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  .إبراهيم بن طيبة. أ

 .خميس مليانة -جامعة الجياللي بونعامة

 
    

إذا كان لكل رواية نمط زمني وقيم خاصة بها، تستمد أصالتها من كفاية تعبيرها عن ذلك 

ذه الجزئية ودراستها دراسة جادة النمط، وتلك القيم، وإيصالها إلى القارئ، فإن الدارس ملزم بتتبع ه

 لمحمد مفالح) همس الرمادي(وفي سبيل ذلك اخترنا رواية . للكشف عن مالبساتها وحقائقها

الستنباط الزمن الروائي فيها، ألن صاحبها روائي متميز، استطاع أن يعبر عن هموم أمته وشعبه، 

الربيع العربي، واختزل بقلمه أهم األحداث التي الرواية األولى لألديب التي عالج فيها أزمات وباعتبارها 

   .عرفتها الدول العربية المعنية بهذه الثورات العربية، إن جاز لنا تسميتها بذلك

  

******* 

   :مدخل
تتبوأ الرواية مكانة بارزة بني األجناس األدبية احلديثة من حيث االنتشار 

والرواية . )1(أدوات التعبري اإلنساينواالزدهار، وهي لون من ألوان السرد بوصفه أداة من 
هي أحد الفنون األدبية الذي استطاع أن يفرض وجوده ويغطي على بقية الفنون 

وتتميز الرواية عن . األخرى، إذ استطاع أن يستوعب مشكالت اإلنسان وعصره وقضاياه
ها غريها من الفنون السردية بطول األحداث وتشابكها، وكذلك بتعدد شخصياا وأمكنت

  . وأزمنتها، وأحيانا لغتها وأساليب الوصف واحلوار فيها
وقد شكلت قضية الزمن يف العمل اإلبداعي بؤرة التفكري العميق احملاطة 

 فلم. بالضبابية وامللغزة باحلرية، السيما حول ماهية هذا اهول واحملسوس يف الوقت ذاته
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 أكثر ولكنه غدا ببعض، داث بعضهااألح بني يربط الذي الومهي اخليط ذلك الزمن يعد
  أضحوا قد الكبار وأرفع قدرا، فالروائيون شأنا، أعظم أصبح حبيث كله، ذلك من

مثل  مثلها للزمن فن الرواية كأن حىت«يف الزمن،  بالتالعب كربى عناية يهتمون ويولون
)2(».املوسيقى

  .)3(».من أكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن«وحىت كأا  ،
نفسيا جمردا،  يعد مظهرا وثيقا، فهو ارتباطا اإلنسانية بالذات الزمن يرتبطو 

 تنبه من ، وأول)4(الظاهر غري اخلفي بتأثريه عليه ما يتسلط خالل من به الوعي يتجسد
 أسس حني وضعوا الروس، هم الشكالنيون السردية البحوث ضمن الزمن وأدرجه ملفهوم
 األحداث اليت جتمع العالقات على وركزوا العشرين، قرنال يف عشرينيات األدب يف حتليله
واملبىن احلكائي  احلكائي املنت بنيتوماشفسكي وقد ميز . أجزاءها وتربط

fable/subjet ،ف حيثالتسلسل احلكائي مستوى«: على أنه احلكائي املنت عر 

 هذه يمتنظ فيه جيري الذي هو املستوى احلكائي املبىن بينما لألحداث، الطبيعي
 نتيجة قد ُوئدت البدايات هذه أن إال .)5(» .الطبيعي تسلسلها نظام وخلخلة األحداث

  .الشكالنيني هؤالء تنظريات رفض الذي الشيوعي احلكم وجود
 طرح قضية حيث استهلوه، ملا مكمال تودوروف وبعد هؤالء وجهودهم جاء          

 فزمن ،)اخلطاب زمن – القصة زمن(ائييت ثن عرب وقسمه العمل الروائي، يف الزمن أمهية
 ميكن القصة ويف .األبعاد متعدد القصة زمن أن زمن حني يف خطي، زمن«اخلطاب 
يرتبها ترتيبا متتاليا  بأن اخلطاب ملَزم زمن لكن واحد، آنٍ  يف جتري أن كثرية ألحداث

  .)6(».يأيت الواحد منها بعد األخر
 حتليل يف متطورة مرحلة شكل قد جينيت جيرار أن يقطين سعيد ويرى          
 من جاءوا الذين الباحثني من العديد استلهام متثل مركز أعماله وأن السردي، اخلطاب

