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بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين

أهدي ثمرة جهدي هذه:
إلى من ق ال فيهما عز وجل «وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانًا»
أمي وأبي العزيزين اللذين منحاني الحياة وروياني الحنان والعطف إليكم كل
التقدير وف ائق االحترام والشكر
إلى أغلى من منحني الحياة من إخوة وأخوات :فواز ،بوعالم ،محمد ،زهرة ،سمراء،
كهينة ،حورية.
إلى كل من تجمعني بهم صلة الرحم
إلى رفيقتي وزميلتي في العمل "حميدي أم الخير" أتمنى لها النجاح
إلى كل من أحبني وأحب لي الخير

أهدي ثمرة جهدي وتعبي وسهر الليالي إلى من أعطتني الحياة إلى نبع العطف
والحنان إلى من فرحت لفرحي وحزنت لحزني إلى من حفزتني على االجتهاد أمي
الغالية رحمها اهلل وأسكنها فسيح جنانه
إلى قدوتي في الحياة إلى من تعب على تربيتي إلى من حفزني على االجتهاد إلى من
افتخر به في كل مكان وزمان أبي العزيز رحمه اهلل وكان مثواه الجنة
إلى من شاركوني الحياة بآالمها وأفراحها وكانوا لي نعمة اإلخوة إخوتي محمد وعلي
إلى من كانوا لي نعم االخيات والصديقات إخواتي األعزاء
والى كل صديقاتي

مق ّدمة
مقدمة:
ّ
كبير في عصرنا ،واكبتها دراسات
تعد الرواية من أهم األجناس األدبية التي عرفت رواجاً اً
لمختلف عناصرها الفنية منها عنصر الزمن،إن الدافع الختيار رواية حداﺌق النوﺭ بالذات وهو
قصد التعرف على الرواﺌي أمين معلوف الذي ذاع صيته في كل مكان باإلضافة إلى اكتشاف
أسلوبه وطريقة تعامله مع الزمن في إدارة أحداث الرواية.
ولدراسة دور الزمن باعتباره من عناصر التشكيل الجمالي للرواية ،كان علينا دراسة العالقة
بين زمن الحكاية وزمن الخطاب ،وهذا يجعلنا أمام جملة من األسﺌلة نذكر منها ما يلي:
كيف سنقوم بدراسة مكونات الزمن في الروية؟ وكيف وظفها أمين معلوم في روايته؟
ما هي العالقة بين الترتيب الطبيعي لألحداث في القصة ونظام ترتيبها في الحكاية؟ ما هي العالقة
بين مدة األحداث في القصة ومدتها في الحكاية؟ وكيف يصور لنا السارد تواتر األحداث في
الحكاية؟ وهذا ما سنجيب عنه في بحثنا.
كما أولت الدراسات األدبية بمختلف أنوعها في العصر الحديث اهتماما بالغا بالزمن في
الرواية ،باعتبارە الهيكل األساسي الذي ينبني عليه أي عمل رواﺌي ،الذي يعد محور البنية الرواﺌية
ويسهم في حبك الحكاية وتقدم األحداث ،فالسارد فيه يتحرر من القيود ويتصرف باألحداث كما
يريد.
كما اعتمدنا في دراستنا للبنية الزمنية في هذه الرواية على المنهج البنيوي لجيرار جنيت.
واستعنا في بحثنا هذا بعدة مراجع من بينها كتاب خطاب الحكاية "لجيرار جنيت" ،وكتاب
تقنيات السرد الرواﺌي "ليمنى العيد" ،وكتاب تحليل الخطاب الرواﺌي" لسعيد يقطين".

مق ّدمة
ارتأينا في بحثنا هذا عن البنية الزمنية في رواية حداﺌق النور أن نقسمه إلى فصلين:نظري
بمقدمة و مدخل عرفنا فيه البنية و الزمن لغةً واصطالحاً،
مع تطبيقي في نفس الوقت،مسبوقين ّ
والفصل األول جاء بعنوان الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية،حيث ركزنا على
االستباقات واالسترجاعات الداخلية و الخارجية.
أماالفصل الثاني جاء تحت عنوان المدة والتواتر في الرواية ،وتناولنا فيه مبحثين حيث
ادرجنا في المبحث االول المدﺓ الزمنية في الرواية ،أما المبحث الثاني جاء بعنوان التواتر في
الرواية ،فتطرقنا في المبحث األول إلى عناصر لتسريع السرد من حذف وخالصة ،وعناصر أخرى
تبطﺌه كالتوقف ،والمشهد أما المبحث الثاني فحددنا فيه أنواع التواتر من مفرد ومكرر ومتشابه،
وذيل البحث بخاتمة لخصنا فيها اهم النتاﺌج التي تحصلنا عليها.
وفي األخير نشكر اهلل عز وجل على إتمام هذا البحث المتواضع ،وكما نتقدم بجزيل الشكر
لألستاذ المشرف سالم سعدون على مالحظاته القيمة وتوجيهه لنا ،فهو لم يبخل علينا بأي معلومة
وكان لنا خير المعين في بحثنا هذا.

المدخل:
أوًلا:مفهومًالبنية:

تحديد المفاهيم
ً

ى و– وهيئة البناء،
البنية في معجم الوسيط «ما بنى ـ (ج) بن ﱠ
في التعريف اللغوي نجد كلمة ّ
ومنه بنية الكلمة :أي صيغتها ،وفالن صحيح البنية.
كل مابني وتطلق على الكعبة.
(البنية) :ﱡ
لجادة» ـ
(البنية) بنية الطريق  :طريق صغير يتشعب من ا ﱠ

()1

كما ورد في معجم اللغة العربية المعاصر «بنية (مفرد) :ج بنيﹼ أبنية ما ﹸبني بنية الجسم
ي البنية :في وضع صحيﱢ سليم عديم البنية :عديم
البشريﱢ :قوامه ،تركيبه – صحيح البنية  /قو ﱢ
الخاليا وبناء الكلمة  ،بناؤها صيغتها الصرفية » ـ ( )2ومنه نستنتج أن البنية هي ضد الهدم وتعني
البناء والتشييد كما تدل على الهيئة والشكل.
وهذه التعريفات المعجمية غير كافية إلعطاء مفهوم حقيقي للبنية فال يكتمل معناها إال من
خالل التعريف االصطالحي.
ففي االصطالح عرفتها "يمنى العيد بأنها «مفهوم ينظر إلى الحدث في نسق من العالمات
له نظامه ـ ولتوضيح ذلك تقول :إن البنيوية تفسر الحدث على مستوى البنية ،فالحدث هو كذلك
بحكم وجوده في بنية وقيام الحدث على مستوى البنية بمعنى أنه له استقالليته ،وأنه في هذه
االستقاللية محكوم بعقالنيته المستقلة عن وعي االنسان وارادته  ،هذه العقالنية هي ما نسميه :

 -1معجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية  ،باب الباء  ،مكتبة الشرق الدولية  ،ط  ، 4مصر  ،سنة (- 0441

 ، )4114ص .24

 -2أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرﺓ  ،عالم الكتب  ،ط  ، 0القاهرة  ،سنة  ، 4112ص .450
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تحديد المفاهيم

المدخل:

اآللية الداخلية »)1( .من هذا المفهوم يتضح أن "يمني العيد" اعتبرت البنية نسقا من العالمات وهو
النظام الذي يحكم ذلك النسقً.
ثانيًا:مفهومًالزمنًً:
يعتبر الزمن مقولة فلسفية شغلت اإلنسان منذ بدء الخليقة الرتباطها به أشد ارتباط ،وهو
يعتبر من أهم العناصر المشكلة للرواية ال توجد رواية خالية من الزمن ألنه يسهم في حبك الحكاية
وتقدم األحداث.
كما اختلفت مفاهيم الزمن من باحث آلخر لذلك البد من وضع المفاهيم المتعلقة بالزمن
بدءا من المفهوم اللغوي ثم االصطالحي.
م ن المعجمين العرب من اتفقوا حول تعريف الزمن ومنهم من اختلفوا في ماهيته.والزمن في
لسان العرب "البن منظور" "اسم لقليل الوقت وكثيره...الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر
والبرد ويكون الزمن شهرين إلى ستة أشهر ،والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة
والية الرجل وما أشبهه وأزمن الشيء طال عليه الزمان و أزمن بالمكان أقام به زمنا".

1

()2

 -يمني العيد ،تقنيات السرد الروائي (في ضوء المنهج البنيوي) ،دار الفرابي لنشر ،ط  ،3بيروت، 4101 ،

ص .302

 -2ابن منظور ،لسان العرب ،مج  ،2دار الصارد للطباعة والنشر ،ط  ،4بيروت ،4115 ،ص .041
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تحديد المفاهيم

المدخل:

كما لم يختلف "الجوهرى" في معجمه (الصحاح) عن المعنى السابق في تعريف الزمن فهو
الزمان  :اسم لقليل الوقت و كثيره  ،ويجمع على أزمان وأزمنة وأزمن (.ولقيته
الزمن و ﱠ
يقول  « :ﱠ
الزمين ) تريد بذلك تراخي الوقت كما يقال  ( :لقيته ذات العويم ) أي  :بين األعوام».
ذات ّ

()1

والمالحظ على هذه التعريفات أن الزمن مفهوم مبهم وهو يدل على الوقت سواء طالت
مدته أو قصرت وهو غير محدد.
إن هذه الدالالت المعجمية الملتقطة من المعاجم ال يستوي معناها إال وفق رﺅية متكاملة
تأخذ بالبعد االصطالحي وتطبيقاته في الحقل المعرفي.
وقبل البدء في وضع المفاهيم االصطالحية لمقولة الزمن البد لإلشارة بأن الزمن له دالالت
متعددة ومختلفة عند مختلف العلماء والفالسفة والمفكرين.
يورد "حسين بح اروي " في كتابه ( بنية الشكل الروائي ) رأي "جورج لوكاتش " الذي يبين
مفهوم الزمن في كتابه نظرية الرواية حيث يرى أنه « عملية انحطاط متواصلة وشاشة تقف بين
اإلنسان و المطلق " )2(.ومقابل ذلك أورد رأي " باختيين "يرى أنه يذهب أبعد من " لوكاتش " في
تعريف الزمن « يشترط االنتقال من العالم الملحمي إلى العالم الروائي بخاصية الزمن فالملحمة

 -1أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ،راجعه محمد محمد تامر ،أبي
محمد الشامي ،زكريا جابر أحمد ،دار الحديث ،د ط ،القاهرة ،4112 ،ص .422

-2حسين بحراوي ،بنية الشكل الروائي (الفضاء  ،الزمن  ،الشخصية)  ،منشورات المركز الثقافي العربي ،ط،0

بيروت ،0221 ،ص .012
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تحديد المفاهيم

المدخل:

القديمة تتميز بزمنها البطولي المتباعد ذي الطابع الخاص الذي ينتج رؤية الماضي على ضوء
المستقبل ،أما الرواية الحديثة تعامل الماضي بشكل مألوف أي كان ما كان فيها خاص".

()1

ومن خالل ما سبق يتضح أن الزمن حسب رأي " لوكاش " يحافظ باستمرار على عالقته
المركبة ،أماحسب رأي باختين فإن الزمن الروائي عديم االكتمال ألنه يملك امكانية االنفتاح على
المستقبل.
ويطرح عبد المالك مرتاض في كتابه( نظرية الرواية ) أن الزمن «مظهر وهمي يزمنن
األحياء واألشياء فتتأثر بماضيه الوهمي غير المرئي المحسوس ،والزمن كاألكسجين يعايشنا في
كل لحظة من حياتنا» .

