تشكؿ زمنا يضغط بثقمه عمخ البطؿ  ويعصؼ به لدرجة إف إمكانية ترهينه تعد عممية انتحار  

يسعخ الراو  الستدراج هذا الماضي  مف خبلؿ تمؾ العبلقة المحمومة التي تربطه ببنت لذا 
المنصؼ  فأف يتمثمها  ويعيش تفاصيمها  بهذ  الحميمية المفرطة  يتطمب أف يسكب فيها كؿ 

 تناقضاته وهمومه التي جاةت مف هذا الماضي الذ  يغمؼ ذاكرته.

مرأة  في هذ  الرواية  عبلقة هشة وسريعة بسبب مف هذا  ف ف العبلقة بيف الرجؿ وال
العطب  فهما يمتقياف لممارسة شية محدد  ومتفؽ عميه  تنتهي بعد  عبلقتهما. وهي بالتأكيد 
عبلقة تشير إلخ الزمف العربي الهش الذ  أراد أف يحرر المرأة مف جهمها وتخمفها  فحولها 

اية  يجر  بسرعة  وينتهي رو إلخ مومس  أو شية قريب مف هذا  فكؿ شية  في هذ  ال
يتراج  الهاجس السياسي لحساب الهاجس . لعالـ العربيحتخ لتظف أنؾ لست في ا  بسرعة

. أما االستحواذ عميها  وقت الفشؿ السياسي  فيتخذ الرئيس الشخصي. وتصبط المرأة هي الهـ
هتمامات البطؿ عند أبطاؿ الرواية نصراا سياسياا ميزراا.. المرأة تستغرؽ الحيز األكبر مف ا

وعواطفه  يعرفها استيهاما  ونزوة وتشهيا  وعاطفة  يحبها حرة كالنب   متفجرة كالبركاف  تزحـ 
 .  هدفا ما  ينقصها  حاجة  ريبةرأسه وعروقه  إال أف فراي
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تتغير فيها األنثخ  أما  ت حكاية واحدة  بؿ مجموعة حكاياتليس ..خطوط الطوؿ.
وهو يشغؿ منصبا في الجامعة العربية التي هي صورة مف  الذكر  فثابت ال يتزحزح  كيؼ

الطغياف العربي؟ ولعؿ أهـ تمؾ العبلقات عبلقة يياث ببنت المنصؼ  ألنها تستمر عمخ 
طوؿ صفحات الرواية  عبلقة يير مألوفة  ويير خاضعة لمعوائؽ  النفسية أو االجتماعية  

باحية  فولد ذلؾ نوعا مف اإلجرا ة التقييمي لنوع العبلقات األخر  التي مما جعمها نهمة وا 
منيت بالفشؿ واإلجهاض  لشدة وطئ ظروفها التي تشكؿ ماضي البطؿ وتكوينه النفسي  
سقاط ألواف العناة المتمثؿ بالماضي عمخ تمؾ العبلقة الغريبة   وبمجرد انتهاة عممية اإلفراغ  وا 

مف إقامة هذ  العبلقة محاكمة تستدعي الحكاية نهايتها  بفعؿ وظيفة الخروج  وكأف الغرض 
حاضر البطؿ  تغادر تونس   "بنت المنصؼ"دانة لزمف الحرماف  فتغادر الماضي أو كشفه إ

 وتغادر معها كؿ الذكريات الميلمة مف ذاكرة يياث  لتسكف ذاكرة النص الروائي.
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 المبحث الثبلث:

الثيمة والتراتب الزمني: الىكر، والقمر 

 واألسىار

م  رواية "القمر واألسوار" سنكوف إزاة عمؿ )إبداعي( مف نوع رخر  يكاد يختمؼ كميا 
  مف ناحية المضموفمف ناحية الشكؿ  وكذلؾ  -الوشـ  واألنهار -عف األعماؿ السابقة

ذلؾ   يختمؼ كميا عف زمف الروايتيف السابقتيف  سوار"القمر واأل"ـ مف ذلؾ أف زمف رواية واأله
شبه بشاعر عمود   قرر  ألسباب حداثوية  أف أ ي العمميف السابقيف  كافأف الربيعي  ف

 يكتب قصيدة نثر  وعندما فشؿ  عاد إلخ عموديته  أما القراة  فسيرحبوف بتمؾ العودة الميمونة
جعمه ست وأف له طريقة في الحكي  ألنها  ستثبت لهـ أف "الربيعي" روائي ِحرايؼ  والظافرة
هذا يعني أنهـ ال يموموف "الربيعي" عمخ محاوالته التجديدية السابقة  بقدر ف أقرانه  و ممتميزاا 

 ما يحياوف فيه شجاعته  وهو يقتحـ هذا الفف الصعب. 

في الوطف العربي عامة    دبي  بعد منتصؼ القرف الماضيدارس لمنتاج األإف ال
جتماعية بوصفها واالوالعراؽ خاصة  ال يمكنه أف يغض الطرؼ عف دور المتغيرات السياسية 

الشعراة  و الرواة والقصاصيف  مف دبي العاـ  لكؿعمخ النتاج األ اا وميثر  عامبلا  اا عنصر 
إف تصاعد المتغيرات السياسية  واشتداد الوعي  والمشتغميف في حقوؿ الثقافة عموماا.

الحزبي نمواا   ونمو النشاط   بؿ والعالميةالجماهير  بالمشكبلت االجتماعية والوطنية والقومية
السياسة  عف طريؽ  لخ معترؾلهـ إكبيراا  إضافة إلخ ارتباط أيمب األدباة العراقييف  ودخو 

أو تبني فكر معيف. كؿ هذا أسهـ في وضوح ريية األديب لمواق   ووقوفه  االنتماة الحزبي 
ه مادة   وجعمواالجتماعي لخ االلتفاؼ حوؿ العنصر السياسيدفعه إ وفاعبلا   موقفا منتمياا 

 أو شهدها  يتصؼ أيمبها بأنه أما سرد لواقعة سم  بها الراو   لتقديـ نصوص لمسرد الروائي.
 .أو مارسها
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اإلجابة عف  ولعؿ أ  ناقد مطالب بقضية ياية في األهمية  هي أف يوضط لمقارئ
؟ والخ أ  حد انخفض لمحتو  الروائي بالعنصر السياسيلخ أ  مد  تأثر االسياؿ التالي: إ

يديولوجي؟ أتستطي  الرواية أف تتجنب ماـ الفكر اإلأ  مي  ومف ثـ الجمالييلعنصر التخيا
)الحدث  مف إف الروايات التي تحاوؿ اإلفادةعوالـ السياسة  أـ أنها مخموؽ سياسي أساساا؟ 

حكايات ماكف  والشخوص  ونمو واأل السياسي( تتميز بظاهرة الوصؼ الخارجي لؤلحداث 
 واسترساؿ الراو  بالتصوير تبعاا والتراتبية الزمنية لؤلحداث  ساس  الحدث األ لخ جانبجانبية إ

"وعمخ صعيد التطبيؽ الفني  أف  لمتطمبات موضوعه  يجعمنا نر   لريباته الذاتية  وليس تبعاا 
داة: االتجا  بيف اتجاهيف في األ تمؾ الحقبة مف عمر الرواية العراقية كانت تشهد نزاعاا واضحاا 

 .(4)  واالتجا  الواقعي الجديد"انسيالروم

تقميد   له بداية ووسط ونهاية  أو صعود  واستقرار عمخ شكؿ رواية "القمر واألسوار"  
قمة ما  ثـ هبوط  لف يكوف اضطراريا  طالما أف الميلؼ ماسؾ بخيوط المعبة  وحافظ 

الضرورياف الفعبلف  ؾ ها  ومتمرس في الحبؾ والسبلقوانينها  وعارؼ بتقنياتها  ومدرؾ ألبعاد
رواية وخصوصية  ـ  ف ف التماسؾ ال يأتي مف فراغ   ومف ثالنصي تماسؾالعف لكؿ حديث 

"القمر واألسوار" أنها ظمت في صعود  وربما وصمت إلخ القمة  ولكنها لـ تهبط  فقد ترؾ 
ؽ خصبفاعؿ و لخياؿ القارئ  وهو يفترض بأنه خياؿ  -أ  عدـ الهبوط -الميلؼ ذلؾ   وخبلا

 .  هي انتصار المظمـونتيجة ال بد منها بعد أف ضيؽ دائرة االحتماالت  وحصرها في

سوار" بالمثقفيف  ف ف رواية "القمر واأل ةإذا كانت معني ات األخر  مف هنا  ف ف الرواي
لذا تر  أف    يفكوف الخط  والمعدميف  والمظموميف  إنه زمف الفقراة الذيف المعنية بالفقراة

الة الفقراة فايرو األفوا  إزاة أولئؾ الذيف يجيدوف صناعة الحكايات  أو قراةتها في كتب هي 
التاريخ  أما الحياة  بالنسبة لهـ  فميست سو  رحمة قصيرة  أو تجربة يجب المرور بمرارتها 
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 وحبلوتها  إذا كاف ثمة حبلوة في ببلد الفقراة الذيف يسكنوف بيوت الصفيط والقصب  حيث ال
قطاعييف ف ذلؾ كمه مف حصة المتنفذيف واإلال شوارع معبدة  أل  ال كهرباة  ال مجار   ماة