 زمن فهناك :زمنيا على مرتني احلكاية مقطوعة أن تأكيده يف جهوده متثلت ، إذ)7(بعده
 زمن مصطلحي املدلول، مستخدما وزمن الدال زمن احلكاية، وزمن املروي، الشيء
 املفارقات: منها العالقات، من العديد الزمنني هذين اخلطاب، ويتخلل وزمن القصة،
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 من السرد إبطاء يف املتمثل الزمين والرتتيب واالستباق، االسرتجاع يف الزمنية املتمثلة
 صلة إىل باإلضافة واخلالصة، احلذف: خالل من واملشهد، وتسريع السرد الوقفة: خالل
  .التواتر

 :مها زمنني على حيتوي الروائي الفن فإننا الزمن، تعريفات اختلفت ومهما
 .واحد آن يف قصتني حبدوث يسمح األبعاد، متعدد زمن هو :القصة زمن - 1
  .وفصوله ومشاهده السرد فقرات فيه تتتابع اخلطية الذي زمن هو :اخلطاب زمن - 2
 قد جندهم ال فإننا له، وتنظريهم الروائي الزمن من العرب النقاد ملوقف انتقلنا إذا   

 سيزا الناقدة اعتمدت فقد طفيفة، جوانب يف الغرب، إال يف عن نظرائهم كثريًا اختلفوا

عبد  أما والدميومة، املدة يف جينيت جيرارنظرية  على دراسة الزمن يف  مثالقاسم 

وعليه، سنقوم  8(تودوروف عند تقسيمات الزمن على اعتمد فقد مرتاض الملك
زمن القصة، زمن السرد، زمن القراءة، مث نبحث : تحديد داللة هذه املصطلحات الثالثةب

عن نوعية العالقات اليت من املمكن أن تنشأ بينها، من خالل مواجهة نظام األحداث 
  .لمحمد مفالح) مهس الرمادي(اليت تدور يف رواية 

  :الزمنية البنية - 1

الشخصيات واألحداث اليت  حركة هي حركته ي،داخل زمن الرواية هو يف الزمن         
وتقنيات  وقفز، وحذف، تكثيف، زمن هو زمناً واقعياً، وإمنا الروائي ليس تقوم ا، والزمن

  .الواقعي املوضوعي املنطقي للزمن التسلسل لتجاوز الروائي يستخدمها
 بالدرجة سياسي هو زمن الزمن فيها وأن بواقعيتها، )مهس الرمادي( تتميز رواية         

 للتتابع فيها خيضع وزمن القصة القصة، وزمن السرد، زمن :ومنيز من خالله زمنني. األوىل
 بني التمييز ميكن ومن هنا .زمن السرد ذا التتابع يتقيد ال بينما املنطقي لألحداث،

    ".زمن القصة مع زمن السرد مفارقة"يسمى بـ  ما ليحدث الزمنني
بذكر األحداث دون ترتيبها معتمدا ) مهس الرمادي(لروائي يف قام ا  :زمن القصة -أ

  :على التقدمي والتأخري، فمثال بدأ بذكر األحداث كاآليت
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الرجل الذي فاته : االسم الذي أُطلق على البطل وهو  - 1
 .القطار

 .نبُذه من قبل اجلميع بعد أن ترك منصبه  - 2
 .تعداد مناصبه ومراتبه اليت تدرج فيها  - 3
 .سيبةزواجه من ح  - 4
 .إجنابه البنته سهام  - 5
 .رفض زوجته مرافقته للسكن مبدينته  - 6
 .الطالق - 7
 .اقتالع العواصف واألمطار اهلوجاء لألخضر واليابس - 8
 .بداية السكان بتنظيف الشارع واحلي الذي يقطنونه - 9

هكذا مت ذكر األحداث من قبل الروائي، ومل يتقيد برتتيبها ووقائعها يف روايته           
 .ا، وإمنا اعتمد على املفارقات الزمنية كأساس لذلكحسب حصوهل

 تستدعيه الكاتب على السردي الزمن يطرحها اليت إن املشاكل :زمن الخطاب -ب
 والسرد االستشرايف اسرتجاعية، يشكل مقاطع الذي طريق السرد االستذكاري حللها عن

االختزال،  طريق عن ثانية تتم نقطة وهناك أيضاً  تتحقق بعد، مل ألحداث يعرض الذي
 تستغرق سريعًا ألحداث يستعرض الكاتب استعراضاً  حيث التلخيصي السرد ومنوذجه

 تسريعا القصة من زمن بكاملها بإسقاط مرحلة الذي يتميز احلذف مث. طويلة مدة
  .وسندرس كل هذه احلاالت حتت عنوان الرتتيب الزمين أو النظام الزمين .للسرد

  :النظام الزمني -2

جهة،  من السرد يف األحداث ترتيب مبقارنة تتعلق الزمين النظام دراسة إن          
 :البناء، وهي آليات برتتيب ترتبط كما أخرى، جهة من زمن الرواية يف مسار وترتيبها