()2

ان طالقا من هذا التعريف يتضح أن الزمن هو مظهر وهمي تخيلي يمزج بين الواقع
واألحالم وهو ال يفارقنا موجود في كل لحضة من حياتنا.
ويرى" بول ريكور"في كتابه الزمن والسرد« أن ظاهراتية الزمن تنبثق من سؤال انطو لوجي
(ما الزمن إذن)؟ ما إن يطرح هذا السؤال تتدافع المصاعب القديمة بخصوص وجود الزمان وعدم
وجوده والبرهان الشكي معروف ليس للزمان وجود مادام المستقبل ليس بعد والماضي لم يعد
موجودا والحاضر ال يمكث لكننا مع ذلك نتحدث عن الزمان بوصفه ذا وجود".

()3

 -1حسين بحراوي ،بنية الشكل الروائي  ،ص .012

 -2عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية  ( ،بحث في تقنيات السرد)  ،دار المغرب للنشر والتوزيع  ،د ط،
المغرب ،4115 ،ص . 460

 -3ينظر ،بول ريكور ،الزمان والسرد( ،الحبكة والسرد التاريخي) ج  ، 0ترجمة سعيد الغانمي ،وفالح رحيم ،راجعه

عن الفرنسية جورج زينات  ،دار الكاتب الجديد المتحدة  ،ط  ،0بيروت، 4115 ،ص.42
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تحديد المفاهيم

المدخل:

مما سبق يتضح أن الزمن ليس له وجود ،ودليل ذلك البرهان الشكي الذي اعتبر الماضي
ال يوجد في الحاضر والمستقبل لم يحن بعد إذا ال يمكن الحديث عن شيء يسمى الزمان وعلى
الرغم من ذلك فهو يعتبر موجود.
سوف نترك المقوالت الفلسفية والفكرية وتنتقل إلى أصحاب االتجاه البنيوي أوال نبدأ
بالشكالنيين الروس.
ويشير" حسين بحراوى "في كتابه) بنية الشكل الروائي) إلى أنه» يؤثر عن الشكالنيين
الروس أنهم من األوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن في نظرية األدب ومارسوا بعضا من تحديداته
على األعمال السردية ».

()1

ومعنى هذا أن الشكالنيين الروس هم األوائل الذين قاموا بالتنظير لمفهوم الزمن وقاموا
بإرساء دعائمه األولية.
يرى " تودوروف « أن "قضية الزمن تطرح بسبب وجود زمنيتين تقوم بينهما عالقة معينة
:زمنية العالم المتقدم وزمنية الخطاب المقدم له .وهذا االختالف بين نظام األحداث ونظام الكالم
البديهي  ،ولكنه لم ينل حظه كامال من النظرية األدبية إال عندما اعتمدە الشكالنيون الروس كقرينة
من القرائن األساسية إلقامة التعارض المتن (نظام األحداث) والمبنى (نظام الخطاب)»".

 -1حسين بحراوي ،بنية الشكل الروائي  ،ص .012

()2

 -2تودوروف تزفيطان ،الشعرية ،ترجمة شكرى المبخوت ورجاء سالمة ،منشورات دار تويقال للنشر ،ط  ،4دار
البيضاء ،0221 ،ص .42
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تحديد المفاهيم

المدخل:

يتضح من هذا أن قضية الزمن تطرح بسبب وجود عالقة بين زمنين هما نظام األحداث
ونظام الكالم ،وقضية الزمن لم يكتمل معناها في النظرية األدبية إال بعدما اعتمدته الشكالنية
الروسية كقرينة إلقامة التعارض بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي
يورد "بارت" في كتابه (مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص) « أن الزمنية ليست سوى
طبقة بنيوية من طبقات القصة ( الخطاب )  .ومثلها في ذلك مثل اللغة  ،فالزمن ال يوجد فيها إال
بشكل نظام  .وأما من جهة نظر القصة  ،فإن ما نسميه (الزمن)  ،اليوجد  ،أو اليوجد إال وضيفيا
،شأنه في ذلك شأن أي عنصر من العناصر في نظام إشارة ( سيميائى )».

()1

ومعنى هذا أن الزمن مثل اللغة ،فهو عبارة عن نظام ألنه اعتبر الزمنية طبقة بنيوية من
طبقات القصة.
يبين " حسين بحراوي " أن أول مشكل منهجي سيصادفنا فهو تعدد األزمنة التي تتداخل في
النص الواحد واختالف العالمات الدالة عليها فهو يرى حسب رأي تودوروف هناك ثالثة أصناف
من األزمنة وهي :زمن القصة  ،زمن الكتابة أو السرد  ،ثم زمن القراءة والى جانب هذه األزمنة
أخير الزمن التاريخي".
الداخلية يعين أزمنة خارجية وهي زمن الكاتب زمن القارئ  ،و ا

()2

ومن خالل هذا يتضح لنا أن هناك أزمنة داخلية تتمثل في زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن
القراءة إلى جانب ذلك هناك أزمنة خارجية وهي زمن الكاتب ،زمن القارئ ،والزمن التاريخي.

 -1رولن بارت( ،مدخل إلى تحليل البنيوى للقصص) ،ترجمة منذر عياشى ،منشورات مركز اإلنماء الحضاري ،

ط  ،0223 ،0ص .54

 -2ينظر حسين ،بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص .004-003

8

تحديد المفاهيم

المدخل:

لقد ميز " جينت " بين ثالثة مصطلحات أوال «مصطلح الحكاية ،والذي نعني به الدال أو
المنطوق أو الخطاب أو النص السردي نفسه ،كما أطلق إسم القصة على المدلول أو المضمون
السردي ،وأخي ار أطلق مصطلح السرد على الفعل السردي المنتج فهو يقول أن تحليل الخطاب
السردي هو أساس دراسة العالقة بين الحكاية والقصة وبين الحكاية والسرد وبين القصة والسرد».
()1

من خالل هذا يتضح أن " جينت " أعطى مرادفات للمصطلحات التالية  :الحكاية  ،القصة
والسرد حيث اعتبر الحكاية هي الدال أو المنطوق أو الخطاب السردي  ،بينما القصة هي المدلول
أو المضمون السردي في حين اعتبر السرد هو الفعل السردي المنجز.
كان التصنيف الذي قام به "جنيت" يقسم مسائل الحكاية إلى ثالث مقوالت وهي:

()2

 -0مقولة الزمن :يعبر فيها عن عالقة زمن القصة وزمن الخطاب أو الحكاية.
 -4مقولة الجهة :وهي الكيفية التي يدرك بها السارد القصة.
 -3مقولة الصيغة  :وهي نمط الخطاب الذي يستعمله السارد.
وحسب مقوالت "جنيت" نستنتج أن مسائل الحكاية تنقسم إلى ثالث مقوالت وهي :الزمن،
والجهة،و الصيغة.
وكما بين " جنيت " أن «الفئات الثالث المقترحة هنا والتي تدل على حقول للدراسة وتحدد
تنظيم الفصول التالية  :ال تتطابق مع المقوالت الثالث المحددة آنفا والتي كانت تدل على

-1ينظر ،جيرار جنيت ،خطاب الحكاية (بحث في المنهج ) ،ترجمة محمد معتصم ،عبد الجليل أزهر عمر علي،

منشورات المجلس األعلى للثقافة الدار البيضاء  ،ط.34-32 ، 0221 ،4
 -2المرجع نفسه ،ص .41

9

تحديد المفاهيم

المدخل:

مستويات لتعريف الحكاية وانما تتوافق معها بكيفية معقدة ،فالزمن والصيغة يشغالن كالهما
على مستوى العالقات بين القصة والحكاية  ،بينما يدل الصوت في ٍ
آن واحد على العالقات
بين السرد والحكاية وبين السرد والقصة ".

()1

الحكاية
صوت

زمن والصيغة
صوت
القصة

صوت

السرد

لقد بين "جنيت" أن الزمن والصيغة يشتغالن كالهما على مستوى العالقات بين القصة
والحكاية ،وبينما الصوت يدل في ٍ
أن واحد على العالقات بين السرد والحكاية ،وبين السرد والقصة.
ومن هذا كله سنقوم بتناول مقولة الزمن في بحثنا هذا الذي يقوم بدراسة الزمن بين القصة
والحكاية.

 -1جيرار جنيت خطاب الحكاية ،ص .44
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– الترتيب الزمني و المفارقات الزمنية في رواية حدائق النور
-1المقاطع السردية
 –2الترتيب الزمني و المفارقات الزمنية
-1-2االسترجاع
-1-1-2خارجي
-2-1-2داخلي
-2-2االستباق
-1-2-2داخلي
-2-2-2خارجي

الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

-1المقاطع السردية:
قبل أن نقوم بتحليل البنية الزمنية لرواية حدائق النور ألمين معلوف علينا أن نقوم بتقطيعها
إلى مقاطع سردية ،وعملية التقطع تحدد انطالقا من تغيرات تحدث على مستويات مختلفة من
النص ،وانتقال السارد من حكاية إلى حكاية أخرى ومن زمن إلى زمن آخر.
ورواية حدائق النور هي رواية تاريخية ،ذات أبعاد فلسفية دينية تقع في ثالثمائة صفحة تحكي
قصة "ماني" الذي ولد في مدينة ماردين ،وحمل رسالة دينية طاف بها حيثما استطاع الوصول
فقسم الروائي روايته إلى تمهيد وأربعة أقسام ثم نهاية قصيرة ونحن ارتأينا أن نقطع الرواية إلى ستة
وعشرين مقطعا وذلك ليسهل علينا دراسة البنية الزمنية في الرواية .
المقاطع السردية

الصفحة

المقطع األول

32-8

المقطع الثاني

04-32

المقطع الثالث

40-04

المقطع الرابع

54-44

المقطع الخامس

24-55

المقطع السادس

84-25

المقطع السابع

14-83



أمين معلوف ،أديب وصحافي ولد في بيروت ،4101 ،ومن أهم أعماله ،رواية الحروب الصليبية كما رآها

العرب ،رواية عرض تاريخي ليون االفريقي  ،4180رواية سمرقند  ،4188حدائق النور  ، 4114كما قام عفيف
دمشقية بترجمة جل أعماله إلى العربية من بينها رواية حدائق النور.
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الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

المقطع الثامن

442-14

المقطع التاسع

445-448

المقطع العاشر

423-442

المقطع الحادي عشر

404-422

المقطع الثاني عشر

440-403

المقطع الثالث عشر

450-444

المقطع الرابع عشر

420-452

المقطع الخامس عشر

410-484

المقطع السادس عشر

411-414

المقطع السابع عشر

344-344

المقطع الثامن عشر

348-344

المقطع التاسع عشر

324-341

المقطع العشرون

304-322

المقطع الحادي والعشرون

301-303

المقطع الثاني والعشرون

341-344

المقطع الثالث والعشرون

324-354

المقطع الرابع والعشرون

383-324

المقطع الخامس والعشرون

313-382

المقطع السادس والعشرون

244-412
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الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

األول  :يبدأ السارد روايته بوصف نهر دجلة ،وهذا المقطع نجد فيه كثرة االسترجاع
المقطع ّ
كتذكر الخادمة" أوتاكيم "طفولة "مريم" والدة "ماني" بأن والدتها توفيت وهي على فراش الوالدة ،وأنها
هي التي قامت بإرضاعها وتزيينها حلة زفافها ،وهذا االسترجاع بعيدة المدة و يعرف باالسترجاع
الخارجي جاء على لسان الشخصية .كما نجد استرجاع عن طريق الراوي يتمثل في قوله أن ياتيغ
ابن طبقة االشراف اليارتيين.
المقطع الثاني :يحدد فيه أمين معلوف الزمن الحاضر ،فهو يمتد من فجر العهد النصراني وذلك
فلكيي( بابل) ،إلى غاية العام الذي توفي
يوافق والدة الشخصية البطل ماني عام 345م من تقويم ّ
فيه 274م،وعند تتبع هذا الزمن نجد هناك مفارقة زمنية تكسر خطية تسلسل هذا الزمن ،لذلك نرى
أن أمين معلوف إنتقل من زمن الحاضر إلى زمن الماضي ،فالسارد يعود بنا إلى الوقت الذي
وصل فيه ياتيغ إلى أصحاب المالبس البيضاء ،ثم يرجع إلى زمن الحاضر وذلك بإحضار ماني
إلى بستان النخيل بعد بلوغه ثالث سنوات.
المقطع الثالث  :السارد يعود بنا إلى يوم جاء فيه كل أصحاب المالبس البيضاء الختطاف ماني
ثم يقوم بتنبؤ أن ماني ال يمكنه أن يرى أمه ثانية ولن يسمع بها طوال حياته ،ثم يفتح حكاية
ثانوية يعود بها إلى الحكاية األولى هي حكاية مالكوس ،الذي وصل إلى بستان النخيل قبل ثالث
سنوات بعد فقدان أسرته وممتلكاته ،وعلى هذا التصور وجد مالكوس نفسه مثل ماني ليس ابن أحد،
ار حول معرفة من الذي قام بارسال القذيفة على ماني.
وبعد ذلك يفتح كل من مالكوس وماني حو ا
المقطع الرابع  :ينتقل السارد الى شخصية أخرى وهي كلوويه ،حيث قام مالكوس بتلخيص حياة
كلوويه وقصها على ماني ،ثم تدخل شخصية آخرى وهي والد كلوويه يقوم بتذكر معركة أربيل التي
قصها عليهم ،وهذا التداخل بين الحكايات وانقطاعها جاء لكي يحقق التناسق في تقديم األحداث.