 .شرالذيف يمتمكوف كؿ شية  بما في ذلؾ البوالمستبديف 

 أتريد فطورؾ؟" -
 ماذا عندؾ؟ -
 بيضة واحدة  وجدتها في القف قبؿ قميؿ -
 احتفظي بها لؤلوالد  هات لي شايا وخبزا فقط -
 وخرجوا.. أنت سهراف ومتعب وبحاجة إلخ ما يقيـ أودؾلقد أفطر األوالد زبد   -
حسنا  ولكف بسرعة.. سحبت حسنة جسدها الصغير  وخرجت متجهة نحو السقيفة  -

الواقعة في زاوية الدار  حيث يخزف الحطب المكوف مف سعؼ النخيؿ  وفضبلت 
 .(4)"ت بقمي البيضةوانات. استخرجت الطباخ النفطي  وأشعمته  ثـ بدأالحي

  وقدر  الذ  فرضه الرب  أو هكذا وقسمته  الراضي بحظه -الشعب -زمف الفقيرإنه 
  ولكف ليس ثمة حاؿ يدـو  ألف الحضارة عندما تدخؿ إلخ البيوت ال بد أف تترؾ وفيعتقد هـ
ف مطالبه   وأجداد   لذا ف ي نه عمخ أشياة لـ يرها رباا في الجيؿ الجديد الذ  سيفتط عيأثره

فعمها  وتترؾ  م  ذلؾ ف ف الحياة تدور  وال بد لمحضارة أف تفعؿ  ربائهستكوف يير مطالب 
نوع تصرفه  ونمط سموكه  بمعنخ أف جيؿ حراثة األرض  ليس هو   نسافأثرها عمخ حركة اإل

هو  -حضاريا -. ومجتم  رواية القمر واألسوار..قراةة األشعار والرواياتجيؿ المدرسة و 
 ماة  وال مجار   والشوارع يير معبدة  والبيوت مف قصب  مجتم  بدائي  إذ ال كهرباة  وال

  أو راديو  سو  واحد في المقهخ ال وجود لتمفازو اذا احترؽ احدها ستحترؽ البيوت كمها. 
. يمتقي فيه الناس لبلستماع إسالوحيد الذ    لخ أياني أـ كمثـو
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ف حوله  مشغوؿ فنحف أماـ مجتم  ساكف ال حركة فيه  وال يعمـ بما يجر  م  ومف ثـ
بيومياته  يمؤل نهار  بالبحث عف لقمة العيش  أما ليمه فمباح لمكبلب التي تبحث في القمامة  

 ينياة  فمهـ مف يحميهـ.. ذيف يجيدوف سرقة الفقراة  أما األولمحرامية ال

  مف القاذورات هـجسدأر يطهتو س االيتساؿ االماة إلخ البيوت  سيتعمـ النم  دخوؿ 
   أمايدر عميهـ ما يسد رمقه عمبلا  ولئؾ الذيف كانوا يجدوف في نقؿ الماةانقط  رزؽ أوربما 

التي كانت  في األرض الخبلة ـحاجته منها أال يقضوفعمـ الناس تمجار  تصريؼ الميا   فسي
االنتقالة الحقيقية تتكفؿ بابتبلعها  ولعؿ الدواجف ستقـو بذلؾ  عندما ال تجد شيئا تأكمه  أما 

  م  المدرسة ثـ   وتعمـ القراةة والكتابةعندما يبدأ األوالد بدخوؿ المدارسف الناس ياة في ح
تعني أف اإلنساف بدأ يفكر  وعندما يفكر   ألنها حياة أخر   يحذرها الطغاة والمستبدوف

 ...  بدةاا مف أولئؾ الذيف استعبدو ف ف الكارثة ال بد أف تحؿ بمف حوله  اإلنساف

عمخ بيوت  -ألسباب تتعمؽ بها -كبيرة  عندما تفرض الحكومةال تإنه زمف التحوال
فيكوف البيت مزيجا   ظهر يير حضار ربما ألنها مأف تتحوؿ واجهاتها إلخ طابوؽ   طيفال

  الثاني   أما المطمب  قوة ظاهراا  وهشاشة باطناا   وقصب باطناا مف االثنيف: طابوؽ ظاهراا 
 نارته  تمهيداا لتعبيد   ثـ إيتوس  الشارع مؼ  حتخمتريف إلخ الخ فهو أف ترج  البيوت
  وربما ي كتفخ ب نارة فستتأجؿ إلخ أجؿ يير معمـو  البيوتإنارة ما   أبالمصابيط الكهربائية

 .اتهـالميدية إلخ بيوتهـ أو بيوت محضي قطاعييف والسمطوييف  وتعبيد الطرؽبيوت اإل

ذلؾ أف ربما  نوع رخر: تحوؿ أخبلقي   مفإنه تحوؿ حضار  ال بد أف يتبعه تحوؿ 
مارس عممه اعتمادا عميها  وكذلؾ   ألف ثمة مف يتحسف في الوض  المعيشيالكهرباة تعني 

 الذ  سيتابعه وجود تمفاز في كؿ بيت  والتمفاز يعني فمـ الظهيرة العربيوجود الكهرباة يعني 
عراؼ مجتم  الرواية  وال ذا ال ينتمي ألهـ  وفمـ الظهيرة هجيالأبناة المدينة/ القرية  بمختمؼ أ

رخر: فريد شوقي  ومحمود المميجي  وفريد األطرش  وشكوكو   اتقاليد   فهو يعرض مجتمع
وسندريبل الشاشة العربية  سيتعاوف هيالة    واسمهاف  وشاديا  ونادية لطفي واسماعيؿ ياسيف
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  بعد أف اقتنعت جداا يـ منفتحة م  الطبقة السياسية الحاكمة عمخ خمؽ جيؿ جديد  يحمؿ مفاه
فينشأ صراعاف: صراع اإلنساف م  الطبقة الحاكمة   !!!سبب التخمؼ تمؾ الطبقة أف الديف هو

  ودينه.    وموروثه  خبلقهوأ  ومعتقداته  راع اإلنساف م  ذاتهوص

وهو صراع  -م  السمطة صراع اإلنساف -وقد برز في هذ  الرواية الصراع األوؿ
استطاع الربيعي  بما أوتي مف موهبة تسجيمية أف يعرضه كما هو  حتخ لتتخيؿ أنه   حقيقي

ف كانت في  يتحدث عف طفولتؾ أنت  فهذ  المدينة/ القرية التي يتحدث عنها الربيعي  وا 
 مها  أباف الحكـ الممكي  الذ  ربطالناصرية إال أنها اختزلت واق  المدف/ القر  العراقية ك

ظمـ العباد  وسمب خيرات الببلد  لذا ف ف  البريطاني  وتعاوف االثناف عمخعمر العراؽ بالمست
هذ  الرواية التي بدأت بحديث الفقراة ستنتهي بنوع رخر مف األحاديث  بعد أف وعخ الفقراة 

 أنه ال بد مف التغيير  والتغيير يبدأ مف أخذ الثأر:

 ماذا يريدوف منا.  كؿ يـو يسببوف مشكمة في بيت  لو كاف عزيز هنا  ألخذو  -
عمتي  أكبر بكثير.. إنهـ يريدوف منا أشياة كثيرة  ويجب أف  المسألة أكبر مف هذا يا -

نواجههـ بما نريد  نحف  وما نسعخ إليه  إننا في معركة معهـ  وعمينا أف نخوضها إلخ 
النهاية  هذا ما توصمت إليه  في هذ  األياـ األربعة التي قضيتها في سجنهـ... ألسِت 

 عي ؟م
 لقد قمت الحؽ... كثيرا ما كاف عزيز يقوؿ: إف بيننا وبينهـ ثأراا  -
مف البيت  وبعد  مف الزقاؽ   وخطا خارجا مف الغرفة  ثـ.. ليس ثأراا واحداا  بؿ ثارات. -

ارتمخ في الشارع العريض. كاف اإلصرار قد صحا في قمبه  وأورؽ كبيرا ومتفائبل  في و 
 .(4)د والتحد  والكبرياةهذا الحقؿ الواس  العامر بالحق
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الذ   الفني أو األدبي ليس المقصود بالواقعية المذهباية واقعية  و و ر القمر واألسوار 
لخ ردابنا العربية م  اختبلؼ مفهومه العالمية والمنقوؿ بطبيعة الحاؿ إأوجدته اآلداب األوربية 

و احتماليته في الواق  أ  إنما المقصود انعكاس (4)وعدـ انطباقه واختبلؼ درجة الوعي به
كد  جاكبسوف باعتبار  األعماؿ "التي تظهر لنا وبتحديد دقيؽ  وتبعا لما أ عماؿ الروائية األ

ف معيار الواقعية يتأتخ مف الحكـ المحايث إ. (2)واقعية" -محتممة  أو تعكس الواق  عف قرب
  ف ف األعماؿ تظؿ امتهماهية االصطبلح وصر لمعمؿ األدبي  الذ  يقدمه الكاتب  وبعيداا عف 
ذا كاف "جوف ربة الذات أو تأممها الموضوعي. ف صد  لواقعها االجتماعي والثقافي  عبر تج