 عن البحث يف للتو وسنبدأ الفنية، ومميزاا خصائصها منها ولكل. االسرتجاع واالستباق
  .لتشكيل الزمين يف روايتناهذا ا يف املهيمنة املراكز
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  :Analepses االسترجاع -أ

بنائيا  واستدعائه لتوظيفه باملاضي االحتفاء إىل متيل كرواية،) مهس الرمادي(          
ومن ذلك نسجل . هيمنت داخل النص الروائي اليت تقنية االسرتجاع استعمال عن طريق

  .جاع اخلارجي والداخلياالسرت : أنواعا من االسرتجاع داخل النص، نذكر منها
 لبداية سابقة أحداثا اخللف ليسرد إىل السارد عودةيقصد به  :االسترجاع الخارجي -

ذلك االسرتجاع الذي تظل سعته كلها خارج «: الرواية، حيث يعرفه جريار جينيت بقوله
 وحىت ووقائع أحداث ذكر هو مبعىن آخر االسرتجاع اخلارجيو. )9(».سعة احلكاية األوىل

وقد وردت  .اليت خيلقها السرد الثغرات لسد احلكاية أو هلا بالقصة ال عالقة خصياتش
ومل ينسى « :االسرتجاعات اخلارجية بكثرة يف روايتنا قيد الدراسة، آثرنا أن نورد من ذلك

، ففي هذا املقطع )10(»...تضحيات والده عبد الرمحان البقال الذي سهر على تربيته
قد استحضر شخصية ال متت للرواية بأية صلة، موظفا إياها ضمن يتضح لنا أن الروائي 

كما يقول مفالح يف . قصته حىت يتفادى الوقوع يف أخطاء جتعل من عمله ممال وركيكا
  :موضع آخر

 ملاذا حاولت فايزة االتصال بك يف اهلاتف الثابت؟ - «
 .)11(»رمبا احتاجتين خاليت خبتة يف أمر هام -

فايزة واخلالة خبتة، ال تقدمان وال تؤخران يف : ئي شخصيتني مهااستدعى الروا: ويف هذا
  . الرواية شيئا، فقد وظفهما حىت يسد ثغرة من الثغرات السردية، ال أكثر وال أقل

ومل يكن أستاذ التاريخ خيفي مشاعر كراهيته للقبائل «: ويقول الروائي يف مكان آخر
غري مؤثرة  هنا اسرتجع الروائي شخصية أخرىو  ،)12(»والعشائر الثائرة على احلكام األتراك

يف الرواية كما عاد بنا إىل زمن بعيد عن زمننا، حني استعمل لفظة القبائل والعشائر، ففي 
زمننا احلايل ال نستعمل هذه العبارات ألننا أصبحنا مجيعا ننتمي لبلد واحد ال تفرقنا 

، ويف "احلكام األتراك"ماله لعبارة التاريخ، باستع" مفالح"القبائل والعشائر، كما يستدعي 
    .هذا عودة للوراء واستحضار للحكم العثماين السائد حينذاك
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وقد عرفه  اخلارجي، لالسرتجاع مقابل الداخلي االسرتجاع إن: الداخلي االسترجاع -
أي . )13(»حقال زمنيا متضمنا يف احلقل الزمين للحكاية األوىل«: جريار جينيت باعتباره

جاع الذكريات اليت وقعت بعد بداية سرد احلكاية أو القصة، ومن أمثلة االسرتجاع اسرت 
  :الداخلي يف الرواية نذكر

فهو ال يزال يتذكر طفولته اليت قضاها بني حي البحرية، ومدرسة حي القلعة، وساحة «
السوق السوداء، وغابة الصنوبر الربي والكاليتوس والفلفل، وحوض ساقية البساتني، 

  . )14(»عب سباق اخليول، وبساتني الربتقال، وحي اجلسر احلديديومل

يف هذا املقطع اسرتجاع لذكريات الطفولة بكل تفاصيلها، كما اسرتجع أماكن           
وقته دون أن ينسى ذكر أي مكان من " عيسى اجليب"اللهو واملرح اليت كان يقضي فيها 

  .وغريها من مراتع الصبا... ة، والساقيةاألمكنة اليت ارتادها، كذِكر السوق، والغاب
اليت  " نعيمة"الذكريات اخلصوصية مع جارته " اجليب"ويف مقطع آخر يسرتجع           

مل ينس عيسى اجليب «: كان يستمع جلميع األغاين الرومانسية من أجلها، ويف هذا يقول
(..) حممد عبد الوهاب أبدا أيام شبابه اليت كان يستمع فيها إىل أغاين فريد األطرش، و 

" اجليب"فبعد مرور السنني الطوال، يتذكر  ،)15(»"زالميت"وقلبه خيفق حبب جارته نعيمة 
، إال أن الروائي أراد بنا "سهام"شبابه وحبه األول على الرغم من مغادرته املدينة وإجنابه لـ 

