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 بنية الزمن السردي يف القصة الليبية القصرية

ية نماذج)  (من الكتابة النسو
 

 حليمة مصباح جلاب
 مصراتة جامعة

 

 :ةمدقم

الزمانية،                                                                           ميثل الزمن عنصرا  أساسيا  يقوم عليه فن القصة، وإذا كان األدب فنا  من الفنون  

                                                                                           فإن القص هو أكثر األنواع األدبية التصاقا  بالزمن، وهو الذى مينح القصة أو الرواية دميومة احلركة،

 .                                                                            ويرتبط الزمن طبيعيا  بالشخوص واألحداث والوصف، وهو احملور الذي مينح الرواية شكلها

ين، بعد أن اهتم الروائيون بعنصر الزمن، ودرسوا بناء الرواية من حيث ترتيبها الزم 

عرف الروائي التالعب بزمنها، فجعل املشهد يدوم مدته احلقيقية مرة أو يلخص فرتة زمنية طويلة 

 1بأيام قليلة ـ أو قد يتوقف فى بعض املرات عند حتليل حلظة خمتارة لكي جيمدها فى الدميومة

 .2ويرتبط الزمن عادة بتسلسل األفعال واألحداث، وأسلوب عرضه هو السرد

 بني القصة واخلطاب الزمن

الشك أن اخلطاب السردي ذو نظام زمين خاص فى ذاته، وأن حماولة الكشف عن ذلك  

 املفارقات)النظام، وتقديم وصف بنيوي له، هي حماولة لضبط إيقاع النص السردي، من خالل دراسة 

 .وانكساراتأو التباينات بني زمن القصة وزمن اخلطاب، وتأمل ما بينهما من تداخالت ( الزمنية

فليس من الضروري أن يتطابق تتابع األحداث فى رواية ما أو فى قصة مع الرتتيب الطبيعي "

ألحداثها، كما يفرتض أنها جرت بالفعل، فإن الوقائع التى حتدث فى زمن واحد البد أن ترتب 

              أبدا  أن يروي                                                                              فى البناء الروائي تتابعيا  ألن طبيعة الكتابة تفرض ذلك ما دام الروائي ال يستطيع 

داخل فثمة اختالف حتمي بني الرتتيب الطبيعي لألحداث وترتيبها . 3                           عددا  من الوقائع فى آن واحد

                                                 
 .941ص  –اخلطاب الروائي فى رواية متاهة األعراب فى ناطحات السحاب  –جنود عطا اهلل احلوامدة  1
 .08 –91ص  –فن الرواية الذهنية : مصطفى التواتى 2
 .991ص  –طرائق حتليل القصة : ، راجع الصادق قسومة  97ص –بنية النص السردي  –محيد حلمداني  3
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الزمن                                                                         وذلك فضال  عن اختالف منطق اخليال عن منطق الواقع، إذ ميتاز منطق اخليال يف بناء. اللغة

الضرورة، اخليال يتجاوز تلك بالتعقيد والتشابك، فإذا كان الواقع خيضع للضرورة املنطقية، فإن 

هو ذلك                                                                              إذ إن ذلك ما مييز اإلبداع عموما  فى خلق منطقه اخلاص ونظامه املتميز فزمن النص إذن

           انطالقا  من  4"يعيد تركيب األحداث بكيفية خاصة توافق الضرورة الفنية الداخلية"الزمن الذي 

 (.                      من تشكلها فنيا  يف النصز)وزمن اخلطاب ( زمن حدوثها)ذلك االختالف بني زمن القصة 

ويف هذا البحث سنتناول بالدراسة الزمن يف اخلطاب السردي فى القصة الليبية القصرية  

فى اإلبداع النسائي وذلك من خالل ما استقر عليه من تقنيات حتليل البنية السردية وتتمثل يف 

 .5الرتتيب واملدة أو الدميومة

 الرتتيب:     أوال 

يقصد بالرتتيب الرتتيب الزمين لألحداث حبسب تواليها فى القصة ال حبسب حدوثها فى  

، وإذا كان اخلطاب حدث يوجهه املخاطب بوجهة خاصة بهدف 6منطق الواقع، أى فى جتليها

توجيه املتلقي ملقصد خاص ـ فإن اخلطاب السردي ال يتقيد مبا يتقيد به زمن القصة من ضرورة 