بة الذات رصد فاف تجر   (3)كويف" قد أقر باف المغة أداة ترصد حدود الواق  المتصؿ ومراحمه
التعبيرية  وتبدو  المغة أداتها نتاج نفسها تخيميا في عمؿ روائي  وتعدجزئي لمواق   تعيد إ

هميتها التخيمية بحجـ قدرتها عمخ إيجاد صمة بالحياة تتحقؽ عف طريؽ تقديـ النموذجي أ
والشامؿ أو تجسيد الحاالت الخاصة أو النماذج العامة  بوصفها تاريخاا لحالة خارجة عف 

 .(4)محتمبلا  وقاببلا لمتصديؽ؛ بأمانته لمواق  الماا المألوؼ ت قدـ ع

كاية فضاة لخ عوالـ مف نسج الخياؿ  ففضاة الحإالحكاية في أعماؿ الربيعي ال تجنط 
ال يممكوف مألوفة  يسهؿ عمخ القارئ معرفتها واالنخراط بتجاربها  فهـ  واقعي  وشخصياتها

نسانيتهـ المرتبطة بظروؼ العيش  والخاضعة إلرادة   وال يخرجوف عف مستو  إقدرات خارقة
ه  وهـ حاالت رصد جزئية لمواق   تقدـ عالماا محتمبلا. فأحداث الحكاية في الواق  ومتطمبات

: "الناصرية مدينتنا الصغيرة الهادئة التي قصدها رباينا   مدينة معمومةالوشـ مثبل تنقؿ لنا واق

                              
 .43الريؼ في الرواية العراقية: ص  (4)
 .90نظرية المنهج الشكمي  ص:  (2)
 .42المغة العميا: ص:  (3)
 .277نظرية األدب  ويميؾ وأوستف  ص  (4)
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وسهـ  بحثا عف عمؿ جديد يمقي في أفوا  أبنائهـ الجائعة لقمة يوماا بعد أف رموا مناجمهـ وفي 
 . (4)رض تمنحها لهـ"أللـ تعد ا

كثيراا عف رواية "القمر واألسوار"  بؿ يمكف أف تعدها    فمف تختمؼرواية "الوكر"أما 
. ف ذا كانت الرواية ـاستكماالا لمشوار أولئؾ الفقراة الذيف قرروا أف يأخذوا الثأر ممف ظممه

وف منها نهـ ال يممكأل عف الفقراة الذيف تركوا أرضهـ الممكية  وتتحدث  لممرحمةالسابقة تيرخ 
بنائهـ الذيف دخموا المدارس  عف أ ي بمحصولها كمه  وتتحدثقطاعشيئاا  بعد أف استأثر اإل

فتعمموا القراةة والكتابة والتفكير  وذلؾ أد  إلخ خمؽ وعي جديد  يفكر بالثورة عمخ األوضاع  
خ خطواتهـ عندما دخؿ ال السكوت عميها  كما كاف يفعؿ اآلباة. وقد حقؽ أولئؾ األوالد أول

 جندة السمطة وطموحها.ف  بسبب نشاطه السياسي المعارض ألبعضهـ السج

الممكية  عندما يكوف  المرحمةإذا كاف األمر كذلؾ  ف ف رواية "الوكر" ستيرخ لما بعد 
 ضد  دأوا يقودوف النضاؿقد كبروا  وب -الذيف ظهروا في رواية القمر واألسوار -أولئؾ األوالد

في الوقت  –الرجعية  باالنتماة إلخ األحزاب الدينية  أو القومية  أو اليسارية  وألف الميلؼ
  ف ف المجموعة التي ظهرت في الرواية  إلخ حزب البعث ياا منتمكاف  -الذ  كتب فيه الوكر

ذا كاف هيالة األبطاؿ البعث لمسمطة في العرا لتسماـهي مف المجامي  األولخ التي مهدت  ؽ  وا 
ف  ألنهـ أبطاؿ مف ورؽ  وال يعمموف بما يجر  عمخ السنتهـ  ف ف الروائييف الذيف عذوريم
الوكر   . نعـالوزر  عندما يزوروف الحقيقة التاريخية وفـ مف يتحممه المرحمةرخوف لتمؾ يي 

ها   لكي تمرر ايديولوجيتوتزور التاريخ  أو تغطي بعضه رواية واقعية  ولكنها تقمب الحقائؽ
ف بطريقة يير مباشرة  أف حزب البعث ولدالتي س معاناة الشعب العراقي  مف رحـ  تدعي  وا 

 .ومف ثـ  فهو الجدير بحمؿ همـو هذا الشعب  وقيادته إلخ بر األماف
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 ننا سنتحدث عف أرب عندما نتحدث عف فروؽ بيف "الوكر" والروايات السابقة لها  ف 
ومنطؽ األحداث  فضبل عف الزمف الذ  كاف الحكاية  و مفردات هي: الشكؿ  والمضموف  

 بدأ يرامياا  ثـ انحدر تدريجياا   في الوكر    فالمنطؽ هنانهايةفي ذلؾ كمه. وسنبدأ مف ال سبباا 
وهي يراميات  .إلخ النهاية  م  قميؿ مف الغراميات التي رافقته نحو السياسة  وبقي سياسياا 

ف لـ يكونوا متدينيف   سابقات عمخ خبلؼ الروايات ال مشروعة تنتهي بالزواج  ألف أبطالها  وا 
روايتا أما إال انهـ يعرفوف الفرؽ بيف الزنا والويسكي  فيشربوف الثاني  وال يقترفوف األوؿ! 

والحب الذ  يستهدؼ  المجوف و   العبث اف نحوسياسية  ثـ تنحدر  فبدايتهما  "الوشـ واألنهار"
 مسختهـ.خذت عقوؿ األبطاؿ و التي أالجسد  والخمرة 

  "الوكر"كانت حاضرة في  فقد  ا الروايةأما الحكاية التي مف المفروض أف تتضمنه
  حافظ عمخ النسؽ الزمني تقميد  وتسمسؿ كرنولوجيفهي رواية لها بداية ووسط ونهاية  

مف الحكاية  إذ ال وجود  -نهارالوشـ واأل -بينما خمت الروايات السابقاتالمتدرج لؤلحداث  
في استمرار  بالقراةة  بؿ هي أقرب إلخ الحوار  واصؿ معها القارئ  أو تكوف سبباا لحكاية يت

  تبحث عف امرأة مف لحـ ودـ  لتختمي بها  وتطفئ المفتوح بيف شخصيات مخمورة دائماا 
 بعد أف فقدت قضيتها ومضمونها.. فيه  نهمها الذ  سيكوف مبالغاا 

  وخائباا   كاف سمبياا  بعد أف  فهو اإلعبلة مف شأف المثقؼ  أو الثيمة  فأما المضمو 
ف ف   في الروايات السابقة  بشرط أف يكوف هذا المثقؼ بعثياا  بتعبير أوضط أدرياا    والوفاشبلا 

ف الذيف ما المثقفو أالدور المنوط به   وأ  المثقؼ عندما يكوف بعثيا  فهو يعرؼ المطموب منه
 -مف وجهة نظر البعثي طبعا -يساريةدنيوية  أـكانت  خر   دينيةينتموف إلخ االتجاهات األ

  التمائـ والرقخ والتعاويذ  وأما تقدميوف جداا قراةة أما متخمفوف رجعيوف ال يجيدوف سو   ـفه
  .والرسالي لؤلمة رجة التضحية بالتراث القوميوحداثيوف إلخ د

 -ال قصتاف متداخمتاف ترو  بطريقة التناوب -  فنحف إزاة قصة واحدةا الشكؿأم
واألحداث فيها تتقدـ إلخ األماـ  وليس ثمة استباؽ أو استرجاع  م  استثناةات ال تكاد ت ذكر  
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سيتحدث فيها الراو  عف عبلقة عماد بسممخ  وخطوبته لها  ورفض أهمها له  ألنه سياسي  
مهات ال بد أف   ف ف األوالفقر في المتقدـدما تجتم  السياسة فضبلا عف كونه فقيراا  وعن

جربف السياسة التي  وربما ألنهف  يرفضنه  ربما ألنهف جربف الفقر الذ  يأكؿ المحـ والعظـ
كي يقن  األـ اد سيحتاج إلخ عمؿ خارؽ لمعادة    لذا ف ف عمأزواجهفو  خذت منهف أوالدهفأ

لمتخمص منه  عندما تستعيف بأحد الدجاليف  ي التخمؼوسائؿ ياية ف ستستعمؿالتي بدورها 
إلخ  -مف الميلؼ -في نوالها  وربما في ذلؾ اشارة طمعاا   فيكتب لها مف كتبة التمائـ والرقخ 

  وكأف الديف الذ  انزله اهلل عمخ رسوله )ص(  ليخرج الناس مف الظممات دور الديف السمبي
ذ  سيعمؿ البعثيوف عمخ تكبير صورته  ليقنعوا الناس جاؿ  الؿ بهذا الدا إلخ النور  كأنه تمثا 

  .هو الذ  سيبعثهـ بعد أف كانوا أمواتاا  هبأف حزبهـ هو التنوير   وأن

بعد أف يجد السند مف حبيبته   ييأس  وسيفعؿ ذلؾ بطريقة شجاعة ـولكف عماد ل
سممخ  فيتزوجاف مف دوف عمـ أهمها  في إشارة مف الراو   ربما  إلخ رفض التقاليد المتحجرة 