ويف . ل واجلزئياتالعودة إىل الوراء ليبني لنا مدى قدرته وإمكانيته يف سرد كل التفاصي
وهذا الصباح تذكر ابنه عالل فانقبض قلبه، ولكنه متاسك ومل يسمح «: موضع آخر

ويف هذا اسرتجاع لذكريات جعفر النوري مع ابنه الذي  ،)16(»للدموع أن تبلل عينيه
  .خلف وراءه فراغا كبريا عند مغادرته للبيت

يعد حمورا هاما ) ارجي والداخلياخل(ومما سبق نستخلص أن االسرتجاع بنوعيه           
يف النص األديب، فهو يقوم مبساعدة القارئ على فهم الشخصية ومعرفة أبعادها، من 
خالل سرده لبعض املعلومات واحلقائق اليت ختص ماضي الشخصية، أثناء حكي 

  .األحداث الروائية، وهذا ما أدركه الروائي متاما وقام بتوظيفه يف نصه
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نطوي صفحة االسرتجاع، نفتح صفحة أخرى لنشري من خالهلا إىل  وبعد أن          
أمهية االستباق، وكيفية جتليه يف روايتنا، مع تدعيم ذلك مبجموعة من الشواهد الدالة 

  .عليه
  Prolepsis : االستباق -ب

ا حنو  يقفز االستباق فإن ماضية، أحداث إىل بالزمن يعود االسرتجاع كان إذا          
وال يكاد خطاب . ويعين أن ُيشار إىل أحداث قبل أوان حدوثها. مستقبليةأحداث 

الروائي حممد مفالح خيلو من هذه التقنية السردية، اليت متكن السارد من عرض أحداثه 
  . وتكسري زمنها العادي والطبيعي

سيصبح حممد العسكري العبا شهريا «: نذكر منها قول الروائي: االستباق الخارجي -
مبستقبل ابن " ثابت اللحام"ففي هذا القول تنبؤ . )17(»العامل كله، سيخلف زيدانيف 

أخيه، وتكهنه بأنه سيصبح العبا مشهورا يدوي امسه على أرض املالعب، ليحقق 
بعد زواج «:ويقول يف موقع آخر. االنتصار لشعبه وجيلب هلم فرحة التأهل يف املوندياالت

والكالم على لسان العمة شريفة اليت ختاطب . )18(»طارق، لن أمسح لك باملكوث هنا
ابنتها، وتنبهها إىل عدم البقاء يف الشقة، بعد زواج طارق الذي مل خيطب ومل يقُدم على 

ففي هذا تنبؤ من العمة شريفة إىل زواج ابنها واستباق ألحداث ال . الزواج يف األصل
  .وجود هلا أصال

ملاذا القانون يا فريوز؟ «: ر حني يقول الروائيويتجلى االستباق يف موضع آخ          
ففي هذا ، )19(»سأمحي به املساكني واملستضعفني يف األرض، وسأحارب به الطغاة(..) 

حلم فريوز دراسة القانون، رغبة منها يف محاية املساكني ونصرة  املوضع يصور لنا الروائي
ر حىت هذه اللحظة، كما أا تدعي املستضعفني، فهي تتنبأ حبياا املستقبلية اليت مل تص

محاية الضعفاء بعد زمن الحق، فمن يعلم إن مل تتغري آراؤها ومبادؤها ورغبتها بعد ذلك 
لتمتهن وظيفة أخرى تبعدها عن سلك احلقوق؟، وهكذا فإن فريوز تتكهن مبا سيصري يف 

  .املستقبل
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ويف هذا  .)20(»الدراسة سيأيت اليوم الذي تعود فيه إىل مقاعد«: ويف موضع آخر نذكر
تقول هذه العبارة " زهية"تكهن بالعودة إىل صفوف الدراسة بعد انقطاعها عنها وتركها، و

حىت تواسي نفسها بـأن العودة إىل مدرستها أمر غري مستحيل، ولكن يف الواقع جند 
خرية وهكذا توحي العبارة األ. عبارا توحي مبعرفة الغد ويقينها من عودا إىل املدرسة

باملستقبل، وتكون عنصرا من جمموعة العناصر السابق ذكرها حتت مظلة االستباق 
  .اخلارجي

وبعد ذكرنا هلذا األخري، سنفتح بابا آخر يتمثل يف االستباق الداخلي وكيف           
  ). مهس الرمادي(تبدو أمثلته يف رواية 

الرواية، ويكون ذا نظرة  هو االستباق الذي ال خيرج عن حدود :االستباق الداخلي -
ومن  مستقبلية، لكنها مع املرور الزمين أو يف اية القصة كأا حقيقة واقعة ومقدرة،