 :ملنطقي لألحداث، وتنحصر تقنيات السرد فى اخلطاب فيما يلياخلضوع للتتابع ا

 تقنية االسرتجاع – 1

 فمن صور التصرف الفين فى زمن اخلطاب السردي اخلروج عن زمن احلاضر السردي إىل 

حلظات من املاضي أو حلظات من املستقبل ثم العودة إىل الزمن احلاضر، ويتحقق هذا يف أشكال 

اإلبداعية فى انتقاء اللحظة الزمنية التى ينطلق منها النص وكيفية تشظي  ختتلف باختالف القدرة

 . الزمن فيما بعد دون أن يفقد قدرته على االلتفاف حول التبئري

أو مفارقات  7وتهتم الدراسات التى تعنى بدراسة الزمن برصد ما بني النظامني من اختالف 

كما سأمسي هنا خمتلف )الزمنية السردية ويسلم كشف املفارقات " :مبصطلح جنيت إذ يقول

                                        وقياسها يسلمان ضمنيا  بوجود نوع من درجة ( أشكال التنافر بني ترتيب القصة وترتيب احلكاية

افرتاضية  الصفر التى قد تكون حالة توافق زمين تام بني احلكاية والقصة، وهذه احلالة املرجعية

                                                 
 .917ص ( دراسة للسرد القصصي فى القرن الرابع اهلجري )عصر اإلبداع  –القصة العربية  :ناصر عبدالرازق املوايف 4
 .14ص  –السرد فى مقامات اهلمذاني : أمين بكر: راجع 5
 .41ص  –السرديات مقدمة نظرية  –مرسل فاحل العجمي : راجع 6
 .94ص   –بنية النص السردي  –محيد احلمداني : راجع 7
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 كشف عن مدى ما تتيحه تلك التقنية من حريةوالكشف عن تلك املفارقات  8"أكثر مما هى حقيقة

للمبدع، فاإلمكانات اليت يتيحها التالعب بالنظام الزمين ال حدود هلا، ذلك أن الراوي قد يبتدئ 

وقائع السرد يف بعض األحيان بشكل يطابق زمن القصة ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إىل 

استباق  إمكانية                              طبيعي يف زمن القصة وهناك أيضا تأتى سابقة فى ترتيب زمن السرد عند موضعها ال

 .9األحداث فى السرد حبيث يتعرف القارئ إىل وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي فى زمن القصة

                                                                          وهناك اسرتجاع يقوم به الراوي، وآخر تسرده الشخصية عن نفسها، فمثال  جند اسرتجاع  

                      وتذكر أيضا موقفا  آخر "، 10"                                وعندما كان طفال  كان جيرد من ثيابه" :لراوي من الشخصية يفا

كان له أكرب األثر فى حياته عندما قام فى مطلع شبابه بأول رحلة له عن طريق اجلو كانت 

 .11"بداية الرحلة

                                                                      إذ يسرتجع الراوي بوصفه متحدثا  بلسان حال الشخصية حلظات من املاضي يف عالقته  

عن      فضال ( كجندي مرتزق لصاحل االستخبارات األمريكية ) ة ملوقفه الرافض كاترينبزوجته 

إمنا كان بدافع تعميق املعرفة بطبيعة( احلاضر)مواقف أخرى وذلك االنكسار فى زمن السرد 
 

                                       االسرتجاع وتشكيل الزمن تشكيال  فنيا  يثري  واحلفر فى أعماقها من خالل تقنية يطوننفس 

الرؤية إذ يضفي االسرتجاع ذو املدى البعيد والقريب وذو االتساع النصي الكبري أضواء على جذور 

                                                       انطالقا  من موقف زوجته منه، وما تاله من اسرتجاعات استغرقت  طونياملوقف النفسي لدى 

لكن اآلن مل يعد هناك ما يربطه بتلك " ...أكثر من سبع صفحات حتى العودة إىل حاضر السرد

 .12..."العينني اخلضراوين

كنت فى " :على لسان الشخصية( وأطعت قليب ) ومن االسرتجاعات ما متثل به يف قصة  

املاضي أرى فى احلب جرمية فما بالي اليوم ال أفكر فيه، كنت كالسفينة التائهة فى عرض 

 .13..."وذات ليلة كان لنا حديث...على شاطئ  البحر يتقاذفها املوج وآن هلا أن ترسو

                                                 
 .49ص  –خطاب احلكاية  –جريار جينت  8
 .94ص   –بنية النص السردي  –محيد احلمداني : راجع 9