لحبيبته     إذف فعماد رجؿ شجاع  وفي  واإلبداع التي تقيد اإلنساف  وتحد مف قدرته عمخ الفعؿ
ف عمـ  سياسي  نبيؿ  وجنتمماف  فضبلا عف أف القارئ سقومي  وطني   يتعاطؼ معه  وا 

يستدرجؾ ألف    أو قؿ: الميلؼ   ذلؾ أف الراو صفوؼ حزب البعث الحقاا  أنه مناضؿ في
وعندما يكوف   لـ تنتقؿ كميا لهـ  بسبب الردة سيما أف السمطة  المثؿ هيالة تتقبؿ مناضميف

إذا استثنينا  -المرة معارضاا  فبل بد أف تتعاطؼ معه  ألف الحكومات التي مرت عمخ العراؽ
 . مارقة كمها حكومات دكتاتورية فاشية -حكومة عبد الكريـ قاسـ

إذف فعماد هذا سيكوف أنموذجاا لممثقؼ المناضؿ الذ  سيقدمه لنا الربيعي  أما بقية 
 هذا النموذج  الشخصيات: محمود  صادؽ  هماـ  فهي ال تكاد تختمؼ  بقميؿ أو كثير  عف

اا في مهم كاف مدفوعاا مف الخمؼ بهاجس ايديولوجي كاف عامبلا عي أف الربيعي  هنا  ذا ندا ل
الروايات التي تبشر بالحزب  وترف  شعاراته   إلخ رواية تعبوية عمخ يرار تحويؿ هذ  الرواية

ذا كاف الربيعي يعتمد الحوار في أيمب رواياته  ف ف منسوب الشعار  هنا سيرتف   عمخ  اتوا 
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حساب الحوار الهادئ الخبلؽ  نعـ هو نجط في كتابة رواية واقعية تسجيمية  إال أنها رواية 
 : شر بالجيؿ الجديد لحزب البعثتبتحتفؿ ب يديولوجيتها و تعبوية 

"بدأ بار "السوالؼ" باالزدحاـ تدريجياا  وعمت ضوضاة الشاربيف واختمطت بأياني أـ 
. قاؿ محمود: لدينا اليـو مناسب تاف لبلحتفاؿ: تخرج عماد وصادؽ  وتعييف عماد محررا كمثـو

 أدبيا في جريدة األنباة  وهتؼ هماـ مف قمبه  وهو يرف  كأسه:

 في صحة عماد وصادؽ -
 سنفرح ريـ كؿ شية -
 ريـ أنؼ أعدائنا -
 اشربوا وافرحوا  فهذا األسر لف يدـو طويبل -
 عندما أراكـ أومف بأف الغد ال بد أف يكوف لنا -
 ه لغيرناومف قاؿ لؾ إن -
مف شهد صبيحة الثامف مف شباط سييمف بأننا لف نغمب  وأف ما حدث في تشريف مجرد  -

 وقفة قصيرة  وستتخطاها مسيرتنا
بشرفي دخمت وزارة الدفاع بعصا  لـ يكف في يد  ما أحممه ييرها  وبها واجهت  -

 الرشاشات والدبابات
 مف يسم  عف هذ  البطولة لف يطأطئ رأسه أبدا -
 نخب البطولة -
 اشربوا  اشربوا -
 مرأ القيسرحـ اهلل ا -
 مف ذكرؾ به -
 كممته الخالدة: اليـو خمر ويدا أمر -
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 العربي يتسامخ عندما يكوف ذا قضية -
 .(4)صدقت عزيز : أتصور بأف في أعماؽ كؿ عربي مشروع نبي  -

شبه بمف يكتب في "مفكرة" أحداث تب أوالا بأوؿ  بواقعية تسجيمية أت كالرواية أحداث 
نذ   ولكنه ال يعتمد االستذكار  أ  ال يكتب في نهاية اليـو  بؿ هو يبدأ الكتابة مالفائت يومه

  إذا   هو  وال يترؾ لها فرصة لمتعبير عف نفسها  ينطؽ الشخصيات بما يريدالصباح الباكر
ر تكتيؾ الذ  ييا  عماد"  والقسـ األخير مف الروايةاستثنينا بعض رسائؿ "سممخ" لحبيبها "

. بؿ أف رواية الوكر  رواية سيناريو  حرص ميلفها عمخ اختصار ذها مف رتابتهانقية  وأالروا
  أ  أف مدفوعا بهذا الهاجس يمها إلخ فمـ  وربما كتبهاالطريؽ عمخ المخرج الذ  يريب بتحو 

 .صفحته ويحاوؿ تبييض  ينتمي إليه الذ  تتحوؿ إلخ فمـ يوثؽ لنضاؿ الحزب

. والربيعي في رواية الوكر أخذ (2)أف ترو  الحياة كما هي" يقوؿ هنر  جيمس "الرواية
كاف فرسـ الشخصيات  -القمر واألسوار -لها ابقةهي والرواية السوعمؿ بها   بهذ  النصيحة

اإلحساس باالرتياب لد  القارئ  وأكسب الرواية الزخـ البلـز  وواقعيا  تعطؿ معه يقياحق
مساؾ بالروح التي  الستمرار القراةة  والتمهؼ لمتابعة ما يجر   فالفف "تفجير لمطاقات  وا 

  ومف لزمف رتيبا في هذ  الروايةذا كاف اوا  . (3)تسكف األشياة والكائنات وتتحكـ في مصائرها"
نوعاا مف التشويؽ  عندما  ايعي" استطاع أف يضفي عميهف "الربت ذكر  ف  دوف معوقات

متداخمة  وتكاد  ف تمؾ اليومياتاستعرض يوميات أبطالها  بطريقة متناوبة ومتداخمة  عمما أ
تكمؿ بعضها  كؿ ذلؾ يجر  بصوت الراو  العميـ  الذ  سمـ الرواية في القسـ السادس منها 

 لتمؾ اليوميات الثورية. ية  نهاإلخ األبطاؿ أنفسهـ  فأخذ كؿ منهـ يض

                              
 .80 -78الوكر  ص  (4)
 .267عبد الرحمف مجيد الربيعي روائيا  ص  (2)
 .44اعترافات روائي شاب  ص  (3)
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 -األجمؿ هوالذ  يتحدث فيه األبطاؿ عف أنفسهـ بضمير المتكمـ  ولعؿ هذا القسـ 
بمساف الراو   واكتممت صورتهـ لدينا: عماد  صادؽ  محمود  هماـ   بعد أف تعرفنا عميهـ

ربما  بسبب انتقاؿ الحكي مف ضمير الغائب إلخ ضمير المتكمـ  وهي انتقالة ستكوف  -سمو 
شخاص حقيقيوف  مف لحـ الراو  هـ أ شعرؾ بأف األشخاص الذيف تحدث عنهـضرورية ست
يشتموف  يكرهوف و وا يتكمموف ويحبوف و أخذمف بنات خياله  والدليؿ أنهـ  ودـ  وليسوا

  عمخ يير ما   في هذ  الرواية تحديداا قؿ لمستقبمهـ الذ  بدا يواتهـ  أوويضعوف النهايات لح
 الروايات السابقات.  في عميه بدا

كما  -ؼأما المضموف  ف ف الربيعي  إذا كاف في الروايات السابقة يريد أف يعر  المثق
ويفضحه عمخ ريوس األشهاد  ويكشؼ عف االزدواجية التي تسيطر عمخ سموكه   -يصرح هو
ت عمي مف شأف المثقؼ  وتنفي ازدواجيته  وتحاوؿ أف   عمخ العكس مف ذلؾ  روايةلف ف هذ  ا
 .الثرثرة  ال يجيد سو  رة مغايرة لحقيقته التي اعتدناها: كائف زائدترسـ صو 

في هذ  الرواية  وعمخ يير عادته  يحتفي "الربيعي" كثيرا بالمثقؼ. ويبدو أف ثمة سر 
 ليه:منتحدث عف التفاصيؿ التي تدعونا إعميه  أ  السر  ف وراة هذا االحتفاة  وقبؿ أف نتعرؼ

تصور رواية "الوكر" مجموعة مف الشباب المثقؼ  وهو يناضؿ مف أجؿ تغيير 
األوضاع المتردية لمبمد  بانتمائه ألحد األحزاب المعارضة التي ترف  راية التغير بالقوة  ال 

المغامرة  واالعتماد عميه سيكوف ضرباا مفبالحوار  ألف لمحوار أجواة ديمقراطية مفقودة  
ألجؿ سجنهـ أو  يف معها سيما أف السمطة المستبدة تبحث عف المختمفالمحفوفة بالمخاطر  ال

 جماعيا  وتتوزع أو نفيهـ. إزاة هذ  األوضاع يعمؿ أفراد الحزب  عمبل  أو قتمهـ  تعذيبهـ
يات ايجابية قوية متفائمة بالمستقبؿ جمعيف  فهـ في البطولة سواة  وهـ شخصالبطولة عميهـ أ