13

الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

المقطع الخامس :قام السارد بتنبﺅ أن ماني سوف يغادر بستان النخيل عندما يصبح ناضجا ،ثم
يقوم السارد بالعودة إلى زمن الماضي وتذكر بأعوامه في بستان النخيل ،ثم يدخل كل من مالكوس
وسياتي في حوار مطول .
المقطع السادس :يصف السارد لنا حالة ماني وهو ممدود على الحصير ،وبعدها يصور لنا
استرجاعا داخليا ارتسم في ذهن ماني وهي الصورة التي سبق أن رآها في ماء القناة ،كما أدرج
ار بين ماني وكلوويه ،وبعد فترة علم ماني أن كلوويه ومالكوس قد تزوجا.
السارد حو ا
الربعة والعشرين من عمرە الكلمات التي طالما أمل في سماعها،
المقطع السابع :يتلقى ماني في ا
وهي الرحيل وترك أصحاب المالبس البيضاء ،وغلب على هذا المقطع كثرة االستباق مثل أن ماني
متبختر فقام بنزع ثيابه البيضاء مرتديا
ا
كان يردد في نفسه قائال الرحيل عيد  ،ثم قرر الرحيل
سراويل فضفاضه مصبوغة ،وهنا استعمل السارد الوصف البطاء السرد.
المقطع الثامن :يتابع السارد حكاية ماني من دجلة إلى السند فبدأ هذا المقطع باسترجاع أن ماني
قد غادر بستان النخيل في شهر نيسان عام 344م ،وقد طويت صفحة من قصته  ،وعاش حتى
ذلك الحين متخفيا ،ثم ينتقل السارد إلى تنبؤ أن ماني سوف يعيش بعد اآلن على الطريق وبعدها
يعود بنا إلى زمن الحاضر ومحطته األولى كانت المدائن ،ثم يعود مجددا إلى الزمن الحاضر بقوله
قد أضحى اسم المدائن اليوم.
المقطع التاسع  :تذكر مريم من طرف األب واالبن فكانوا يتساءلون حول مصيرها ،وهناك نجد
مشاهد حوارية كثيرة في هذا المقطع وكانت بين ماني ومالكوس وحارس نظام.
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الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

المقطع العاشر :يروي السارد لنا كيف يهيئ للرحالت في شاراكس بينما ظل ماني و ياتيغ
بعيدين عن ذلك  ،وكان على مالكوس وحده االقتراب ألنه جد في البحث عن مواطن من موطنه
وهذا بمثابة تلخيص ما حدث أثناء تهيئ للرحالت  ،كما يقوم السارد بتلخيص لنا ما حدث أثناء
الرحلة التي قام بها ماني ومالكوس وياتبغ كانت عبارة عن رحلة بحرية مليئة بالمخاطر ،وماني
كان يخطط كيف يصل إلى مدينة (دب) ،وذلك يطرح تنبأ كيف سيصل إليها.
المقطع الحادي عشر  :بدأ السارد هذا المقطع باسترجاع قام من خالله تلخيص ما حدث في
مدينة (دب)  ،وبعد ذلك يعود بنا السارد إلى زمن الحاضر لقوله قد عرف ماني بطريقته شق جموع
الناس وظلعه المتعالي  ،وعند وصوله إلى مدينة (دب) توجه إلى الكنيسة وكان يوم أحد بعد
الصالة  ،فقام باستقبالهم كاهن الكنيسة بمنزله  ،وأخبرهم أن والي المدينة وحاميتها قد هجروها.
المقطع الثاني عشر :يبدأ السارد هذا المقطع بحكاية جديدة عن شخصية جديدة وهي شخصية
(هرمز) ،قام السارد بوصفها بقوله أنه كان متربعا على أريكة من الخشب ،ثم تدخل الشخصية في
حوار مع ماني فهو يسأله عن الحمولة التي جلبها فيجيبه ماني ّأنها لبضاعة عجيبة ،واذ به يعلم
أن ابنته مريضة فيطلب المساعدة كطبيب.
المقطع الثالث عشر :يعود السارد بنا إلى زمن الحاضر من خالل انتظار ماني أن تخف هتافات
الجنود ليغادر غرفه الطفلة ويذهب لوداع األمير ،ثم يعرض عليه مقابل ذلك مايكفي من الذهب
لقضاء حياته برمتها بعيدا عن العوز الكنه رفض  ،وعوض عن ذلك طلب منه العدول عن ذبح
ونهب مدينة (دب).
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الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

المقطع الرابع عشر :يعود بنا السارد إلى المقطع الثاني عشر الستكمال الحديث عن حكاية ماني
 ،بينما كان ينتظر دخوله قاعة العرش الحظ باب كبير هذا الباب ذكره بتوأمه عندما كان يتحدث
عن غزو المدائن ،وبعد ذلك ينبغي عليه أن يذهب إلى ضفاف السند ويلتقي ذلك األمير ويشفي
ابنته ليحصل على الكتاب المقدس.
المقطع الخامس عشر  :يعود السارد بنا إلى الحكاية الرئيسية ومغادرة الشخصية البطل ماني
القصر  ،وكان أصدقائه ينتظرونه عند سياج القصر وكان هناك ديناغ  ،مالكوس وكلوويه فكانوا
يالحقونه ولم يستطيعوا اللحاق به ،مالكوس الوحيد الذي استطاع اللحاق به .
المقطع السادس عشر :يقرر ماني فجأة زيارة ايكبتان عاصمة ميديا مسقط رأس ولده ،في حين
يقرر عدوه كردير زيارتها مصطحبا حليفه بهرام ابن شهبور البكر وعدو ماني ،هناك يضايق الجند
حراس القلعة بأمر من بهرام لمدة ثالثة أيام وبعدها يقع بطلنا مغشيا عليه.
المقطع السابع عشر :مثول ماني في قصر الملك في حجرة اعتيادية ال عالقة لها بقاعة العرش
،يلتقي الملك بالرسول ويدور بينهما حوار حول ما قام به بهرام وما فعله ماني حتى اليوم ،ثم
يحبس ماني نفسه في غرفة في منزل صديقه مالكوس ساجدا صائما متأمال لثالثة أيام ،وبعدها
يخرج معلنا لتالمذته أن النصر قريب.
المقطع الثامن عشر :يستفيض السارد في ذكر الوقائع التاريخية المترابطة باالمبراطوريتين
الفارسية والرومانية داخليا وخارجيا  ،ويبعدنا بهذا قليل طلب األحداث المتعلقة بابن بابل وتعاليمه
الجديدة.
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الفصل األ ّول:

الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

المقطع التاسع عشر :ينهي السارد حديثه بمعاهدة السالم التي وقعها امبراطور روما فلبيوس
العربي  ،وملك الفرس شاهبور لقاء مئة قطعة ذهبية تدفعها روما كل عام جزية فارس ،ويقتل
الفلبيوس العربي ويواصل خلفه دسيوس دفع الجزية علنا هذه المدة ولكنه يقتل هو األخر بعد سنتين
 ،اعداد شاهبور جيش للحرب ويطلب من ماني مرافقته وهذا يرفض ذلك.
المقطع العشرون  :يعود السارد إلى شخصية شاهبور ،فهو يبين لنا كيف ينطلق برفقة حاشيته من
غير أن يأخذ معه ماني واجتياز ارمينيا فاتحا المناطق والمدن حتى أنطاكية بعد تخريبها ونهب
أكثرها  ،ويخسر ماني في اعوام الحرب مكانته في البالط ويزداد عداء كهنة نار له ،وقام ماني
بالذهاب إلى القرية التي ولد فيها اين توفي والده.
في المقطع الحادي والعشرون :يستهله السارد بحوار حزين بين شاهبور الذي شعر بتخل ماني
عنه بسبب قرار الحرب وبين األخير الذي اتخذ موقف الصديق المعزي دون كالم كثير ،بعدها
يحصل ملك الملوك على ما يريده بالحيلة أي مرافقة ماني في الحرب الجديد.
المقطع الثاني والعشرون  :وقوع معركة الرهابيين ،تشهد امبراطوريتان كبيرتان يكسبها الفرس على
يد شاهبور الذي يأسر فالبريانوس ويفتت جيشها بمعونة كبيرة يقدمها خائن من ظابط الرمان.
المقطع الثالث والعشرون :يتسع الجدال بين ماني و شامبور ألن شهبور لن يغفر لماني ّأنه اكاد
بصمته قبل المعركة ،و الثاني لم ينسى لشهبور صمته أمام لعنات وشئمات كردير ،طال هذا
الفراق أحد عشر عاما.
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المقطع الرابع والعشرون  :يفتح السارد هذا المقطع بموت شاهبو ،واعالن ولده هرمز ملكا لفارس
عن طريق لسان كردير بالذات ،فالسارد يبحث عن ماني وسط األهازيج فيجده يودع جثمان
شاهمبور
المقطع الخامس والعشرون :وصول هرمز المدائن و قيامه بطرد الحكيم ماني من أراضي
األمبرطورية ،فتقبل ماني ذلك وقصد الهند للتبشير الجديد ،وفي الطريق يوقفه توأمه ويعيده من
حيث جاء ويرسل بهرام جندا العتقاله بل هو يذهب بدون اعتقال للقائه ،وهناك يلتقي كردير الذي
صار المستشار األول فيتهم ماني بشتى االتهامات.
المقطع السادس والعشرين  :استسالم ماني للتعذيب حتى الموت حيث يكبل ويربط بالسالسل
ثقيلة وسط فناء ،في اليوم الثالث ازره بهران ليسأله عن سر الصوت السماوي وعن سر إعجاب
اخيه وأبيه بهه ،فيقص عليه حكايته منذ البداية وحتى اللقاء األول مع شاهبور وفي التاسع عشر
اظن ّأنها النهاية ،وفي اليوم السادس والعشرون انتهى آخر فصل من معاناته وكان ذلك يم االثنين
الثاني من شهر آذار سنة  320للميالد ،أمر الملك بتعليق جثمانه العاري المحشو بالقش على
مدخل بيت البات دليال على موته.

2الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية:
لقد درس جيرار جنيت العالقة بين الزمن القصة ،وزمن الحكاية وفقا لثالثة تحديدات أساسية
هي « :الصالت بين الترتيب الزمني لتتابع األحداث في القصة والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها
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القصصية والمدة الكاذبة ( في
المتغيرة لهذه األحداث أو المقاطع
في الحكاية ،والصالت بين المدة
ّ
ّ
الواقع ،طول النص) لروايتها في الحكاية ،وأعني صالت السرعة ،وأخي ار صالت التواتر ،أي –
بعبارة تقريبية فقط -العالقة بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار الحكاية».

()1

من خالل هذه التحديدات يتضح أن التحديد األول" لجنيت "هو الترتيب الزمني من خالل
زمني القصة والحكاية ،أما التحديد الثاني فهو المدة وهي استغراق الحدث في القصة
مواجهة ترتيب ّ
مقارنة بالحكاية ،أما التحديد الثالث واألخير فهو التواتر.
إن الترتيب الزمني عند "جنيت" هو« الصالت بين الترتيب الزمني لتتابع األحداث في
القصة والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها في الحكاية ».

()2

ن زمن القصة يخضع بالضرورة لتتابع المنطقي لألحداث بينما ال يتقيد زمن السرد بهذا التتابع
«أل ﱠ
المنطقي ».

()3

انطالقا مماسبق نالحظ عدم تطابق زمن الحكاية مع زمن القصة ،وهذا يؤدي إلى خلق ما
يسميه جنيت بالمفارقات السردية ،التي تتجلى في مختلف أشكال التفاوت بين الترتيب في القصة
و الحكي.
لكننا نرى أن زمن الحكاية هو زمن ثنائي ،هما زمن كتابتها وزمن قراءتها وبتالي فهما ليسا
زمنا واحدا ،ومن هنا يمكننا القول أن زمن الحكاية كان في فجر العهد النصراني ،بعد أقل من

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .05
 -2المرجع نفسه ،ص . 05

 -3حميد الحمداني ،بنية النص السردي( من منظور النقد األدبي) ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع
 ،ط ،4بيروت ،4114 ،ص .22
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قرنين على موت "المسيح" ،بينما يتحدد زمن القصة بزمن كتابتها المؤرخ سنة 4112م ،وهذا ما
يجعلنا نعتقد ان زمن الكتابة هو خالل زمن الكاتب ،كما أن زمن القراءة غير زمن القارئ.
أما فيما يخص المفارقات الزمنية فيعتبرها "جنيت" هي «(مختلف أشكال التنافر بين ترتيب
القصة وترتيب الحكاية )وقياسهما ،يسلمان ضمنيا بوجود نوع من الدرجة الصفر التي قد تكون
حالة توافق زمني تام بين الحكاية والقصة » .

()1

ونجدها عند" جيرالد برنس" في كتابة قاموس السريات أنها « اللحظة التي يتم فيها اعتراض
السرد التتابعي الزمني ( الكرونولوجي ) سلسلة من األحداث إلتاحة الفرص لتقديم األحداث السابقة
عليها أو األحداث الالحقة لها » .

()2

كما ميز" حميد الحمداني" بين زمني القصة والحكاية  ،فهو يقول  « :لو افترضنا أن قصة
ما تحتوي على مراحل حديثة متتابعة منطقيا على الشكل التالي :
أ

ج

ب

()3

د

فإن سرد هذه االحداث في رواية ما يمكن ،أن يتخذ مثال الشكل التالي:
ج

د

أ

ب

وهكذا يحدث ما يسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة ويمكن توضيح هذه المفارقة بالرسم
البياني التالي:
زمن السرد

أ

ب

 -1جيرار جينت  ،خطاب الحكاية ،ص.02

ج

د

 -2جيرالد برنس ،قاموس السرديات،ترجمة السيد إمام ،مريت للنشر والمعلومات ،ط ،4القاهرة،3442،ص .44
 -3حميد الحمداني ،بنية النص السردي( من منظور النقد األدبي)  ،ص .22
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زمن القصة
ج

ب

د

أ

ومعنى هذا أن المفارقة يمكن أن تعود إلى الماضي أو استش ارف المستقبل ولتكون قريبة أو
بعيدة عن لحظة حاضر القصة التي يتدفق فيها السارد من أجل أن يفسح المجال لتك المفارقة،
فكما نعلم أن المفارقة تعتبر من أهم التقنيات التي أوالها العلماء اهتماما خاصا بها في تحليلهم
للنصوص ،من أشكال االنحراف والتنافر على المسار السردي ،حيث نجد أحداثا ماضية يطلق
عليها مصطلح اللواحق ،التي تقوم باسترجاع وقائع أو مواقف سبق وأن وقعت في السرد السابق،
ونجد أحداثا نتنبؤ بحصولها يطلق عليها مصطلح السوابق.
من خالل مالحظة المقاطع السردية لرواية حدائق النور نرى أن هناك اختالفا في الترتيب
الزمني لألحداث ،وذلك لوجود مفارقة زمنية تكسر خطية تسلسل األحداث في الرواية.
بدأ أمين معلوف روايته باسترجاع ،وکان ذلك من خالل تذكير الخادمة" أوتاكيم" مريم والدة
ماني بطفولتها ،بأن والدتها توفية على فراش الوالدة ،و هي التي قامت بإرضعتها وتزيينها ليلة
زفافها.
نالحظ أن أمين معلوف أكثر من استخدام االسترجاع ألن الرواية تاريخية ،وبدأ السارد
برواية األحداث التي وقعت فيها قبل زمن الحاضر ،والسبب الذي أدى بأمين معلوف إلى توظيف
االسترجاع هو ملء الفجوات التي يخلفها السرد وإلعطائها معلومات عن شخصية جديدة.
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إ ذا تتبعنا األحداث نرى أن الكاتب قام بإيقاف السرد عند الحكاية الثانوية لينتقل إلى سرد
الحكاية الرئيسية ،وهي قصة ماني الشخصية البطل والتي تمثل الزمن الحاضر الذي يمتد من فجر
العهد النصراني 344م ليصل إلى324م ،ومعنى هذا أن أمين معلوف انتقل من الزمن الماضي
إلى الزمن الحاضر ،وبعدها يقوم بإيقاف الحكاية الرئيسية ويعود إلى الحكايات الثانوية ،وهي تأتي
على شكل حكايات من الماضي سواء كانت قريبة أم بعيدة وتحكي على لسان الشخصية أو على
لسان الراوي ،ومثال ذلك نجد تذكير والد كلوويه ماني وصديقه بمعركة" أربيل" التي جرت قبل ذلك
بعشرين جيال ،فهذا تذكير على لسان الشخصية وهو زمن بعيد ،أما على لسان الراوي فهو يروي لنا
أن ماني كان بحاجة إلى تأمل ذاته في مرآة وذلك ليعيد نصف ذاكرته المهمشة.
ينتقل السارد من الحكاية الثانوية ليعود إلى الحكاية الرئيسية أي الزمن الحاضر ،ومن
خالل هذا الزمن يمكن اإلستشراف بالمستقبل مثل تنبؤ ماني بأن صديقه سوف يرفض هذه الرحمة
وينتهز أول ليلة فيرحل ،والهدف الذي يرمي إليه أمين معلوف من استخدام االستباق هو ليملئ ثغرة
الحقة ويثير في القارئ لحظة انتظار وتوقع وكذلك من أجل اإلعالن عن أحداث سيأتي ذكرها
بالتفصيل .
ومن خالل هذا كله يتضح أن أمين معلوف استخدم االسترجاعات أكثر من االستباقات وذلك
كون الرواية تاريخية فكان على الكاتب العودة إلى الزمن الماضي ليعود ويربطه بالزمن الحاضر.
مما سبق نميز بين نوعين من المفارقات الزمنية وهما كاألتي:
-1-2االسترجاع:
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«يشكل كل إسترجاع،بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فيها– التي ينضاف إليها-حكاية ثانية
زمنيا  ،تابعة لألولى ».

()1

كما أنه «حدث سابق عن الحدث الذي يحكى » .

()2

وهذا يعني أن االسترجاع عملية سردية تتمثل في تقديم حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها
السارد ويسمى استذكار ويعني العودة إلى حدث كان قد وقع قبل الحدث الذي يحكي اآلن أي
الزمن الحاضر.
أكثر أمين معلوف في رواية حدائق النور من استعمال االسترجاع ،وتمثل في االسترجاع
الخارجي الذي جاء للتعريف بشخصيات ظهرت ألول مرة في الرواية مثل كلوريه ،ووالد كلوويه،
مالكوس ،مريم ،ياتيغ  ،والسبب الذي أدى بأمين معلوف لتوظيف االسترجاعات بكثرة في روايته
ليملئ الفجوات التي أهملتها القصة زمنيا كالرجوع لذكر أحداث وقعت لشخصية ما ،تساعدنا على
الفهم والتوضيح مثل تذكر الخادمة أوتاكيم طفولة مريم ،كما يقوم السارد بتكرار وقائع سابق
ذكرها من قبل ،وذلك ليعطينا تأويال جديدا مقارنة باألحداث التي جاءت بعدها مثل ما ورد في
المقطع الثامن ،حيث قام السارد بتذكر أن ماني قد غادر بستان النخيل في شهر نيسان بعدما
عاش متخفيا ثم ،بعدها يتنبؤ السارد بأن ماني سوف يعيش بعد اآلن على الطريق.
لقد قام السرديون بتصنيف االسترجاع إلى نوعين هما داخلي وخارجي.
-1-1-2استرجاع خارجي:
-1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.54

 -2سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي (زمن ،السرد ،التبئير) ،المركز الثقافي العربي ،ط  ،0لبنان،3444 ،

ص.34
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عرفه لطيف زيتوني أنه« ذلك الذي يستعيد أحداثا تعود إلى ما قبل بداية الحكاية » .

( )1

كما يرى "جنيت" أنه « يمكننا أن ننعت بالخارجي ذلك االسترجاع الذي تظل سعته كلها
خارج .سعة الحكاية األولى ».

)(2

ولعل الهدف من هذا االسترجاع هو تكثيف الزمن السردي فكلما ضاق الزمن الروائي شغل
االسترجاع الخارجي حي از أكبر.
من أمثلة ذلك:
اهم،
«كانت معركة "أربيل" قد جرت ،كما ينبغي التذكير ،قبل ذلك بعشرين جيال ،ولكن م ّ
فليس الزمن سوى العمد الذي تنضج فيه األساطير ،وأسطورة " اإلسكندر" أكثر من أي أسطورة
أخرى ،والسيما في (مابين النهرين) ،هذە األرض التي شهدت انتصاره ثم موته ،فلقد وارثه شاباﱠ،
وشابا حفظته ،عروسا أبديا باد غضون ،وظل عدد أعوامه ثالثة وثالثون عاما ،وهو عمر
ﱠ
الخلود» )3(.يتمثل هذا االسترجاع في حدث خارج اإلطار الزمني للحكاية ،وهي معركة "أربيل" التي
جرت قبل ذلك بعشرين جيال ،حيث قام والد "كلوويه" بحكاية معركة أربيل وما شهدته من أساطير
ومنهم أسطورة "اإلسكندر"
ونجد استرجاعا آخر في الرواية «:لقد ظهر لي مالك ،وكان يطير ويطن وكأنه يعسوب،
ط أمامي .وفي اللحظة التي أردت أن أهرب فيلها قال لي أال أخاف ،ولقد كان على كلﱟ
ضخم ثم ح ﱠ
 -1لطيف زيتوني ،معجم المصطلحات النقد الرواية ( معجم عربي عربي) ،مكتبة لبنان الناشرون ،ط ،4لبنان،

 ،3443ص.41

 -2جيرار جنيت خطاب الحكاية ص 54

 -3أمين معلوف ،حدائق النور ،ترجمة د.عفيف دمشقية ،دار الفارابي ،ط ، 4لبنان ،سنة  ،4112ط،3
الج ازئر ،3444،ص.45
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كأنها
حال من الرقة واللطف بحيث تركته يدنو مني .وفجأة مدﱠ كلمح بالبصر يدين ذواتي مخالب ّ
مالقط وأخرج الطفل من أحشائي ليطير به إلى السماء عاليا جدا ،وما لبثت أن عجزت عن
تبينها».