واملقصود  ،)21(»امتنعت زوجته عن اإلجناب مرة ثانية فلم حيتج على قرارها«: أمثلته نذكر
أرادت، وكأن  زوجة اجليب، اليت قررت عدم اإلجناب جمددا فكان هلا ما" حسيبة"هنا هي 

الروائي كان عاملا بالغيب مدركا للمستقبل الذي ينتظر كليهما، فحىت بعد انفصاهلما، مل 
  .يتمكن أي منهما اإلجناب، وهكذا حتققت رغبتهما حىت وإن كانت مؤملة

قضى عكاشة الكواس أسبوعا  «: ويف موضع آخر جند االستباق الداخلي يف قول الكاتب
عن هذا الطالب الذي بدأ سنته الدراسية جمتهدا وسينهيها  كامال وهو يتحدث يف حرية

ففي هذا تنبؤ مبا سيحدث، ألن عكاشة الكواس كان على . )22(»مفصوال من املتوسطة
يقني بأن هذا الطالب من األوائل والناجحني، لكن بتدهور مستواه املفاجئ أيقن أنه 

واقعا بطرد الطالب ومنعه من سيتم طرده من املتوسطة، وقد حتقق هذا االحتمال وأصبح 
  .وكان تكهن عكاشة يف حمله لتتحقق وجهة نظره. متابعة دراسته

مث (..) ومل حتصل العائلة على شقة يف حي الفرسان «: ويقول مفالح يف موضع آخر
سكنت شقة يف . ، وكان هلا ما متنته لعائلتها(..)هددت باالنتحار يف ساحة الوئام 

كانت على يقني بأا " مسيشة املسار"نا جليا أن املفتشة يتضح ه .)23(»"ب"الشارع 
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ت من أبناء حيها، ستتحصل على شقة، خاصة بعد أن أصبح املسؤول عن تقدمي السكنا
إال أن احلقيقة خمالفة هلذا الواقع فهي قد أقدمت على فكرة االنتحار رغبة يف احلصول 

كانت عاملة مبا " مسيشة املسار"على منزل، وذا يريدنا الكاتب أن نعي جيدا بأن 
  .سيجري وستتحقق كل أمانيها مبجرد ديدها باالنتحار

اية تعج باملفارقات السردية، وكانت هذه األخرية إما ومما سبق نستنتج أن الرو           
اسرتجاعا ألحداث ماضية أو استباقا ألحداث الحقة، بغرض فهم الرواية ومعرفة إمكانية 
الكاتب يف السرد، وإدراكنا بأن لكل عمل أديب ركيزة يستند عليها لرتابط أحداث 

خرى يقوم باستباق األحداث شخصياته، فهو يقوم تارة بسرد املاضي واسرتجاعه، وتارة أ
  .ليتنبأ مبا ستؤول إليه األمور

وفق تقنيات " حممد مفالح"وارتأينا بعد هذا أن ندرس زمن النص السردي عند           
  .احلركات السردية املوظفة يف روايته

  :تقنيات الحركة السردية -3

  .سرد وإبطاؤهتسريع ال :تقوم تقنيات السرد الزمين على مظهرين أساسيني مها  

  :تسريع السرد -أ

قصرية، حيث يكتفي  نصية مساحة داخل زمنية كبرية فرتة يف التسريع تتقلص          
الكاتب بذكرها مجلة واحدة، فيكون مركزا على املوضوع، صامتا على كل ما عداه، 

  .اخلالصة واحلذف: معتمدا بذلك على تقنيتني مها

كي على سرد أحداث ووقائع يُفرتض أا جرت يف تعتمد اخلالصة يف احل: الخالصة -
ومن أمثلتها  سنوات أو أشهر، واختزاهلا يف صفحات أو أسطر دون التعرض لتفاصيلها،

قضى ثالثني سنة يف . كان موظفا ساميا يف مؤسسات ووزارات«: جند يف الرواية
  .)24(».العاصمة

اصيل اليت جرت يف الثالثني سنة ما نالحظه هنا أن الروائي مل يعرض كل التف           
يف العاصمة، وإمنا اكتفى باإلشارة إليها يف عبارة موجزة، ليوضح لنا " اجليب"اليت عاشها 

أما احملن اليت «: كما يقول يف موضع آخر .طول املدة اليت قضاها بعيدا عن مدينته
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هذا إشارة ففي . )25(»عرفتها البالد فقد عاشها هو أكثر من منور الكريدي وأصحابه
من الكاتب مللخص احملن واملصائب اليت عرفتها اجلزائر إبان العشرية السوداء، وما عاشته 

متفاديا " احملن"من تدهور يف األوضاع، لكنه خلص مجيع ذلك يف مفردة واحدة هي 
  .ذكرها مجيعا، ولعله إذا فصل فيها قد يقع يف تكرار ألحداث مت التحدث عنها سابقا