يمدهـ نشاطهـ  لتشرد ريـ حاضرها المحاصر  وواق  المطاردة والقهر واالعتقاؿ والبطالة وا
 مكانية انتصار الثورة. والمقاومة  والثقة بالمستقبؿ  وا   الثور  بقوة التحد  
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 المشكبلت هذا الحمـ الذ  تتعمؽ به شخصيات الرواية  وتر  فيه الحؿ الشامؿ لكؿ
العامة والخاصة  تردد  الشخصيات بتنويعات مختمفة عمخ امتداد صفحات الرواية  كمما اشتد 
عميها واق  القهر والظمـ والمطاردة "إف شخوص الرواية كمهـ واعوف تقريبا بتحركاتهـ وأقوالهـ  

خ ومدركوف لما ينتظرهـ  لذلؾ فهـ يقدموف عمخ أعمالهـ بغير رهبة  وال يعترضوف عم
المقترحات الصادرة مف أحدهـ  وينفذوف االختيارات والقرارات.. وكثيرا ما تكوف أهدافهـ واحدة  
ريـ عدـ االتفاؽ عميها مسبقا  وييكد الكاتب  مف خبلؿ ذلؾ  مد  الترابط الفكر  والنضالي 

بيت ال أكثر مف مرة  فهو  في الرواية فقد ورد المعنخ  "الوكر"أما  .(4)بيف هيالة الشخوص"
الجريدة التي يجتم  فيها  بناية تنظيـ بعيداا عف أعيف الرقباة  وهوالذ  يجتم  فيه أعضاة ال

إليه افراد الحزب الذيف حكمت  هـ فيها  وهو البيت الذ  يأو بحكـ عمم  عضاةبعض األ
لمتعمقة بشيوف الحزب فتجمعوا هناؾ لممارسة مهامهـ ا خاصة  عميهـ السمطة بالسجف الغيابي

عبلمه... ولكف ثمة معنخ رخر لموكر يرد عمخ لساف إحد  الشخصيات: "إنه ومنشوراته وا  
  .(2)كؿ منا في هذا الزمف العصيب" هالمبلذ اآلمف الذ  يحتاج

ومف ثـ  ف ف داللة الوكر  هنا  تتس  لتشمؿ كؿ مبلذ رمف سواة كاف بيتاا  أـ أماا  أـ 
  ـ صديقاا... هذ  المبلذات كمها سنجدها في الروايةأ  أباا  أـ أبف عـ  أـ زوجةا  أـ حبيبةا 

ف ذلؾ   وتسأؿ عنهـ  وتقدـ النصط والمساعدة لهـ  وربما لحقها ضرر بسبب متتاب  األبطاؿ
شخصيات الربيعي  سواة كانت المرة األولخ التي يظهر فيها هي وهذ   وم  ذلؾ نراها مصرة.

   ...يمف بأف الغد سيكوف لهاتمتعاونة  متفائمة متكاتفة رئيسة أـ ثانوية  

بناة عمخ ما تقدـ  فنحف نداعي أف روايات عبد الرحمف مجيد الربيعي  هي ليست توثيقا 
ف كاف هذا افتراضا أوليا يحتاج إلخ  لمتاريخ العراقي المعاصر  فحسب  بؿ هي سيرة ذاتية  وا 

                              
 .280عبد الرحمف مجيد الربيعي روائيا  ص:  (4)
 .92الوكر  ص:  (2)
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مف تأكيد هذا االفتراض ثبات والتأكيد  لذا سنقدـ المعطيات البلزمة التي يمكف اعتمادها اإل
الذ  تكمف أهميته في تحميؿ البنية الزمنية )االخضاعية( وداللتها الرمزية لمكوناتها األخر  

ذا كاف التأويؿ مف شخصيات وأماكف ووجهات نظر.  خبمعن بمعنا  المغو  مف رؿ ييوؿ  -وا 
ة في الربيعي ميعي عند النظر في أصولها نراها مو العودة إلخ األصوؿ  ف ف روايات الربي

نفسه  وهذا ليس بالشية الجديد  ألف أعمالنا انعكاس لشخصياتنا  ولكف الجديد هنا  ذلؾ 
مت م  األحداث  الحضور الطايي لمميلؼ في شخصياته  وسيرته الشخصية التي التح

  وهذا يعني أف دراسة الزمف لف تبتعد بنا كثيرا عف الزمف الذ  لها فكانت األحداث صد 
بيعي نفسه  ما يعني أف الزمف في روايات الربيعي إف هو إال المراحؿ التي مر بها عاصر  الر 

الذ  تتحكـ فيه األوضاع  الربيعي  وهي مراحؿ ستكوف خاضعة لمزاجه الشخصي المتغير
السياسية  ال سيما والربيعي مندؾ فيها  وأحد صناعها  ولو عمخ مستو  صيايتها حكايات  

   :وقصصاا 

ـ بطؿ واحد  إف شخصية البطؿ كريـ الناصر  هي شخصية الكاتب في رواية الوش -
نفسه  ومشهد تودي  الناصر  بعد خروجه مف السجف وسفر  مف الناصرية إلخ بغداد  
وقد وضعنا هذا المقب بيف قوسيف ألهميته في انتساب البطؿ إلخ مدينة الناصرية  

ه  هو حادث قد أشار إليه مف قبؿ أصدقائ -مسقط رأس الكاتب  وبداية تكوينه الفكر 
بداعية وهو حادث حقيقي اة حديثه عف بداياته الفكرية واإلالربيعي في أحد حواراته أثن

 مف واق  سيرته
في رواية "األنهار"   ف ف شخصية صبلح ابف األصوؿ الناصرية الذ  تخرج مف كمية  -

سة في كمية الفنوف الجميمة  فضبل عف أحداث الرواية التي تدور بيف مرحمتي الدرا
 4969الفنوف قبؿ الثورة  والتخرج بعد اندالعها  وهو بالضبط تاريخ تخرج الربيعي سنة 

ليها مف معهد الفنوف الجميمة  وتركه التدريس ة الفنوف الجميمة  بعد أف التحؽ إمف ككمي
 والسفر إلخ بغداد
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د الذ  يعمؿ رواية الوكر التي تدور أحداثها في بغداد  ف ف شخصية البطؿ الرئيس عما -
صحفيا وكاتب  نشر أوؿ عمؿ قصصي له في مجمة اآلداب المبنانية  وهي المجمة التي 

 نشر الربيعي فيها أوؿ قصة له.
لط الميلؼ عمخ عاـ  وقد أ 42بطؿ عباس  كاف عمر  رواية القمر واألسوار  شخصية ال -

نستنتج ذلؾ تحديد عمر   وتوجهاته ب شارة قد تكوف متعمدة  لمكشؼ عف شخصيته هو  
  وتاريخ والدة الربيعي 4950 -4948مف خبلؿ أحداث الرواية التي تعالج الفترة مف 

  لنحصؿ عمخ )عباس/ الربيعي( يتحرؾ في صمب أحداثها  فضبل عف كنية 4939
 ذات الداللة الميثولوجية الشيعية التي استقاها الربيعي مف طفولته -عباس -االسـ

البطؿ يياث داود  موظؼ حكومي رفي  المستو   أصابه هذياف  خطوط الطوؿ... -
الغربة وأفحمه واق  القومية العربية المتآكؿ  بعد أف برد طموح تحققها  وخذالف أحبلمه 

صرار ذاكرته عمخ الف هالسياسية  وشكه بالحزب  وضياع انتمائ كر  والوطني  وا 
ادثتها وصورتها في القمر حضار "حكيمة بنت الشيخ جابر" والدته التي شهدنا حإ

واألسوار  وأصوله الناصرية كمها  أيضا تفاصيؿ حياة الربيعي الدقيقة  فضبل عف عممه 
 موفدا مف قبؿ الحكومته في مركز ثقافي  وبعد ذلؾ في جامعة الدوؿ العربية...
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جيد الربيعي حجمو الكبير، سواء عمى مستوى الرواية ال شك أن لمروائي عبد الرحمن م     
فقد  ،ومع ذلكأو قريب منيا، البدايات،  )يو من أولئك الذين حمموا )وزرة، فالعراقية أم العربي

ن  ،ربما ،، ويترك بصمةالروائي استطاع أن يجدد في كتابة الفن ستكون جديدة في وقتيا، وا 
ئج قراءتنا، يمكن عموما ونحن نتحدث عن نتا .ء الكبيربالنسبة لنا اليوم، ليست بالشي ،كانت

 :حصرىا في مجموعة من النقاط

 ففي  ،يا الربيعي نصومكان إدراك الطريقة التي يشكل بعمى المستوى البنيوي، فإنو باإل
مصحوبة  ليا بداية ووسط ونياية، حكايةوال ،قميديتوالقمر واالسوار البناء  وايتي الوكرر 

 والالحق ال يستغني عن السابق، ، حيث الفصول متوقفة عمى بعضيما،عضوية بوحدة
 ايات،ىي نتاج طبيعي لموحدة األولى، أما بقية الرو التي  الموضوعية فضاًل عن الوحدة 

إال بالكثير من التكمف  الميم ،الحكي، وال عالقة بينيما يي عبارة عن حدثين يتناوبانف
ن كان احدىما يطغى عمى اآلخروالتمحل،  ، وألن المساحة المتاحة لو حجم بسبب ،وا 

تستطيع إنك ف والزمن ال عالقة لو بتنامي األحداث،أو متشظية، ، فييا الحكاية مفقودة
 . ال فرقأو أي نقطة أخرى، من الوسط أو من النياية، أن تقرأىا 