  .1ص  –جمموعة رجال ونساء  –مرضية النعاس  10
 .98ص  –املصدر السابق  11
 .49ص –هدير الشفاه الرقيقة  –وراجع شريفه القيادى  – 91ص  –جمموعة رجال ونساء  –مرضية النعاس  12
 .49ص  –أماني معلبة  –لطفيه القبائلي  13
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فبني اسرتجاع املاضي والعودة إىل احلاضر يتشكل النص السردي ويتشظى حتى يستقر  

                                                                               على شاطئ احلاضر السردي، وسرعان ما ينطلق من ذلك احلاضر إىل األحالم من جديد استئنافا  

يف األمر وبقيت وحيدة إال مـن انتهى احلوار بعد هذا احلد وتركين أفكر " :لذكريات املاضي

قد                                                                      عاودتين أحالمي من جديد إنها أحالمي فقط وأحالمه أيضا  وإن الطريق الذي كنت... الذكريات

 .14"واستأنفت املشوار الطويل... وراقت لي الفكرة واستجمعت قواي... نذرت نفسي له بدء حياتي

وظيف االسرتجاع فى استجماع الذات إن بنية الزمن يف اخلطاب السردي لتلك القصة تقوم على ت 

 لذاتها من خالل ما يف االسرتجاع من مفارقة زمنية تشكل اختالف اخلطاب السردي عن الرتتيب الطبيعي

لوقوع األحداث وذلك بانتقاء حلظات احللم بالنجاح والتفوق واستدعائها من الذاكرة حسب منطق 

ؤية وتعمق أبعادها، من هنا كان االسرتجاع اخلطاب السردي وما يرمي إليه من دالالت تثري الر

                                                                                  استجماعا  وحماولة للمراجعة وترتيب األوراق، وإعادة تشكيل موقف الذات وهو ما نستشفه من 

فى  تقنية االسرتجاع من التقنيات الشائعة .خالل طبيعة اللحظات املستعادة، ومن خالل ترتيبها السردي

                                                                              القص عموما  والقصص القصرية حمل البحث فما من كاتبة إال وجاءت هذه التقنية فى قصصها 

 .آخر                                                                         سواء على لسان الراوي أو الشخصيات بشكل يتسم بالبساطة حينا وبالتعقيد حينا 

 االستباق:       ثانيا 

 
 تقع بعد فىوقد حتدث املفارقة الزمنية بني زمين القصة واخلطاب باستباق يقفز إىل أحداث مل 

                                                                                    الزمن احلاضر، وإذا كانت تقنية االسرتجاع أكثر شيوعا  قي القص فإن تقنية االستباق تعد إحدى

 تقنيات تشكل الزمن يف النص السردي، وذلك من خالل التنبؤ مبا مل يقع من أحداث سواء داخل الزمن

عدة  يرجع اىل –احلاضر أو املاضي ولعل شيوع استخدام تقنية االسرتجاع يف النص أكثر من تقنية االستباق 

 املصداقية على األحداث، وذلك من خالل اإليهام بوقوعها يف املاضي، فتقنية إضفاء: أسباب منها

من  –ي احلكاية                                                                   االسرتجاع بوصفها استعادة املاضي تعد أقرب إىل طبيعة احلكي عموما ، إذ تأت

                                                      ومنها أن تقنية االسرتجاع حتقق أهدافا  سردية كثرية كأن يريد. تالية للقصة –حيث الوجود 
 

 .السارد إضاءة شخصية ما ـ فيصطنع ثغرة يف الزمن من خالل االسرتجاع، والغوص يف ماضيها

، وقدفثم استباق ينطلق من احلاضر إىل ما مل يقع بعد من األحداث يف الزمن املستقبل 
 
   يكون ذلك احلاضر داخل زمن أوسع وأمشل عنه هو املاضي، كأن يستبق الراوي األحداث منطلقا