وبعد وفاة اجلد القايد الذي خلف سبعة «: أمثلة ذلك أيضا جند قوله ومن          
حممد "يبدو جليا أن الروائي . )26(»عشر ولدا وبنتا واحدة هي والدة أمحد املشاي

دون الشروع يف ذكر أمسائهم، وقد اكتفى بعدهم دون " اجلد"قد خلص أبناء " مفالح
          .جينبنا اخللط يف الشخصياتالتعرض إىل حيام، وهذا رمبا جاء متعمدا حىت 

من خالل النماذج السابقة، نالحظ أن الروائي قد اعتمد على اخلالصة، ليختصر 
  .جمموعة من األحداث والتفاصيل تفاديا لإلطناب واإلطالة

بعد غلق باب اخلالصة، وجب علينا احلديث عن احلذف وتبيان كيفية           
  .مل األديباستعماله وتوظيفه يف هذا الع

زمن السرد،  حركة تسريع يف اخلالصة مع إن احلذف يشرتك Ellipse: الحذف -
 القفز وإمنا األحداث، عرض يف السرعة بذلك نعين وال سرعة للسرد، ميثل أقصى حيث
 هذه تقدمي عن اإلعراض يف يكون السبب وقد. أو ضمنيا الوقائع، صراحة بعض على

  .املسار السردي على سريورة وتأثريها أمهيتها عدم األحداث،
يف مواطن شىت، ومن مناذجه نذكر ) مهس الرمادي(يتجلى احلذف يف رواية           

هي من عرفتها . رتيبة هي السبب. كانت ضحية عالقاا بفتيات األثرياء«: قوله
كان احلديث يف هذا املقطع عن رتيبة اليت كانت العامل الرئيسي يف . )27(»...عليه

أخالق سعيدة وهروا، إال أن املؤلف مل يذكر كل هذه األشياء وكيف كانت احنالل 
رتيبة تبث مسومها يف دماغ سعيدة، حىت غريت هلا أفكارها ومبادءها وأقنعتها باهلروب مع 
يزيد املرمي، ففي هذا حذف واضح لتفاصيل مجة مل يشر إليها الكاتب، كما جند أيضا 
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من الروائي إىل اعتماده على هذه  تصريح معلن يف هذا املقطع نقاط احلذف، وذلك
  .اخلاصية من تقنيات تسريع السرد

زنقة زنقة "والقذايف يصرخ .. مبارك يف السجن.. بن علي هرب«: ويف موضع آخر يقول
إن كل أحداث الربيع  .)28(»وصاحل حيذر الغرب من عناصر القاعدة" دار.. دار.. 

يتم ذكرها، بل على العكس، مت حذفها العريب اليت جرت يف بضعة سنوات، مل 
واستئصاهلا، واكتفى الروائي فقط باإلشارة إىل مصري زعماء الدول العربية الذين دهوروا 

  .األوضاع وأدوا إىل زعزعة االستقرار
ظهر غنام املقاول عند باب مسكنه وهو يصرخ «: كما نشري إىل حذف آخر يف قوله

  :بفزع
فمن فزع غنام املقاول مل يدرك ما هي العبارات . )29(»الطوفان يا مجاعة.. الطوفان - 

الطوفان، وهذا دليل على سرعة األحداث .. الواجب ذكرها فأصبح يردد الطوفان
ليس بصدد التفكري لرتكيب مجلة " غنام"وخطورة املوقف، كما جند كالما حمذوفا ألن 

  .مفيدة
ري يف تسريع السرد، فبواسطتهما وهكذا فإن اخلالصة واحلذف، هلما الدور الكب           

حيتفظ العمل األديب مبميزاته، كما أما يساعدانه يف ترابط أحداثه ومتاسكها، ومها 
  .يضيفان إليه بعدا مجاليا، يزيد النص رونقا وإيضاحا

بعد دراسة تقنيات تسريع السرد سننتقل للجزء املوايل واملتمثل يف تقنيات            
  .تعطيل السرد

  :السرد بطاءإ -ب

 أننا جند أنفسنا حيال التقنيات السابقة، ذلك هذه التقنية عكس تعمل           
 مسار يف لبيان وظيفتها عندها منا الوقوف تتطلب اإلجناز، تامة ومشاهد درامية وقفات
 .السردية احلركة

 السرد، إبطاء مسار يف األساسية التقنيات من املشهد تقنية تعد Scene: المشهد -
 مع زمن احلكاية زمن ويف املشهد يتساوى. حصلت كما ينقل األحداث حي، تعبري فهي
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أغلب األحيان، وقد يكون احلوار بني شخصني أو أكثر من  يف حواري واملشهد القصة،
  . تأكيدها أو نفيها أو فكرة أجل توضيح

 :مشاهد من الرواية نذكر منها مثاال ال حصرا يف السمات هذه حتققت        
خرجت نوال من البيت، واقرتبت منه، مث جذبته من ذراعه «  