  إلى استعمالو نسقيين افضى تفكيك البنية الزمنية لروايات عبد الرحمن مجيد الربيعي
ن، ففي روايتي القمر واألسوار، والوكر استعمل أسموب التتابع في بناء يزمنيين رئيس

التتابع ليس واحدًا في الروايتين، فيو تصاعدي في القمر واألسوار، ىذا الحدث إال أن 
تطورًا في أعمار الشخصيات ووعييا في األولى، حتى أنيا وخطي في الوكر، فنجد 

لتقترب من رواية األجيال، بينما في الثانية تحافظ الشخصيات عمى وعييا وأعمارىا إلى 
وىذا التداخل  فإنو اتبع النسق الزمني المتداخل،النياية. أما الروايات الثالث األخرى، 

أخرى اشتركت معو مثل نسق التضمين في  اً فييا أيضا، ألنو يتضمن أنساق ليس واحداً 
  رواية األنيار، والتوازي في رواية في خطوط الطول، والتتابع في الوشم.
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  الذي يتحدث عنو ، يتناسب وطبيعة الموضوعلبناء روايتو ره الربيعياالشكل الذي يخت، 
 فعندما يختار الحديث عن نضال الجماىير، أو عن أو االيديولوجيا التي يبشر بيا،

عينة تمثل الحزب الذي ينتمي إليو، فإنو يختار الشكل التقميدي الذي يقول أشياءه 
أو يؤرخ لحركتيم، فإنو يحاول  ،بوضوح ومن دون تعقيد، أما عندما يتحدث عن اآلخرين

 يدم البنية السابقة، ويخمخل إيقاع الزمن، حتى كأنو ال أثر لو، ما يعني أن البنيةأن ي
 .تتفاوت حضورًا بين رواية وأخرى لكنياعمى عالقة بالثيمة، و 

  ًكرنولوجياً  الزمن كما ىو معروف في الرواية، أو في غيرىا، أما أن يكون زمنا تاريخيا ،
، وفي الرواية ينبغي أن يطغى الزمن الثاني، ولكن روايات نفسيًا سايكولوجياً  أو زمناً 

حيث يتغمب الزمن  الربيعي يتوزعيا الزمنان، فيي ليست روايات تيار وعي خالصة،
النفسي والتداعي، كما أنيا ليست روايات تقميدية واقعية حيث يتغمب الزمن الميقاتي، 

 والمضمون في الثاني.   -تيار الوعي -تتوسم الشكل في األول
   المستعار، أنتج رواية استقت من األول مضمونيا،  واألسموبالسياسي المأزوم، الواقع

ستكون وباال عمى الرواية ربما في محاولة تجريبية تمفيقية  ،يب بنائياومن الثاني أسال
، تجريبياً  ذاتيا، اتضح ذلك في أعمال الربيعي الروائية التي حاول أن يضفي عمييا بعداً 

ولكن ىذه المحاولة لم ترتق بالفن الروائي عند الربيعي إلى ورؤية زمنية متشظية، 
 ،واألنيار ،روايات: الوشم في مى ذلكيميو. وقد تجتميز إبداعو عن مجاالدرجة التي 

      والقمر واألسوار فقد ابتعد فييما عن التمفيق. ،وخطوط الطول، أما الوكر
   أما بقية شخصيات  أربعة سيكونون نعدىم عندمااألبطال فأغمب روايات الربيعي رباعية

فصول  ن يؤسسونفمرورىم سيكون ثانويًا وعارضًا، ىؤالء األربعة ىم الذي ،الرواية
ن كان المنيالرواية، ويدفعون ج البنيوي يا إلى األمام، وال ندري ما السر وراء ىذا الرقم، وا 
، وىكذا يتحد عي أن األربعة رقم زوجي، والزوجية بنية كونيةعندما يد   يستطيع اإلجابة

  .لتعدد المؤولينفستتعدد إجاباتو تبعا التأويل، الكوني بالنصي، أما 
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   بعد مطالعة نتاجالتأويمي، فإن الجرعة التأويمية التي يمكن الخروج بياعمى المستوى ، 
 رمزية، بل ىي روايات واقعية تحتفي احتفاءً الربيعي لن تكون كبيرة، ألنيا ليست روايات 

ذا كان إلى درجة أنيا تروي ،الجتماعي والواقعيكبيرا با التأويل  الحياة كما ىي، وا 
قدر الرواية  نص الربيعي، ليس بالنص العميق، وىذاالنصوص، فإن  يشتغل في أعماق

أن التأويل لن وليست عمودية، وىذا يعني  -تعبيرإذا صح ال -الواقعية، فيي رواية أفقية
 أو المسكوت عنو.    ،وىو يبحث عن المخبوء ،يتعب نفسو كثيراً 

   انى أن السياسة ستكون حاضرة في نصوصو كميبمع، في آن سياسيو الربيعي روائي ،
حتى تمك النصوص التي اضمحل منسوب السياسة فييا، ستجدىا محاطة بيالة 

الخالص منيا، ربما ألنو يشغل منصب في الجامعة العربية، وربما  لم يستطع ،سياسية
ألن الحياة ال تستقيم من دون سياسة، ومن ثم فإن حصر الفعل السياسي في فئة معينة، 

ابع أبطاليا، حتى وىم ييربون الربيعي، وىي تتىو من األكاذيب التي ستفضحيا رواية 
 .دائماً  فيم يعيشون زمنا سياسيًا مأزوماً  من السياسة إلييا، ومن ثم

   أن الربيعي حكواتي كبير، ذلك أن كل شخصية تظير  "القمر واألسوار"أظيرت رواية
الذي سُيقدم عمى شكل قصة  مسرح األحداث، سيحضر معيا زمنيا وتاريخياعمى 

قصيرة، تخص ىذا )البطل( أو ذاك، ومن ثم تمتحم ىذه القصة القصيرة مع الرواية، 
، ولكن الربيعي لم يستغل ىذه القدرة " أيضاخطوط الطول"وىذا ما يمكن أن نرصده في 

  .لحكواتي في بقية الرواياتإلى منتياىا، مما أثر عمى أدائو ا
    معيا سحرا  طلذا فيو سينحاز لمواقعية، من دون أن يخملوجي، الربيعي روائي إيديو

أي ال بد  ،وال ضير في ذلك، ألن اإلنسان كائن إيديولوجيما، كما يفعل ماركيز مثاًل، 
حوارية  ، أماحوارياً  التبشير طابعاً  بشرط أن يأخذأن ينحاز إلى فمسفة ما، ويبشر بيا، 

خدمة الحزب أو المرجعية التي لفنو الروائي  تمتاز بتطرفيا، بمعنى أنو يسخرفالربيعي 
روائيين ومن دون رتوش، وىو من ىذه الجية سيذكرنا ب ،ينتمي إلييا، فتظير واضحة

 سخروا فنيم لمفمسفة التي يؤمنون بيا ىم، أما اآلخرون، فميذىبوا إلى الجحيم.



 .............................................................الخاتمة .....................
 

 

341 
 

  تحدث من انعكاس لسيرتو الشخصية، لذا فيو يتمبس أبطالو، وي مجمل أعمال الربيعي
تو خالليم عن مغامراتو السياسية والجنسية، لذا يمكن أن تعد روايات الربيعي وثيقة لدراس

، عمى طريقة دراستنا لمحياة في العصر الجاىمي، فقد ىو أو المرحمة التي ينتمي إلييا
، ففي الوشم ظير استقى الدارسون ىذه الحياة من األدب، كذلك ىي روايات الربيعي

بشخصية كريم الناصري، وفي األنيار بشخصية صالح كامل، وفي القمر الربيعي 
واألسوار بشخصية كامل حميد، وفي الوكر بشخصية عماد، وفي خطوط الطول 

       والعرض بشخصية غياث، فيو الشخصية المحورية، أما الباقون فيوامش.
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 الروائية للبحث املصادرأوالً: 

  2بيروت، ط  –األنيار )رواية(، عبد الرحمن مجيد الربيعي، دار العودة 

 8981 -8بيروت، ط -خطوط الطول خطوط العرض، عبد الرحمن مجيد الربيعي، دار العودة 

  بغداد،  –العراق  –القمر واالسوار)رواية(، عبد الرحمن مجيد الربيعي، دار الشؤون الثقافية 

  8972 – 8بيروت، ط  –الوشم )رواية(، عبد الرحمن مجيد الربيعي، دار العودة 

  8981 - 8بيروت، ط  –الوكر )رواية(، عبد الرحمن مجيد الربيعي، دار الطميعة 

 ثانياً: املصادر املتخصصة

 أ ( )
 8979العراق،  -فرانك كرمود، تر: عناد غزوان وجعفر صادق، دار الرشيد حساس بالنياية،اإل 
 2118دمشق،  -، عبد اإللو أحمد، اتحاد الكتاب العربدب القصصي في العراقاأل  
 8994 -8لبنان، ط -أركان الرواية، أ. م. فورستر، تر: موسى عاصي، دار جروس برس 
 2118 -8الشارقة، ط -، دائرة الثقافة واإلعالمعبد الحكيم سميمان: استنطاق النص الروائي   
 ،8966دمشق،  –تر: ىيفاء ىاشم، وزارة الثقافة  أسس النقد األدبي الحديث 
 2184 -6بيروت، ط -األسموب واألسموبية، عبد السالم المسدي، دار الكتاب الجديد 
 ( تحرير: وليامأشكال الرواية الحديثة ،)عالم بغدادكونور، وزارة الثقافة واإلفان او  مقاالت 
 6بيروت، ط -شكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي،إ- 