()1

استرجاع خارجي ألن األحداث وقعت خارج اإلطار الزمني للحكاية األولى وهو عودة"

مريم" والدة" ماني" إلى الكابوس الذي حلمت به ،البارحة.
مثال آخر عن االسترجاع الخارجي" لقد أحاطت بك الدمى من كل صوب وأنت طفلة
الحلي إذ أدركت وزففت إلى الرجل الذي اخترته ،ثم جئت تعيشين على هذه األرض
وغطتك
ّ
السخية وقد أخذ زوجك بيدك ،وكما في اليوم األول فإنكما تسيران في البساتين التي تملكانها،
()2

وهناك في كل موسم أالف الثمار برسم القطاف".

يعتبر هذا االسترجاع خارجي باعتباره حدثا

وقع خارج اإلطار الزمني للرواية ويتمثل في أن الخادمة أوتاكيم قامت بتذكير مريم بطفولتها.
-2-1-2استرجاع داخلي:
إن اإلسترجاع الداخلي عند أحمد حمد النعيمي هو«عبارة عن خروج مؤقت عن المسار
الطبيعي يذكر داخل زمن الحكاية األولية ،أي قيام السارد بذكر وقوع حدث في زمن مضى قد
()3

يتجاوز السرد لكنه واقع داخل الحكاية".

()4

كما يبين ذلك"جنيت" «أن حقلها الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكاية األولى».

 -1الرواية ،ص .34

 -2المصدر نفسه ،ص.34

 -3أحمد حمد النعيمي ،إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،4
بيروت.20 ،3440 ،

 -4جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.54
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ونجدها كذلك عند "سعيد يقطين" أنها « أحداث وقعت ضمن زمن الحكاية أي بعد
()1

بدايتها».

ويعني هذا العودة إلى ماض الحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص.
ومثال ذلك« :أجل ،لقد أكلت من الخبز اليوناني كما فعل قبلي رسل "يسوغ" فعندما أ رسلهم
للتبشير بين األقوام لم يأخذوا معهم رحى وال قدرا ،ولم يكن لهم من متاع غير الثوب الذي
يلبسونه» 2.هو استرجاع داخلي جاء على شكل جواب لسؤال طرحه "سياتي" لماني عندما كنتما
تذهبان إلى اليونانين ألم تأكلو من خبزهما؟ و الغرض منه هو تجنب صديقه مالكوس العذاب.
من األمثلة على االسترجاع الخارجي كذلك ماورد في الرواية « :لقد عشنا أنا وأنت صبانا
كله في بستان النخيل ذاك ،بمعزل عن العالم ،عن أفراحه وأقراحه ،وعشت أنت ،أكثر مما عشت
()3

أنا،في كتبك  ،وليس من يعرف خي ار منك الطبﱠ وعلوم الدين».

وهذا االسترجاع الداخلي يتمثل في حدث وقع داخل اإلطار الزمني للرواية ،بحيث يسترجع
"الصوري" أثناء حديثه مع ماني صباهم في بستان النخيل  ،وكيف كان يعيشان هناك.

-2-2االستباق:
يدل مصطلح االستباق عند "جنيت" على « كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث
()1

الحق أو يذكر مقدما».

 -1سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ،ص.34

 -2الرواية ،ص.20

 -3الرواية ،ص.443
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()2

وهو عند"سعيد يقطين" « حكي شيئ قبل وقوعه».

فاالستباق إذا هو عملية سردية تتمثل في ايراد حدث أو تقديم حدث أني أو اإلشارة إليه
مسبقا ،وهذا حكي المسبق لألحداث عبارة عن توقع و تنبؤ مستقبلي وال بضرورة تحقيق ذلك في
النهاية.
وظف أمين معلوف في روايته حدائق النور االستباقات بنسبة قليلة مقارنة باالسترجاعات
،التي كانت طاغية بكثرة في الرواية ،ولجأ إليها لكي يسد ثغرة حصلت في النص ،كما يقوم بإثارة
التوقع و حالة انتظار لدى القارئ كما يقوم باإلعالن عن المواقف أو األحداث التي سيأتي ذكرها
مستقبال بالتفصيل ،وذلك مثل تنبؤ السارد بمغادرة ماني بستان النخيل الذي ورد في المقطع
الخامس ،وتحقق ذلك في المقطع السابع ،قيام ماني بمغادرة بستان النخيل ،ونزع المالبس البيضاء.
صنف السرديون االستباق إلى نوعين استباق داخلي واستباق خارجي:

-1-2-2استباق داخلي:
ونجدە عند" لصيف زيتوني "أنه « الذي ال يتجاوز خاتمة الحكاية وال يخرج عن إطارها الزمني،
()3

وظيفته تختلف باختالف أنواعه».

من خالل هذا يتضح أن اللواحق الداخلية ال تخرج عن زمن السرد األول.
وأمثلة ذلك في الرواية:

 -1جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.44

 -2سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ،ص.34

 -3لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات النقد ،ص.45
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الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

الفصل األ ّول:

« ماذا لو رحل هو و مالكوس منذ ألن؟ ولكن األخر تقنع حيال نزقه بقناع الزمن الملغى
الوادع» )1(.السابقة هنا تحققت بعد فترة وجيزة وبالتالى تحقق حلم ماني وصديقه من مغادرة بستان
النخيل وأصحاب المالبس البيضاء.
« كان ماني مقتنعا بأن صديقه سوف يرفض هذه الرحمة المتأخرة والمشبوهة وينتهز أول ليلة
فيهرب».

()2

السابقة تحققت ومالكوس لم يهرب ،ألنه ال يود أن يصل إلى اليونانيين على هذه

الحالة ،ويراه حماه مادام في إمكانه االنتظار حتى تختفي أثار جروحه.
كما نجد استباق داخلي آخر في الرواية«:غدا أخذك لرؤية محترفاتي ومستودعاتي ،ثم
القصر وحلبة السباق الجديد )3(.»...استباق غير ممكن التحقيق ألن مالكوس أخبر صديقه للذهاب
معه غدا لكي يقوم بتغير الموضوع.

 -2-2-2استباق خارجي:
إن االستباق الخارجي هو « الذي يتجاوز زمنه حدود الحكاية يبدأ بعد الخاتمة ويمتد بعدها
ليكشف مأل بعض واقعا زمن السرد األولى ولكنه خارج عن موضوع الحكاية ليس في هذا النوع
()4

احتمال االزدواجية».

ويعنى هذا أن السارد يشير إلى حدث آت ،إذ يتجاوز األحداث التي وصل إليها السرد
ويتجاوز هذا الحدث نقطة النهاية التي سيصل إليها السرد.

 -1الرواية ،ص .22

 -2المصدر نفسه ،ص .22
 -3الرواية.11 ،

 -4لصيف زيتوني ،معجم مصطلحات النقد ص.45
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الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية في الرواية

الفصل األ ّول:

ومثال ذلك «:إذا طلب منك أنت غدا أن تحطم صنما فهل تفعل؟»)1(.هذه السابقة تجعل القارئ
يسهم في بناء النص ،وذلك من خالل تساؤالت "سياتي" ما إذا كان بإمكان "ياتيغ" أن يحطم الصنم
من أجل زوجته أم ال.
« سوف تلد بعد بضعة أسابيع .واني لمتعجل أن أتملى من وجه وليدي األول! اتخيل أي
سأكون إذا أنا تخليت عنها".

()2

وهذا السابقة الخارجية تحققت باعتبار أنها تقع ما قبل الدرجة

الصفر لبداية األحداث لمدة طويلة ،وهي قبل والدة ماني.
ونجد استباقا خارجيا في هذه الرواية:في المشهد التالي« ففي هذا المساء بالذات تستطيع يد
مؤذية أن تقدم إلى ملك الملوك تقدير بأمير "يارتى" إسمه "ماني" ينظم اجتماعات في شوارع
()3

عاصمته .وسوف يكون ذلك نهاية مغامرتك »".

تكهن صديق "ماني" (الصورى) بأنه لو عرف

الملك أن "ماني" هو أمير "يارتى" سوف تكون نهاية مغامرته

 -1الرواية  ،ص .45

 -2المصدر نفسه ،ص.45
 -3الرواية ،ص.442

29

المدة والتواتر في رواية حدائق النور.
المبحث األول :المدة في الرواية.
 -1تسريع السرد.
-1-1المجمل
-2-1الحذف
 -2تبطئة السرد
-1-2الوقف
-2-2المشهد
المبحث الثاني :التواتر الزمني في الرواية.
-1المفرد
-2المكرر
-3المتشابه.

المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:
المبحث األول  :المدة في الرواية

تسمى المدة بالديمومة أو االستغراق الزمني  ،ولدراستها يجب علينا التوقف عند وتيرة سرد
األحداث في النص ،والتي تكون إما بسرعة كبيرة أو ببطء مفرط وتوقف شبه تام ،وهذا ما يعني أن
لها وتيرة غير مستقرة في السرد.
وعرفتها"يمنى العيد" أنها «سرعة القص ،ونحددها بالنظر في العالقة بين مدة الوقائع ،أو
الوقت الذي تستغرقه ،وطول النص قياسا لعدد أسطرە أو صفحاته».

()1

والمدة عند "حميد الحمداني" هي« "االستغراق الزمني ،ألن األمر يتعلق في الواقع بالتفاوت
النسبي– الذي يصعب قياسه– بين زمن القصة ،وزمن السرد».

()2

وبناءا على ما سبق يتضح لنا أن المدة هي مدة استغراق الحدث في الحكاية مقارنة بزمن
القصة ،وتكون وتيرة هذه األحداث غير مستقرة إما أن تكون بطيئة أو سريعة.
ولدراسة السرد يقترح "جنيت" أربع حركات سردية وهي «الوقف ،المشهد ،والمجمل،
والحذف ،كما قام جنيت بتخطيط القيم الزمنية لهذه الحركات األربعة تخطيطا كافيا جدا عن طريق
الصيغ الرياضية التالية التي يدل فيها (زق) على زمن القصة و(زح) على زمن الحكاية الذي ليس
إال زمنا كاذبا أو زمنا عرفيا».

()3

الوقفة :زح = ن ،زق=  0إذن زح   زق

 -1يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي ،ص.421

 -2حميد الحمداني ،بنية النص السردي ،ص.67
-3جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.401
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:
المشهد :زح= زق.
المجمل:زح  زق.
الحذف :زح =،0زق =ن إذن زح   زح   زق

وللوقوف على حركة السرد نعتمد على مظهرين أساسيين هما :تسريع السرد وذلك عن طريق تقنيتي
الخالصة والحذف ويعمل المظهر الثاني على إبطاء السرد ويشمل تقنيتي المشهد والتوقف.
-1تسريع السرد:
ففي رواية حدائق النور نرى أن أمين معلوف أكثر من استعمال الحذف والخالصة
وذلك من أجل تسريع السرد عن طريق ،تلخيص بعض األحداث التي ال يكون لها تأثير في
تطور األحداث ،وذلك كالخطاب الذى قام به ماني ،فقام فيه بتلخيص كيف ظهرت جميع
المخلوقات واألجرام السماوية والطبيعة واإلنسان وذلك أن« في البدء الكون وجد عالمان
منفصالن الواحد عن اآلخر:عالم "النور" وعالم" الظلمات".و في "حدائق النور" كانت جميع
هدارة .وبغتة حدثت
ملحة ّ
األشياء المشتهات ،وفي الظلمات كانت تقيم الشهوة ،شهوة عارمة ّ
صدمة عند حدود العالمين،أعنف صدمة عرفها الكون و ُّ
أشدها هوالا .وعندئذ إختلطت جزيئات
"نور" ب" الظالمات" بألف شكل مختلف ،وهكذا ظهرت جميع المخلوقات ،األجرام السماوية
والمياە  ،والطبيعة واالنسان.»...