  .كن عاقال يا برهوم: اليمىن، وقالت له برجاء
  ؟"موناليزيت"هل ارتكبت جرمية يا  - 
  .دعنا اآلن من املوناليزا والكالم الفارغ - 
  :التفت حنوها وكأنه يراها ألول مرة، ومتتم وهو يشري إىل أذنه اليمىن - 
  .)30(»مازالت يف مكاا. مل أقطعها. أنظري إليها جيدامل أقطع أذين  - 

املساعدة الرتبوية، حني حاولت أن " نوال"وزوجته " إبراهيم الصيديل"جرى احلوار بني 
دئ  زوجها وتدخله للمسكن، بعد الضجة واإلحراج الَذْيِن سببهما لكل جريانه، 

  .بسبب سكره وفقدانه لوعيه
احلمد هللا على هذه اخلريات، انظروا كيف تفتحت أزهار : وقال«: ويف موضع ثان نذكر

  .سيسعد به الفالحون كثريا. املطر رمحة. احلديقة
 :ابتسم أمحد املشاي، وخاطب جاره قائال بتهكم -
 هل جادت عليك خالتك ببعض اهلكتارات؟ -
 :هتف ثابت اللحام -
 .)31(».احلسود ال يسود -

، وهو ناتج عن احلوار الذي جرى "املشايأمحد "و" ثابت اللحام"املشهد هنا قائم بني 
بينهما بعد هطول الغيث، وارتواء األراضي، وفرحة الفالحني، كما نلمس يف هذا احلوار 

  ".أمحد املشاي"من قبل جاره " لثابت اللحام"حسدا واضحا 
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ال يسعنا هنا سوى القول إن الرواية تزخر بكثري من املقاطع احلوارية، ويتجلى           
من بدايتها إىل ايتها، وبعد أن وقفنا على العنصر األول من تعطيل السرد، وجب ذلك 

  .علينا اإلشارة إىل عنصر آخر هو الوقفة
هي عبارة عن وقفات حيدثها الروائي، بسبب جلوئه إىل الوصف  Pause : الوقفة -

 هذه إىل" مفالح"ويف هذه الرواية عمد . الذي يقتضي عادة انقطاع السريورة الزمنية
. ضرب عيسى اجليب كفا بكف، ليصرب قليال«: اخلاصية بكثرة، فمنها على سبيل املثال

وقف . حترك يف األريكة البنية، مث انتعل حذاءه وض دوء. الوقت سيكون يف صاحله
   .)32(».أمام املرآة العريضة، وألقى نظرة متفحصة على بدلته

، وكيفية حتركه داخل غرفته، كما وصف أيضا "اجليب"يصف الروائي هنا هيئة           
حاله بكل جزئياا حىت آخر نظرة أمام املرآة اليت وصفها بالعريضة، إيضاحا منه ملدى 

الشمس يف كبد . كان اجلو رائعا«: وجنده يف موضع آخر .دقة تركيزه على كل التفاصيل
شخص بالتسكع يف السماء الصافية ترسل أشعتها اللطيفة، والنسيم العليل يغري كل 

فالسارد هنا يصف لنا . )33(»شارع املدينة أو اجللوس على مقاعد ساحاا الفسيحة
وبدقة حالة الطقس، ومنظر الشمس، وذلك النسيم الذي يرغب به اجلميع، فيشعرهم 

  .بالراحة وحب التنزه يف احلدائق والساحات الشاسعة
ليمىن من الوادي اجلاف الذي يقع حي الفرسان على الضفة ا«: ويف موقع آخر نذكر

يشق اجلهة الغربية من املدينة إىل غاية مناكب السلسلة اجلبلية للبحر األبيض 
يصور لنا الكاتب موقع حي الفرسان بدقة، وما حيده من مجيع جهاته، . )34(»املتوسط

  .إىل أن يصل إىل غاية البحر األبيض املتوسط، وكأن احلي ُيْشِرُف على هذا األخري
وهكذا فإن املشهد والوقفة عنصران مهمان يف تعطيل حركة السرد، وقد اعتمد           

عليهما الكاتب كثريا يف عمله، من أجل تعزيز نصه، وإقناع القارئ حني مساعه لكل تلك 
  .التفاصيل، بأن احلادثة املروي عنها هي حقيقة واقعة أو أقرب بكثري من ذلك

د أنفسنا أمام تقنية جديدة ومتداولة يف الدراسات العربية وبعد إبطاء السرد، جن          
  ).مهس الرمادي(احلديثة هي التواتر، وسنحاول معرفة مدى حضورها يف رواية 
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  :التواتر* 