2118 
 8بيروت، ط -اعترافات روائي ناشئ، أمبرتو أيكو، تر: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي- 

2184. 
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 مجموعة من األكاديميين العرب، تنسيق: محمد  تحوالت النظرية واإلجراء، فاق الشعرية،آ
 2186 - 8العراق، ط  –مصطفى حسنين، دار نيبور

 8979بيروت،  -موريس أبو ناضر، دار النيارفي النظرية والممارسة ، والنقد األدبي نيةسلاأل 
  2184 -8النجف، العراق، ط –إمكانات التأويل وحدوده، عمي حسن ىذيمي، دار الشروق 

 ) ب (

 8995ادوين موير، تر: إبراىيم الصيرفي، الدار المصرية لمتأليف و النشر،  الرواية، بناء 
  2182 - 8بيروت، ط  –بناء العالم الروائي، ناصر نمر محيي، دار الحوار 
 دار الشؤون الثقافية العامة، شجاع مسمم العانيفي العراق لرواية العربيةالبناء الفني في ا ،- 

 8994بغداد، 
 2119 – 2حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  ل الروائي،بنية الشك 
 بيروت،  -، حميد لحمداني، المركز الثقافي العربيبنية النص السردي من منظور النقد األدبي

 2111 -1ط

 ) ت (

 8978 -2بيروت، ط -تاريخ النقد األدبي عند العرب، د. احسان عباس، دار الثقافة 
 2117بيروت،  -مي حرب، دار التنوير لمطباعة والنشرالتأويل والحقيقة، ع 
 محمد عزام، اتحاد الكتاب العرب  ،عمى ضوء المناىج النقدية الحداثية تحميل الخطاب األدبي– 

 2111دمشق، 
  2185 - 4بيروت، ط  –تحميل الخطاب الروائي ، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي 
 2119سوريا، د ط،  -الكبير الشرقاوي، دار التكوين التحميل النصي، روالن بارت، تر: عبد. 
  ،1بيروت، ط -، دار الفارابييمنى العيدد. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي- 

2181  



 ................................................................المصادر والمراجع ..
 

 

858 
 

 ) خ (

 ،جيرار جينت، تر: محمد معتصم و اخرين: المجمس األعمى  خطاب الحكاية، بحث في المنيج
 8997 - 2القاىرة، ط  –لمثقافة 

 كوت، تر: عناد غزوان، جعفر صادق، منشورات خمسة مداخل إلى النقد األدبي، ويمبرس س
 .8988وزارةالثقافة واإلعالم، دار الرشيد، العراق، 

 ) د (

 بغداد،  -دراسات في الرواية االمريكية، مجموعة من النقاد، تر: عنيد ثنوان، دار المأمون
8989 

 الممح"، د. حسين حمزة الجبوري، دار الشؤون الثقافية  دراسة في البناء الفني في خماسية "مدن
 2114 -8بغداد، ط -العامة

  ،دروس في األلسنية العامة، فردينان دي سوسير، تر: محمد عجينة وآخرون 
 8982بغداد، العراق،  -دير المالك، محسن اطيمش، وزارة الثقافة واالعالم 

 ) ر (

  ،1بيروت، ط -تر: صالح عمماني، دار المدىرسائل إلى روائي شاب، ماريو بارغاس يوسا- 
2181 

  2185 -8بيروت، ط -، ىادي رزاق الخزرجي، العارف لممطبوعاتالممنوعةالرواية العربية 
 8988 -2بيروتـ ط -: محسن جاسم الموسوس، دار اآلدابالرواية العربية النشأة والتحول 
 8989الكويت،  -رفةالريف في الرواية العربية، محمد حسن عبد اهلل، عالم المع 
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 ) ز (

  الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، بول ريكور، تر: سعيد الغانمي وفالح رحيم، دار
 .2116، 8الكتاب الجديد ـــ بيروت، ط 

  ،الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة، سعد عبد العزيز، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة
8971. 

  شكاليات النوع السردي،الزمن النوعي  ىيثم الحاج عمي، مؤسسة االنتشار العربي، بال: ط، س وا 
 8972القاىرة،  -الزمن في األدب، ىانز ميرىوف، تر: أسعد مرزوق، مؤسسة سجل العرب. 
 ،بيروت، –د. ميا حسن القصراوي، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  الزمن في الرواية العربية 
  الزمن في الشعر العراقي المعاصر، د. سالم كاظم األوسي، دار المدينة الفاضمة، العراق–

 2182 – 8بغداد، ط 
 ،8997، 8بيروت، ط  –أ.أ. مندالو، تر: بكر عباس، دار صادر  الزمن والرواية 

 ) س (

  2185 – 8بيروت، ط  –السرد، جون ميشيل، تر: احمد الوردني، دار الكتاب الجديد 

 ) ش (

 8996 -8بيروت، ط -الشعر والصراع االيديولوجي، محمد عمي مقمد، دار اآلداب 
 ،8987 -8تزفيتان تودوروف، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، ط الشعرية 
 8972 -8شيء عن الوشم، )مقال( عزيز السيد جاسم، مقال ضمن رواية الوشم، ط 

 ) ط (

  ( منشورات اتحاد كتاب المغرب ـــ الرباط، ط طرائق تحميل السرد االدبي ،)8مجموعة مقاالت ،
8992. 
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 ) ع (

 8بيروت، ط -عبد الرحمن مجيد الربيعي روائيا، مجموعة من النقاد، الدار العربية لمموسوعات- 
8984 

 بيروت،  -عبد الرحمن مجيد الربيعي في قصصو القصيرة، مجموعة من النقاد، دار النضال
 8984 -8ط

  حمن مجيد الربيعي و البطل السمبي في القصة العربية المعاصرة ، افنان القاسم، عالم عبد الر
 8984 - 8بيروت، ط  –الكتب 

  عبد الرحمن مجيد الربيعي وتجديد القصة العراقية، المركز الثقافي واالجتماعي، جامعة
 8977الموصل، 

 سورية،  –و رحمة، دار نينوى، تر: اماني أبعمم السرد، مدخل إلى نظرية السرد، يان مانفريد
 2188 -8ط

 2115 -8دمشق، ط -دبي من المعنى إلى الشكل، عباس امير، دار الفكرالعمل األ 

 ) ف (

 مصر، بال: ط، س -فن الرواية عند يوسف السباعي، نبيل راغب، مكتبة الخانجي 
  ،دمشق،  -والنشرميالن كونديرا، تر: د. بدر الدين عرودكي، األىالي لمطباعة فن الرواية

 8999 -8ط
  في اصول الخطاب النقدي الجديد، تزفتان تودوروف و اخرين، تر: احمد المديني، دار الشؤون

 8987 - 8بغداد، ط  –عراق  –الثقافية 
 ،الرباط،  –مبارك حنون، دار األمان في الصواتة الزمنية، الوقف في المسانيات الكالسيكية

2111 
 8998الكويت،  -نيات السرد، عبد الممك مرتاض، عالم المعرفةية بحث في تقفي نظرية الروا 
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 ) ق (

 8982بغداد،  -قضايا القصة العراقية المعاصرة، عباس عبد جاسم، دار الحرية لمطباعة 
 ك

  الكتابة في درجة الصفر، روالن بارت، تر: محمد نديم خشفة، مركز اإلنماء الحضاريممدراسة
 2112 -8والنشر والترجمة، ط

 ) ل (

 .لسان العرب، ابن منظور، المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والنشر، د. ت 
  ،2188 – 8بيروت، ط  –روجر فاولر، تر: حسن حمامة، دار التكوين المسانيات والرواية 
 8995 -المغة العميا، النظرية الشعرية، تر: د. أحمد درويش، المجمس األعمى لمثقافة. 