1

كما يقوم كذلك تسريع السرد عن طريق حذف بعض األحداث من خالل القفز على
مراحل زمنية متصلة بالحكاية سواء طالت هذه المدة أو قصرت ومثال ذلك«ولقد حكم خمسة
1

– الرواية  ،ص404
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

أعوام» 1فالراوي هنا حدد عدد األعوام التي حكم فيها اإلمبراطور فيليﭘوس وهي خمسةأعوام
وقام بإسقاطها ألنه لم يجد مايثيره فيها من أحداث.
-1-1الخالصة أو المجمل:
ويعرفها "حميد الحمداني" بأن« الخالصة تعتمد في الحكي على سرد أحداث ووقائع
يفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات ،واختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة
دون التعرض للتفاصيل».

()2

كما نجدها عند "جنيت" بأنها المجمل وهو« السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة
()3

أيام أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال وأقوال»".

والسارد هنا يسرد أحداثا دون التعرض إلى التفاصيل أي بطريقة موجزة وسريعة ،كما تسهم
الخالصة في تخطي بعض األحداث و المرور عليها سريعا على فقرات زمنية طويلة ،وخاصة التي
ليس لها تأثير في تطور األحداث في الرواية.
نجد في رواية حدائق النور تلخيصات كثيرة تمثلت في االسترجاعات الخارجية التي جاءت
كتعريف بهذه الشخصيات عند ظهورها ألول مرة في الرواية مثل ماذكره عن والد ماني "ياتغ"«وعلى
لما يكد يبلغ الثامنة عشرة فإن ابن طبقة األشراف" اليارتيين" العليا هذا كان سيحاط
الرغم من أنه ّ

-1الرواية،ص241

 -2حميد الحمداني ،بنية النص السردي ،ص.67
 -3جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.401
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

بتقدير ال يوصف لو لم يكن يحمل في نظراته براءة طفولية تحرمه من ك ّل مهابة »1.حيث قام
أمين معلوف بذكر أحداث من الماضي وربطها باألحداث الموجودة في الرواية ولتوضيح ذلك ندرج
مجموعة من األمثلة وهي كاألتي:
«وبعد ذلك بشهر علم "ماني" من الشائعات في بستان النخيل أن "مالكوس" قد تزوج إبنة "اليوناني"،
وأنهما ذهبا معا إلى المدائن».

()2

فالسارد هنا لم يتعرض إلى أدق التفاصيل ما حدث خالل شهر،

شهر
ا
بل أشار فقط إلى أن صديقه تزوج مع ابنة اليوناني ،وذهبا إلى المدائن واألحداث استغرقت
كامالا سردها الراوي في سطرين فقط.
« وكان أبوه قد رحل .ال إلى بعيد جدا بطريق السفر ،ولكن إلى عالم غريب ومغلق .فنزوالا
من ( ماردين) على مسيرة يومين من القناة الكبرى التى حفرها الجدود شرقي دجلة» )3(.فالسارد
هنا يقوم بسرد سريع لألحداث دون التطرق إلى أدق التفاصيل ،فقام بتلخيص ما حدث خالل
مسيرة يومين في ثالثة أسطر.
« لقد سرت وسط هؤالء الناس بحكمة وحيلة ،محافظا على الراحة ،غير مقترف ظلما ،غير منزل
أي نوع من الغذاب ،غير متبع شريعتهم غير خائض في أي حديث على طريقتهم»)4(".تحدث ماني
عن الفترة التي قضاها مع أصحاب المالبس البيضاء  ،فقام باسترجاع تلك األعوام مع صديقه
مالكوس فهو لم يذكر األحداث التي جرت له خالل هذه الفترة بل لخصها بإخبارنا أنه كان يسير
وسط هؤالء الناس بحكمة وحيلة وأنه غير متبع شريعتهم.
-1الرواية  ،ص.40

 -2المصدر نفسه ،ص.14
 -3المصدر نفسه  ،ص.26
 -4المصدر نفسه ،ص.76
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:
-2-1الحذف أو القطع:

والقطع عند" حميد الحمداني" « في الرواية المعاصرة يشكل أداة أساسية ألنه يسمح بإلغاء
التفاصيل الجزئية التى كانت الروايات الرومانسية والواقعية تهتم بها كثي ار ،وذلك فهو يحقق في
السرعة في عرض الوقائع ،في الوقت الذي كانت الرواية الواقعية
الرواية المعاصرة نفسها مظهر ُّ
()1

تتصف بالتباطؤ».

وعند جنيت « :فمن وجهة نظر الزمنية ،يرتد تحليل الحذف إلى تفحص زمن القصة
المحذوف ،وأول مسألة هنا هي معرفة هل تلك المدة مشار إليها(حذف محدد) أم غير مشار إليها(
حذف غير محدد)»)2(.ويعنى هذا أن الحذف هو القفز على مراحل زمنية متصلة بالحكاية ،سواء
طالت هذه المرحلة أم قصرت ،قد يصرح بها السارد في صيغ زمنية مثل السنة الموالية ،أوال
يصرح بها كمقولة سنوات عديدة ،ويسمى كذلك باالنقطاع وهو على عكس الوقف ،يكون فيه زمن
الحكاية أكبر من زمن القصة.
في رواية حدائق النور لجؤ أمين معلوف إلى هذا النوع من التقنية ،وذلك لحاجته إلى
حذف فترات زمنية معينة واإلنتقال إلى فترات زمية أخرى ،حيث ينتقل مباشرة إلى أحداث جديدة
دون سابق تعليل لهذا االنتقال ،وذلك لخلق تناسب بين األحداث ،واستعمل التواريخ واألشهر
والفصول ليوهم القارئ بواقعية األحداث المسرودة ،ففي الرواية نجد حذوف ا كثيرة وذلك ألن السارد
ينتقل بين زمن الحاضر والماضي ،ويمكن حصر أنواع الحذف في الرواية كما يلي:
-1-2-1حذوف صريحة:
1
2

 حميد الحمداني ،بنية النص السردي ،من منظور النقد األدبي ص.66 -جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.446
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

والحذوف الصريحة عند "جنيت"هي« التي تصدر إما عن إشارة (محددة أو غير محددة)
جدا من نمط (مضت بضع
إلى ْ
ردح_ الزمن الذي تحذفه ،األمر الذي يماثلها مع مجمالت سريعة ا
()1

سنين) ».

ومثال ذلك من الرواية:
اما طويلة قد انقضت منذ االكتمال
«"وهو أن" ماني" قد غادر( ماردين )صغي ار جدا ،وأن أعو ا
الطفولي الذي عرفه بين" مريم" و"أوتاكيم" وتمثّل في األيام الهنيئة القابعة في ركن كدر من ذاكرته
ّ
».

()2

ففي هذا المثال السارد لم يحدد عدد األعوام التي إنقضت منذ إكتماله الطفولي فإكتفى فقط

بذكر أنها طويلة وهنيئة  ،فهو لم يتطرق إلى األحداث التي جرت خالل هذه الفترة بل حذفها.
«"إنها المرة األولى منذ تأسست الفرقة ،قبل أربعين عاما ،يعارض فيها مرشدها» )3(".لم يرد السارد
التفصيل في األحداث التي جرت قبل أربعين عاما ،فقام بحذفها وحدد فقط المدة التي أسقها وهي
أربعين عاما.
()4

"«كان على( ماني) أن يصبر ويصابر ،أن يصبر طويالا ،بعد انقضاء أعوام مراهقته بكثير»".

فالسارد هنا لم يحدد عدد األعوام التي صبر فيها ماني مع اصحاب المالبس البيضاء بل ذكر
فقط انها طويلة فهو لم يستطيع ضبطها فقام بإسقاطها.

1

 -جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ص.441-446

 -2الرواية ،ص.14

 -3المصدر نفسه ،ص.62
 -4الرواية  ،ص.12
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

«مضت عدة أسابيع قبل أن تتاح للفئتين الفرصة مرة جديدة لزيارة شرياس في منزله» )1(.لم يحدد
السارد عدد األسابيع التي مضت فهو لم يجد ما يثير اهتمامه خالل هذه الفترة فقام بإسقاطها.

 -2-2-1الحذف الضمني:
هي عند"جنيت" «الحذوف الضمنية ،أي تلك التي ال يصﱠرح في النص بوجودها بالذات ،والتي إنما
يمكن للقارئ أن يستدل عليها من ثعرة في التسلسل الزمني أو انحالل لالستم اررية السردية»".

( )2

مما سبق يتضح أن السارد يتجاوز فقرات زمنية دون اإلشارة إلى مدتها ويتم الكشف عنها بعد إعادة
بناء النظام الزمني.
ففي رواية حدائق النور لم يكثر السارد من استعمال الحذف الضمني ،وذلك ألنه استعمال
االسترجاع وغلب على هذه االسترجاعات كثير الحذوف الصريحة .وأمثلة ذلك نجد «:رأيتك وأنا
أجتاز الحديقة ...كنت غارقا في الحديث مع بعض النساء ...هل تعرفهم؟» 3.فالسارد هنا حذف
لنا كالما يرتبط بماني ومالكوس حيث أخبر مالكوس ماني أنه رآه وهو يجتاز الحديقة ،ثم وضع
نقاط ،فبتالي هناك كالم محذوف ثم أكمل سرده بإخباره ّأنه كان غارقا في الحديث مع النساء
ووضع نقاط من جديد دون أن يكتمل حديثه وبالتالي هناك كالم محذوف ألنه لم يخبرنا ماذا حدث
وترك الحرية للقارئ لكي يقوم بتأويله.
ومن أمثلة عن الحذف الضمني في الرواية:

 -1المصدر نفسه  ،ص.91

 -2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.441

-3الرواية ،ص400
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

«كانت األيام تمضى ،وغدا هواء بستان النخيل محرقا ،ولم يكن لشمس صيف (ما بين
النهرين) يد في ذلك ،وما كان جوار دجلة ليلطفه قط هذه المرة» )1(".السارد هنا أسقط فترة الشتاء،
فهو لم يجد أحداث جديرة بالذكر فتحدث فقط عن شمس الصيف المحرقة في بستان النخيل ،وهذا
الحذف الضمني يكشفه القارئ بنفسه دون أن يتطرق إليه السارد فبمجرد ذكر الصيف تعرف أنه
أسقط الفترة الشتائية.
« عندما تمدد"ماني" في ذلك المساء على الحصير الذى كان فراشه منذ أن قدم كان
وخاليا ،إذ كان " اإلخوة" ال يزالون مجتمعين في البيت المقدس لصالة الغروب»".
المهجع معتما
ا

()2

السارد هنا قام بإسقاط الفترة الصباحية ولم يتحدث عنها وذهب مباشرة إلى الفترة المسائية وسترسل
في الحديث عنها ويعتبر هذا تسريع للحذف.

 –2تبطئة السرد:
من خالل رواية حدائق النور نرى أن أمين معلوف أكثر من إستعمال المشهد والوقفة
وذلك من أجل تبطئة السرد عن طريق المشاهد الحوارية بين الشخصيات أو وصف بعض األماكن
-1-2المشهد:

 -1الرواية.64 ،

 -2المصدر نفسه ،ص.67
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

المشهدعند"حميد الحمداني" هو " « المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في
تضاعيف السرد ،أن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي يكاد يطابق فيها زمن السرد بزمن
القصة من حيث مدة اإلستغراق»".