 عليه لدالةا العبارات وأن الرواية، يف يتكرر أن ميكن معينا أن حدثا من انطالقا         
نذكرها مع اليت  بأنواعها) مهس الرمادي(ات يف تتكرر، ُوِجَدْت هذه العالق بدورها قد

  :أمثلتها كاآليت

  :التواتر االنفرادي -

 يف يروي واحدا نصا جند حيث واحدة، مرة حدث ما واحدة يُروى مرة أن •
: ومثال ذلك يف الرواية. واحدة مرة القصة حدث يف مرة واحدة ما احلكاية

وخرجت خلف . ملطبخأخرجت مسيشة املسار ساطورا كانت حتتفظ به يف ا«
فالكاتب هنا حيدثنا عن إخراج مسيشة املسار للساطور، وكانت . )35(»الفىت

  .هذه احلادثة األوىل واألخرية اليت روي عنها يف الرواية
مل يروه إال . قبل الليلة رأى حلما غريبا أخافه عن جريانه«: ويف شاهد آخر نذكر           

دث عن حلمه مرة واحدة، ألنه رفض احلديث عنه فجعفر النوري هنا حت. )36(»لزوجته
  . واخلوض يف سرده لغري زوجته

  :التواتر التكراري -
 احلكاية يف عديدة نصوصا أن أي يُروى أكثر من مرة ما وقع مرة واحدة، أن •

ويستعمل السارد للعملية التكرارية ما يُعرف . يف القصة واحدة ما وقع مرة تكرر
العودة إلعادة ذكر ما سبق عن طريق التذكر، أو يعيد  باالسرتجاع التكراري، أي

وهذا النوع من التكرارات . ذكر احلدث من وجهة نظر خمتلفة وبأسلوب مغاير
مل يتوقع البقال عمر الرمسي هرب ابنته الطالبة بثانوية «: نلمسه يف قول الروائي

لرمسي وهنا إشارة من الروائي إىل هروب سعيدة بنت عمر ا، )37(»حي الربوة
مع عشيقها إىل العاصمة، وقد تكرر ذكر هذه احلادثة يف عدة صفحات على 

 .لسانه هو أو شخصيات أخرى
  :التواتر التكراري المتشابه -
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ومن  واحدة مرة يروي السارد أن أي مرة، من أكثر وقع ما واحدة مرة يُروى أن •
ة ومن أمثل. القصة يف عديدة مرات حدث ما يف احلكاية نص واحد خالل
فهذا . )38(»مل يكن املشري راضيا عن لقاءاما يف حديقة التسلية«: ذلك

احلدث مت ذكره مرة واحدة، إال أنه حدث أكثر من مرة، مبعىن آخر أن املشري  
كان دائما يتواعد مع حبيبته يف حديقة التسلية، إال أن املؤلف قد جتاوزه 

  .باإلشارة الواحدة فقط
لصاحبها حممد ) مهس الرمادي(يف رواية  حلركة السرديةتتصف تقنيات ا             

الزمنية فيها، وكلها جمتمعة  البنية لتشكيل واحتادها بعضها البعض، مع مفالح بالتكامل
ومتشابكة حتيل على مقدرة الروائي الفذة ومتكنه من هذه التقنيات، واستخدامها يف 

ة األحداث والشخصيات اليت تقوم مضارا تسريعا منه أو إبطاء للمواقف السردية، وحرك
  .     ا

نكون قد أتينا إىل حتليل الزمن الروائي،  من خالل هذا العرض املوجز،              
وإبراز خصائصه ومساته العامة وتقنياته مثلما وظفها حممد مفالح يف نصه الروائي املوسوم 

  :  ، وخنلص من خالل ذلك إىل ما يلي)مهس الرمادي: (بعنوان

مفارقات  حممد مفالح بالتالعب يف تقنيات الزمن لتتولد عن ذلك لقد أبدع -
 أو املاضي، إىل للعودة إما سرده يف السارد حيث يتوقف زمنية مجيلة وعجيبة،

 يفصل الذي اال املفارقة من خالل اتساع مدى ويتحقق .املستقبل إىل القفز
وقد  .واتصاهلا من جديد ونقطة سريورا اجلديدة األحداث انقطاع نقطة بني

 االسرتجاع :هامتني مها وسيلتني الزمنية يف هذه الرواية عرب املفارقات حتققت
  .واالستباق

اكتشاف مجاليات أخرى استدعت حتميل إيقاع زمن السرد من خالل تقنيات  -
 . تعمل على إبطاء احلركة وتسريعها
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ى متكن الروائي من هذا الثراء والتنوع يف التقنيات الزمنية، دليل واضح عل -
اآلليات واألدواء اإلجرائية املشكلة لبنيته الزمنية، مما أضفى بعدا مجاليا وفنيا على 

 . هذا العنصر السردي، وأخرجه من رتابة التشكيل ومجود الدور والوظيفة
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