 ) م (

 الزمن، جيرمين بريو، تر: نجيب المانع، منشورات وزارة االعالم  تخمص منمارسيل بروست وال
 8977العراق،  –

  مدخل إلى التحميل البنيوي لمقصص، روالن بارت، تر: منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري
 8991 -8لمدراسة والترجمة والنشر، ط

  ،2184 - 8مصرـ ط  –سيزا قاسم، نصر حامد، التنوير لمنشر مدخل إلى السيميوطيقا 
  ،8986بغداد،  -وجميل شاكر، دار الشؤون الثقافية المرزوقيسمير مدخل إلى نظرية القصة 
 8دار النضال بيروت، ط  ،)حوارات( الرحمن مجيد الربيعي القصصية مدخل لتجربة عبد ،

8984 
 ،2181 -8اشراف محمد القاضي، المؤسسة الدولية لمناشرين، ط معجم السرديات 
  والمسانيات، ىارتمان و ستورك، تر: توفيق عزيز وآخرين، دار المأمون لمترجمة معجم المغة

 2182بغداد،  -والنشر 
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  ،برونوين ماتن، فميزيتاس رينجيام، تر: عابد خزندار، المركز معجم مصطمحات السيميوطيقا
 2118 -8القومي لمترجمة، ط

  ،2115 - 8ختالف، ط تودوروف، تر: عبد الرحمن مزيان، منشورات االمفاىيم سردية 
  ،8979مقاييس المغة، أحمد بن فارس، تحـ: عبد السالم محمد ىارون، دار الفكر ـــ بيروت. 
 رامان سمدن، تر: مجموعة من المترجمين، المجمس األعمى من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية ،

 2117 -8القاىرة، ط –لمثقافة 
 لكريم حسن و سميرة بن عمو، شراع لمدراسات مورفولوجيا القصة، فالديمير بروب، تر: عبد ا

 .8996 -8دمشق، ط -والنشر

 ) ن (

 دار المعارف، مصر.ى إبراىيم مصطفىفنحو رواية جديدة، آالن روب غرييو، تر: مصط ، 
 فاليط، تر: رشيد بنحدو، المشروع القومي لمترجمة النص الروائي، تقنيات ومناىج، برنار- 

 القاىرة. بال: ط، س 
  8995دمشق،  –نظرية االدب، تيري اغمتون، تر: ثائر ديب، وزارة الثقافة 
  ،رينيو ويميك اوستين وارين، تر: محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية لمدراسات نظرية األدب

 8987بيروت،  –والنشر
 2181 -8دمشق، ط -، ديفيد كارتر، تر: باسل المسالمة، دار التكوينالنظرية األدبية 
 8982، 8بيروت ط  –تر: إبراىيم الخطيب مؤسسة األبحاث العربية لمنيج الشكمي، نظرية ا 
 بيروت، لبنان، بال: ط، س  -نيج البالغة، شرح الشيخ محمد عبده، دار التعارف 

 ) ه (

 2185 -8بيروت، ط -ىو الذي أضاع الحكاية، عمي حسن ىذيمي، دار المؤلف 
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 ) و (

  عمان،  -بالد الشام، د. إبراىيم حسين الفيومي، دار الفكرالواقعية في الرواية الحديثة في
8981 

 دمشق، د: ط، س -تحاد الكتاب العربلم الروائي، محمد عزام، منشورات اوعي العا 

 والرسائل ثالثاً: األطروحات

  البنية السردية في روايات عبد الرحمن مجيد الربيعي ) رسالة ماجستير(، سعد عبد الحسين عبد
 .8994العتابي، كمية التربية، الجامعة المستنصرية، عمي 

 عمي حسن ىذيمي، مقاربة نقدية )أطروحة دكتوراه( -التفكيك والتمقي بين النظرية والممارسة، 
  2186 -كمية اآلداب، جامعة ذي قار قسم المغة العربة،

 (، يحيى عارف الرواية والزمن، دراسة في بناء الزمن في الرواية العراقية ) رسالة ماجستير
 .8998الكبيسي، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

 رسالة  التجميات لجمال الغيطاني أنموذجا ،شعرية المفارقات الزمنية في الرواية الصوفية(
 كمية اآلداب والمغات، جامعة حسيبة بن بو عمي. عرجون الباتول،ماجستير(، 

 الدورياترابعاً: 

  8979 -، نيسان5، السنة 4دمشق، العدد  -الكتاب العرباآلداب األجنبية )مجمة(، اتحاد 
 8998العراق، العدد األول، السنة  -الثقافة األجنبية )مجمة(، دار الشؤون الثقافية 
 8977 -2، العدد 8الكويت، المجمد  -عالم الفكر )مجمة(، وزارة اإلعالم 
  8991 -2، العدد 82فصول )مجمة(، الييئة المصرية لمكتاب، المجمد 
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(Writing is easy but the Sense is the Difficult) 

There is no doubt , that human being is a casual creature in time , when he 

thinks about changing the time into a subject , he does not know that time also 

observes him and counts his breathes. In addition, to counting his steps that will 

sometimes lead him to another way, which is not usual one in his attempts for 

safety. Man may think so, but fates come to return him to his rationality. Destinies 

may also knock man down by their wheels. He may lose consciousness or he 

suffers an experience that is similar to experience of death – if it is an experience- 

then he will wake with eyes that lost sight. Man, who drew his picture by the aid of 

these eyes that pick thing around to give sight again to the - eye of heart- so that 

the picture afterwards appears in another form. 

This is truly the value of art, not to copy reality but to recreate it in the same 

way that a novelist gives life again to a dead land. Honest  and objective historian, 

therefore, writes down what happens on the earth but novelist is someone who 

seeks beyond a phenomenon to discover its reasons and results – perhaps he also 

lets the reader participate in this process. As for the text is an imperfect form 

according to Dr. NadumWodia's claiming but in a way that gives hints to indicate 

that he does not concern . This is so because of the extra amount of imagination 

that might make other people disbelieve in the novelistic reality. As it may be a 

reality that is covered by powerful and legendary fantasy but this does not mean 

that the novelists do not lie. Contradictorily, many novelists falsify facts especially 

if they have some kind of ideology. Studying of this matter can have great richness 

particularly if it is done inside the area of the cultural criticism. By cultural 

criticism, we can reveal the hidden intercourses, which are found beyond that 

falsification. It is not essential for ideologist to be a lair , he may be very honest but 

his honesty can be accounted for the scale of the art , but this does not mean that 

there aren’t excellent ideological novels written by highly qualified people who 

know the man is but an ideological being so they,then,will give so limits to the 

ideological area in art. If they don't do that , they will  finally lose the two areas of 

art and ideology. Perhaps the reader's responsibility will be doubled when 

revealing the ideological scopes in Al-- Rubbai's Novels by any interpreting 

practice after passing the structural side within. 

This research consists of three chapters and a preface in which we talk about 

the concept of time and the novelist's situation of it. Novelist's concept of time nay 

be different from that of the reader, especially the latter has dimensions. The 
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novelist's concept of time has no dimension at all. Chapter one has two researches, 

the first one deals with the concepts that study time in the creative texts. They are 

the formal, the lingual, the structural and pre- structural concepts. The second one 

deals with the novelistic time structure and its techniques.  

While in the second chapter, we analyze time in Al- Rubbai's novels 

according to structuralism approach. So it can be considered as as a practicing 

chapter, like the third chapter in which we read the time significance through 

interpreting reading. That is to say we combine two approaches – the first is formal 

and the second is interpretive where no one belongs to the other. Later, we will 

indicate this case.                              

Before this research , there are many studies having various importance. The 

book entitled "Abid Al –Rahman Mahed Al- Rubbai as a novelist" is  the most 

important one , that is written by many Iraqi and Arab critics, who know the craft 

secret. Though some of them dealt with these novels subjectively as to give the 

author more value than what he in fact deserves. The second book entitled "Abid 

Al –Rahman Mahed Al- Rubbai and the negative hero in the modern Arab story" 

by IfnanQasim as a thesis of Philosophy degree in Sorbonne University. The 

researcher surveys the picture of the hero in the most of the Arab writers' works 

including Al- Rubbia 's hero whom is considered negative according to the 

researcher. Although we believe so but we will differ concerning his stories " the 

perch , the moon , the walls" .As time was behind Al-Rubbia 's changing his 

concept of heroism. Time is made by man , in other words, there are manly 

moments after peoples rebel there will be many heroes who change their negative 

picture. So a novelist may be enforced to improve this picture. From here comes 

the importance of the two readings, the structural and the interpretive.As Morris 

Abu Nadhirsaid that "each narrative text can be dealt with by studying the events 

that make it. I mean the interior structure and it  is also dealt by studying these 

events , I mean the narrator's relation with the tale events and whom he writes to." 

So he talks about two readings or two approaches , so is it possible to study any 

text by two approaches? Is there anyone who did it before us ?Far away of the right 

of who studies first , as we do not claim so, then the critical approaches are various 

ones in reading the text, some of them are not deep. For example the formal, 

structural, lingual, and stylistic approaches. Some are deep like the textual, social, 

historical, psychological and cultural approaches. There is, of course, some 

difference among the readers themselves in getting deeper into the texts. So what 

prevents us from applying two approaches, one for the sake of text itself and the 
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other for the sake of what lies outside the text? We will take this indicative 

example from Henry James, his smart saying "writing is easy but the sense is 

difficult". We can surely read the saying in two ways : one by the death of the 

author that means the death of the meaning .It deals with the opposite doubles 

which are either explicit  or implicit: easy \ difficult , writing\ not writing , sense \ 

no sense, then we expand in studying opposite things as a means . By which the 

text can equal itself, on the base of opposite doubles between being and 

nothingness, or between two beings and we can speak of the way, which the 

vocabularies combine in to form the text. We can also speak of the structure tat the 

text appears on and it is a mutual structure that does not say anything. By this holly 

structure, no text is better than the other. So the study may go into other direction 

to look for other approach that may discover some kind of combination between 

meaning and structure. So the sentence can be read by by the approach of the life 

of the author. The author that gets bored because of those who write and chat. 

Those who write without any sense . There is no doubt that the author is someone 

who creates the sense while the reader is the excited one or let us say the revealer. 

Then we can definitely say that writing and reading are the process that comes 

from the exciting and the excited sides. The excited reader only who can assess the 

value of the text. This is the reason behind superiority among writers and authors. 

From here comes the assessment of the critical reading. This does not aim to 

devalue the structure, but to remind that the author may die meanwhile his life will 

be very essential when we talk about meaning.  