()1

وعند"جنيت" غير ماذهب إليه" حميد الحمداني" « المشهد الذي هو "حواري" في أغلب
()2

األحيان وهو يحقق تساوي .الزمن بين الحكاية و القصة تحقيقا عرفي ا»".

ومن خالل هذا يتضح أن المشهد يقصد به المشاهد الحوارية التي نجدها في كثير من
الخطابات السردية وهي تكون بين شخصين أو أكثر ،فمن حيث مدة االستغراق الزمني يتساوى فيه
زمن الحكاية مع زمن القصة.
في رواية حدائق النور نجد مشاهد حوارية كثيرة ،فأمين معلوف يقوم بتوسيع األحداث من
خالل الحوار بين شخصين أو بين جماعة ،وكذلك عن طريق المونولوج الداخلي ،ومن خالل هذه
الرواية نسجل حضور كبير للحوار مقارنة بالمونولوج الداخلي ،فالسارد هنا يعطي قابلية تعريف
الشخصيات المتجاورة لكي يقوم القارئ بالتعرف عليها.
تحتوي الرواية على عدة مشاهد حوارية كانت بين ماني ومختلف الشخصيات مثل ظابط
الحرس ،مالكوس ،ياتيغ فهذا المشهد الحواري جرى بين ماني ومالكوس.
« قال" :مالكوس".
أهالا بك هنا ،فهذا البيت بيتك ،وأنت تعرف ذلك.

 -1حميد الحمداني  ،بنية النص السردي  ،ص .61
 -2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.401
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

 إذا كان هناك من بيت في الدنيا يمكن أن يكون بيتى فسيكون هذا .بيد أني لن أكونسوى عابر سبيل.
 إلى أين أنت ذاهب؟ هذا األمر مازلت أجهله ،وبانتظار ما سيكون فهل تمنحني المأوى لهذه الليلة؟ هذه الليلة  ،والليلة القادمة ،وكل ليالي حياتي. من أجل غدا أطل إليك ذلك غدا» )1(".هذا مشهد حواري جرى بين ماني ومالكوس حولأين سيقضي ماني هذه الليلة والى أين سيذهب في المستقبل وطلب منه مالكوس البقاء
معه هذه الليلة.
وهناك مشاهد حوارية آخرى:المشهد الحواري الذي جرى بين ياتيغ وصديقه وأوتاكيم حول ماإذا
كانت قد وضعت مريم حملها أم ال وهذا الحوار بين جماعة.
 « قولي لي يا أوتاكيم،هل وضعت سيدتك؟شهر!
حامال ثالثة عشر اا
 إنك ال تريد أن تبقىا
 وابتسم رفيقا" ياتيغ" .واكتفى هو نفسه بطرح أسئلته: أهو صبي؟ -أجل،صبي سمين كثير الجوع والصياح».

2

 وكذالك المشهد الحواري الذي جرى بين مالكوس وماني ووالد كلوويه شارياسحول مجيئهم لرئية إبنته

 -1الرواية ،ص.11-11

 –2رواية ،ص 42
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:
ي؟
 «ابنا من أنتما ياولد ﱠ وآثر" ماني" أن يقول: لقد جئنا لرؤية" كلوويه". بنتي؟ أجل ،ليبارْكها اهلل. وكرر "شارياس" في مرح أدرد بعض الشيء: -ليباكها اهلل! ليباكها اهلل!».

1

أما فيما يخص المونولوج الداخلي أو الحوار الداخلي نجد أن السارد يعطى الحرية للشخصية
كي تقوم بتغبير عن رغباتها ومكنوناتها ،فهو يعكس نفسية الشخصية فتقوم بالتعبير عما يدور
بداخلها وعن أفكارها.

ومثال ذلك:
"كان "ماني" يردد في نفسه قائالا ":الرحيل عيد ،وربما هو العيد الوحيد بألف شكل وألف
ثوب من القماش الج ْعد أو من خيوط البلّوط ،واذا كان الناس رهائن األفق فهل إحتفلوا يوما بغير
ذلك؟".

()2

وهذا يعكس نفسية ماني وما يدور بداخله ،فهو يفكر في ق اررة نفسة في الرحيل فهو

بالنسبة له بمثل العيد وذلك لكي يتخلص من عالم الطائفة المغلق وعالم القمع المنطوي على
وساوسه من غير أن ينضج حق ا.
-1المصدر نفسه  ،ص96
–2رواية  ،ص14
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

ال يسعنا المجال إلدراج كل المقاطع المشهدية الواردة في الجزء المعالج لحدائق النور
لكثرتها ،ونالحظ هيمنية المقاطع السردية المشهدية والتي تؤدى إلى تبطئة السرد وميل النص إلى
التضخيم ،والمالحظ كذلك أن هذه المقاطع هو ورود الحوار الخارجي أكثر من الحوار الداخلي.
22الوقف:
نجدها عند" حميد الحمداني" أنها« االستراحة ،فتكون في مسار السرد الروائي توقفات
معينة يحدثها الراوي بسبب لجوئة إلى الوصف ،فالوصف يقتضى عادة انقطاع السيرورة الزمنية،
()1

ويعطل حركتها»".

أماعند" جنيت"يعني بها أنها «أوصاف ال ترتبط بلحظة خاصة في القصة بل ترتبط
بسلسلة من اللحظات المتماثلة ،وبالتالي ال يمكنها بأي حال من األحوال أن تساهم في تبطئة
الحكاية ،بل العكس بالظبط هو الذي يحدث»".

()2

إن السارد يهدف من وراء استعمال التوقف إلى

إعطاء القارئ معلومات تسهل عليه فهم الحكاية كما يستعمل طرح لبعض األسئلة التي تمثل
مؤشرات تساعد على فك رموز الرواية.
أكثر أمين معلوف في رواية حدائق النور من استعمال الوقف ،وذلك من خالل وصف
الشخصيات والطبيعة واألماكن كما تزيد هذه التقنية جانبا جماليا في العمل الروائي ،إضافة إلى
البناء إذ يستحيل إيجاد رواية خالية من هذه التقنية ،ففي حالة وصف شخصية يتكون في ذهن
القارئ صورة تقريبية حول الشخصية ،فهي تأخذ القارئ إلى عالم الشخصيات وما يحيط بها وما
تحس به ،كما أدرج أمين معلوف هذا الوصف لكي يساهم في تسلسل األحداث ،كما يمكن القول
 -1حميد الحمداني ،بنية النص السردى ،ص.67
 -2جنيت ،خطاب الحكاية ،ص442
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

أن للوصف وظائف جمالية وتوضيحية وتفسيرية وفيه يكون زمن القصة أكبر من زمن الحكاية
ومن النماذج التي تستبدل بها ما يلى:
«كان شعرها  ،شعر الصبية  ،ملموسا تحت خمار إمرأة  ،وكانت حركاتها تنم عن خفر لم يعهده
ماني فيها»")1(.توقف الروائي هنا عن السرد ،حين بدأ بوصف شخصية "كلووية" فهو يصف شعرها
وحركاتها.
«"كان ماني يلبس سراويل فضفاضة بساقين مصبوغتين باألصفر المحاكي لون الصدأ واألخضر
المحاكي لون الكرﱠاث  ،هذا ما نقله خبر مدوﱠن مغرق في القدم .وكان على كتفيه قباء أزرق
سماوى ...كما يطرز جهاز العروس» )2(.في هذا المقطع السردي نجد السارد يصف لنا شخصية
رئيسية وهي شخصية ماني ،فالسارد يقف وقفة تأمل عند هذه الشخصية ،ويصف لنا لباسها الذي
تلبسه.
ممددة وشعرها مضفور بعناية فائقة وثوبها محتفظ بأمانة بطياته حتى ليقال أنها ميتة وكان
«كانت ّ
صندوق أسيء إقفاله فبرزت من هدمية مكسورة هو الوحيد يفضي على الغرفة لمسة من فوضى
3
ممدد وشعرها
وحياة » .السارد هنا يصف لنا حالة الطفلة المريضة إبنة األمير هرمز بأنها كانت ّ

مضفور وثوبها محافض على طياته كما وصف لنا كذلك حالة الصندوق الموجود في الغرفة.

1
2

 -الرواية ،ص .61

 -المصدر نفسه ،ص .14

-3الرواية ،ص490
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

«قلت لي أنه يق أر كثي ار وله خطُّ جميل وثالثة حواجب وساق ملتوية ونسيت أن تقول لي بأنه
أبكم»)1(".توقف السارد ليصف شخصية مانى التي لها خط جميل وله ثالثة حواجب وساق ملتوية،
فالسارد هنا وصف حاجيبه وساقه.

المبحث الثاني :التواتر الزمني في الرواية.
نعتبر عالقة التواتر المظهر الثالث من أزمنة السرد ،وهو أحد التقنيات الفنية التي يعتمدها
السارد في بناء أحداث الرواية.
والتواتر" أنه «أي – بعبارة تقريبية – فقط العالقات بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار
الحكاية » )2(".ومعنى هذا أن السارد له القدرة على تكرار األحداث في الحكاية والقصة،فأي حدث
من األحداث ليس له أن يقع فقط بل يمكنه أن يتكرر مرة أخرى.

 -1المصدر نفسه ،ص .94

 -2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.17
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

ويبين"جنيت" كذلك في كتابه خطاب الحكايةأنه «لم يدرس النقاد الرواية ومنظروها ما
أسميه تواتر سرديا،أي عالقات التواتر (أو بعبارة أكثر بساطة عالقات التكرار) بين الحكاية
والقصة ،لم يدرسوه إال قليال حتي اآلن .ومع ذلك ،فهو مظهر من المظاهر األساسية للزمنية
السردية» )1(".ومن هذا القول يتضح أن الباحثين من خالل دراستهم للزمن لم يهتموا بالتواتر كما
مظهر من المظاهر
ا
اهتموا بالمدة والترتيب ،وأن جنيت هو أول من آثار نقطة التواتر واعتبرها
األساسية للزمنية السردية ومن خالل هذا نميز بين ثالثة ضروب سردية متمثلة في السرد المفرد،
السرد المكرر ،السرد المتشابه .حيث قام "جنيت" بتمييز بينهم كاألتي:

1التواتر المفرد:
والتواتر المفرد عند "جنيت"هو« "أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة (أي ،إذ توخينا اإلختصار
()2

في شكل صيغة شبه رياضية( :ح 4ق.»)4

« وأن يروي م اﱟرت ال متناهية ما وقع مرات ال متناهية (ح ن ق ن)».

 -1المرجع نفسه ،ص. 421

-2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ص.440
-3المصدر نفسه ،ص.440
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()3

المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

ومعنى هذا أنه ماتم سرده في الحكاية قام بإعادة سرده في القصة ،حيث نجد نص واحد
يروى في القصة مرة واحدة ويكون هناك تساوى بين عدد األحداث في الحكاية وعددها في القصة
سواء كان ذلك جمعا أم فردا.
ففي رواية حدائق النور نجد هيمنة التواتر المفرد على الرواية من بدايتها إلى نهايتها ،حيث
يلجؤ أمين معلوف إلى استعمال هذا التواتر عندما يتعلق األمر بحدث ثانوي ليس له دور مهم في
تطور الفعل الحكائي ومثال ذلك « وخالل السنة األولى بأكملها من حياة "ماني" ،ضرب إعصار
طيحا
كركال( مابين النهرين)محطم ا نواويس الملوك القدماء،محرقاا حقول القمح ،مقتل اعا الكروم،م ا
رؤوس الفالحين والنخيل» .1فالراوي في مثل هذا المثال يخبرنا بعبارة واحدة أنه ضرب مرة واحدة
ذلك اإلعصار ولم يتكرر ،و الهدف الذي يرمي إليه أمين معلوف من هذا التكرار المفرد هو
التوضيح ،فهو يوضح لنا بأنه خالل السنة األولى من حياة ماني ضرب ذلك اإلعصار وأمثلة
أخرى عن ذلك من الرواية نجد:

«–ابني! إنهم يأخذون ابني!
هاهي ذي تصرخ وتتشبث باألغطية ،وتمسك بها "أوتاكيم" بشدة من كتفيها.

-1الرواية،ص49
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

إنه كابوس يا "مريم" لم يأخذ أحد إبنك ،إنه هنا في بطنك محمي تماما ،ومازلنا الندرى إذا كان
()1

هذا الحدث روى مرة واحدة فمريم لم ترى هذا الحلم سوى مرة واحدة في حياتها

إبن ا أو إ بنة».

ولم يتكرر بعد ذلك.
()2

" ولد ماني في عام 926م من تقويم فلكيي "بابل" في اليوم الثامن من شهر نيسان".
هذا الحدث هو والدة ماني ،تكرر مرة واحدة ألن الوالدة ال تكون إال مرة واحدة.
()3

«خاض ياتيغ عندئذ ماء الترعة بجميع مالبس وغاص فيه حتى غمر جبينه».

يجز لحيته وشعره ،قبل
« فكان ينبغي عليه أن يغوص مرة ثانية في الترعة ويترك أحدهم ّ
()4

أن يغمس له رأسه مرة أخيرة تحت سطح الماء».

والمالحظ أن الحدث ذكر ثالث مرات في الحكاية وأعاد ذكرە ثالث مرات في القصة وهنا
تساو ذكر االحداث في الحكاية مع ذكرها في القصة وكان ذلك جمعا وليس فرادة.

2التواتر المكرر:
عرفه "جنيت" «أن يروي مرات المتناهية ما وقع مرة واحدة (ح ن ق ،)4لنأخذ على
سبيل المثال المنطوق كاألتي"أمس نمت باكرا ،أمس نمت باك ار.»...
 -1الرواية ،ص.24

 -2المصدر نفسه ،ص.26
 -3المصدر نفسه ،ص.21
 -4المصدر نفسه،

.21
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

ونجده عند" يمني العيد" أنه « قد يأتي بتعديل أسلوت العبارة وقد يأتي بدون تعديل له،
المهم في هذه الحالة أن نالحظ بأن الراوي يكرر كالمه عن فعل واحد ،أو عن الفعل نفسه .كما أن
هذا التكرار قد ال يتوالى هكذا ،بل قد يتوزع على مدى صفحات من القصة او على مدى القصة
كلها».

()2

ومعني هذا أنه ما وقع مرة واحدة في الحكاية يعاد تك ارره مرات عديدة في القصة.

ففي رواية حدائق النور أكثر أمين معلوف من استخدام التواتر المكرر ،وذلك من خالل
العودة إلى الوراء إلعادة ذكر ما سبق سرده عن طريق التذكر ،أو يعيد ذكر الحدث من وجهات
نظر مختلفة ،بأسلوب مغاير ،ومثال ذلك تفكر ماني صورة توأمه التي ارتسمت في ذهنه وسبق
أن رآها في ماء النهر ،وقام بإعادة تذكر توأمه الذي سبق أن رآه في الماء ،واألمر الذي أدى
بأمين معلوف استخدام هذا التواتر وذلك من أجل التأكيد و اإللحاح على ما وقع ،و الهدف الذي
يرمي إليه من وراء هذا التكرار هو إقناع القارئ وادماجه في عالم الرواية.
وأمثلة عن ذلك من الرواية نجد:
«منذ هذا اليوم لن تشرب الخمر أبدا ،ولن تأكل اللحم ،ولن تقرب أية إمرأة»".

()3

«أن أكفر عن أعوام عبادة األوثان ،فلن أشرت الخمر ،ولن أتمدد أبدا بجانب امرأة ،ال أنت
()4

وال أية واحدة أخرى».

ومن خالل هذا يتضح أن السارد قام بتكرار حدث وقع مرة واحدة في

الحكاية وهي عدم شرب الخمر وأن اليقرب أية إمرأة حتى زوجته ،وهي أحداث مهمة فقام السارد
بنقلها والتأكيد عليها من خالل التكرار.
 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.444

 -2يمني العيد ،تقنيات السرد الروائي ،ص.444
-3الرواية ،ص.47

 -4الرواية  ،ص.24
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

«"كانت مغادرته بستان النخيل الخاص "بأصحاب المالبس البيضاء" إلى األبد في شهر
نيسان" ابريل" من عام .»210

()1

«"لكن األحوال لم تكن كذلك غداة رحيله من بستان النخيل »".
«اجل قد هاجرت أصحاب المالبس البيضاء« ".

()2

()3

الروي يكرر كالمه عن فعل واحد وهو أصحاب المالبس البيضاء هذا الحدث
نالحظ أن ا
ذكره مرة واحدة في الحكاية فتم ذكره عدة مرات في القصة فكان هناك توالى موزع على عدة
صفحات من الرواية.

3التواتر المتشابه:
نجده عند "جنيت" «أن يروى مرة واحدة (بل دفعة واحدة) ما وقع مرات ال متناهية على
سبيل المثال نأخذ المنطوق كاألتي "كل يوم أو األسبوع كله أو كنت انام باك ار كل يوم من أيام
()4

األسبوع».

 -1المصدر نفسه ،ص.19
 -2االمصدر نفسه.19 ،

 -3المصدر فسه.400 ،

 -4جيرار جنبت خطاب الحكاية ،ص.444
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

وعند"يمني العيد" «البد لنا أن نشير إلى أن الراوى يلجؤ عادة إلى مثل هذه التعبير دال أن
يكرر مرات ماجرى فعله عدة مرات".

()1

من هنا نستنتج أن السارد يروى مرة واحدة ومن خالل نص

واحد في القصة ما حدث مرات عديدة في الحكاية.
ومن خالل رواية حدائق النور نرى أن أمين معلوف استعمل التواتر المتشابه بنسبة قليلة
مقارنة بالمفرد والمكرر ،كما لجؤ لهذا التواتر لكي اليوقع القارىء في الملل من كثير التك اررات فقام
بحصرها في كلمة أو كلمتين ليوضح ذلك مدى تكرار الفعل في الرواية وذلك مثل« ففي األيام التي
يذهب فيها رجلها إلى "المدائن" تشغل نفسها على هذا النحو متفّننة بتحضير أشهى األطعمة له
دائماعلى عجلة من أمره للعودة» 2.ففعل تحضير الطعام لزوجها يتكرر كل يوم
وعليه فسوف يكون ا
فهذا الحدث وقع لمرات عديدة غير أن السارد قام بذكره مرة واحدة على مستوى الرواية.

ومن أمثلة ذلك :
مع ذلك فقد كان يعلم أن الوقت لم يكن في بستان النخيل سوى سبحة من أعمال اإلكراه:
هناك أوال الدعاء والترتيل واقامة الشعائر والعمادات اليومية العابرة أو االحتفالية» )3(.فهذه المقطوعة
تعني أن السارد يعاني من الملل و الضجر في بستان النخيل ،وذلك بسبب الروتين الذي يعيشه كل
يوم فهو يتكرر باستمرار.
 -1يمني العيد ،تقنيات السرد في ضوء المنهج البنيوي ،ص.442

-2الرواية،ص46

 -3الرواية ،،ص.21
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المدة والتوتر في الرواية

الفصل الثاني:

«إذا كان قد تلبث على هذا النحو بقرب أصحاب المالبس البيضاء في حين كان يرفض
ممارساتهم ومنتقداتهم ويتألم كل يوم الضط ارره إلى مخالطتهم».

()1

ومعني هذا أن السارد يبين لنا

أن الشخصية كانت دائما وكل يوم تتألم وذلك الضط ارره إلى مخالطتهم ،وهذا أن فعل التألم كان
يتكرر كل يوم و ذكر عدة مرات في الحكاية ولكن السارد حصره لنا في كلمة واحدة وهي كل يوم
وهذا يعني أنه ذكرها مرة واحدة في القصة.
« وكان كل واحد منهم قد اقتراب من القادم الجديد للتفرس في وجهه وترتيل مقطع من دعاء
له»)2(.وهذا يعنى أنه في كل مرة يقترب منه واحد من هذه الجماعة ليتفرس وجهه واحد تلوى األخر
و السارد هنا كي ال يقوم بتكرار كل هذا قام بحصر في كل واحد منهم لوحده.

 -1المصدر نفسه . 12،

 - 2المصدر نفسه  ،ص.21
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خاتمة:
خاتمة:
توصلنا من خالل دراستنا للبنية الزمنية في رواية حدائق النور ألمين معلوف إلى
استخالص جملة من النتائج وهي كاألتي:
 .1إن الزمن لعب دو ار هاما في تطور األحداث وسيرها من بداية الرواية إلى نهايتها ،إذ ال يمكن
الكشف عن طبيعتە وتقنياتە إال بتفكيك البنية الزمنية للرواية جملة وتفصيال .
 .2األحداث في الخطاب ال تقدم بالترتيب نفسە مثلما تجري على مستوى القصة ،فالسارد هو الذي
يتحكم فيها.
 .3إن مقارنة ترتيب زمن القصة مع زمن الحكاية ينتج لنا مفارقة زمنية،وفيها نميز بين نوعين من
المفارقات منە االستباق وهو التنبؤ والتوقع المستقبلي أما االسترجاع فهو تقدم حدث سابق
للنقطة الزمنية.
 .4اعتماد السارد على الحاضر مع العودة إلى الماضي من حين آلخر لربط الحاضر بالماضي.
 .5المدة في الزمن هي مدة استغراق الحدث في الحكاية ،وهي الربط بين النص والحكاية والرواية
تمتاز بنمطين سرديين سريعين هما الخالصة والحذف ونمطيين سرديين بطيئين يتمثالن في
المشهد والتوقف.
 .6نجد في الرواية غلبة السرد البطيء وذلك بسبب اعتماد السارد على حركة الوقف والمشاهد
الحوارية ،وهذا ليجعل القارئ قريبا من الحكاية ويعايش الحدث من خالل المشاهد الحوارية التي
تدور بين الشخصيات أومن خالل وصف األماكن والشخصيات.
 .7اعتماد السارد على طابع المونولوج والحديث النفسي ،ليكشف لنا بذلك عن الحالة النفسية
للروائي.

خاتمة:
 .8الخالصة وردة في الرواية بنسبة قليلة ،فهي ساهمت في تجنب تضخم النص وتجاور بعض
األحداث غير ضرورية في الرواية.
دور مهما في تسريع السرد في الرواية حيث تجاوز السارد فيە فترات زمنية
 .9إن الحذف لعب ا
حاضر في الرواية
ا
وذلك ليترك للقارئ حرية تأويل األحداث ،كما نجد أن الحذف المعلن كان
أكثر من الحذف الضمني.
.11

التواتر هو تذكر الحدث حسب عدد المرات التي وقع فيها ،ولە ثالثة ضروب سردية منها

المفرد المكرر و المتشابە.
.11

هيمنة التواتر المفرد على الرواية من بدايتها إلى نهايتها ،فالسارد هنا يعبر عن أراءه،كما

اعتمد السارد على التواتر المكرر بكثرة في الرواية من خالل تواتر الكلمات وتراكيب معينة
وذلك كون الرواية غلب عليها االسترجاعات،أما التواتر المتشابە ورد بنسبة قليلة مقارنة
بالتوترات االخرى .
.12

ومن خالل ما سبق نالحظ أن السارد في رواية حدائق النور استخدم آليات وتقنيات فنية

يعتمدها أسلوب الرواية الحديثة.
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