أيقنت أنه آخر من سيخط : "تشكل الزمن احلاضر لذلك االستباق( اسرتجاع)من حلظة ماضية 

                                                 
 .40ص  –املصدر السابق  14
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 ورامسها بعد اليوم، سينفرد باألحرف اخلمسة يف خالء اجلبانة ليشكلها حسب إرادته وذوقه املتده

املتكلس كاحلجارة وشتان بني من خط امسها بذائب الشكوالته فوق كعكة عيد ميالدها فى 

 ".وبني من سيخطه اليوم... من العام املاضي  44/94

ومن يدري رمبا يف " :ومن االستباق البسيط ما ينطلق من احلاضر السردي إىل املستقبل 

وستفقدها" ،15"املستقبل سيستولي على املنطقة بأكملها حبجة أنها تؤذي مشاعر أهل الدار وتقلق راحتهم
 

 .16"                                                  حمافل النقاش واحلوار ال أقول وقتا  طويال  ولكن إىل األبد

 الدميومة :    لثا ثا

إذا كان الرتتيب يعنى تلك املفارقات الزمنية باالسرتجاع واالستباق اللذين يربزان العالقة  

                                                                              اجلدلية بني زمن القصة وزمن اخلطاب، فإن مفهوم الدميومة يبحث وجها  آخر من أوجه عالقة 

فتهتم الدميومة بالعالقة املستغرقة يف قراءة نص سردي بالقياس إىل "زمن اخلطاب بزمن القصة 

                                                                                    لزمن الذي تستغرقه األحداث، ونظرا  لصعوبة أو استحالة حتديد مقياس ثابت هلذه الدميومة ألنها ا

                                                                                   ترتبط بعنصر متغري بصورة دائمة وهو قراءة قارئ معني، قدم جنيت تصورا  نظريا  مستحيال  هو 

 .17"                                           اآلخر، وإن كان يصلح مرجعا  يقاس بالنسبة إليه

القصة بوحدات الزمن املعروفة من ثوان ودقائق  ففي حني يقاس زمن وقوع األحداث يف 

 .18وساعات، يقاس زمن اخلطاب مبا تستغرقه تلك القصة من أداء نص قصصي

ومن ثم فإن تتبع النظام الزمين يف النص السردي هو تتبع إليقاع ذلك النص من حيث  

زمن اخلطاب مع زمن                                                                        السرعة أو البطء قياسا  على املرجع النظري ذي السرعة الثابتة نظرا  لتساوى

 .19فاملدة لدى جنيت عالقة بني قياس زمين وقياس مكاني –احلكاية، فى الفرض النظري 
 

 :حدد جنيت أربع عالقات حمتملة بني زمن السرد وزمن القصة                                وباختاذ السرعة أو اإليقاع معيارا 

 (صفر= زمن احلكاية )                زمن احلكاية <من السرد            التوقف – 2

 زمن احلكاية= زمن السرد            املشهد – 1

                                                 
 .41رجال ونساء، ص  –مرضية النعاس  15
 .17املصدر السابق، ص  16
 .41السرديات مقدمة نظرية، ص  –مرسل فاحل العجمى  17
 .991طرائق حتليل القصة، ص  –الصادق قسومة : راجع 18
 .984خطاب احلكاية، ص  –جريار جينت : راجع 19
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 زمن احلكاية >زمن السرد            التلخيص – 1

 20(صفر= زمن السرد )    زمن احلكاية >زمن السرد            احلذف – 1

 التلخيـــص( 1

اختصار إن التلخيص حيدث عندما يكتنز حيز اخلطاب يف مقابل اتساع القصة، أى  

 21                                                                            فرتة زمنية طويلة مبا تشتمل عليه من أحداث يف حيز نص قصري معربا  عن حمتوى هذه األحداث

شرد خباطره عرب "فقد يلخص السارد يف بضع صفحات عدة أيام أو شهور أو سنوات من احلياة 

.. الطالع                         حب واع  لشاب رزين واسع ا.. راح احلب يتسلل إىل قلبه ... ثالثة أعوام حينما رآها صدفة 

وإن هي إال بضعة أشهر حتى تتخرج وحيتفل .. ويف خالل الزواج واصلت دراستها واستمرت بنجاح 

 . 22"وأنهما ختطيا كل العقبات يف سبيل حتقيق رغبتهم..                               بنجاحها إذ أنه يعتربه جناحا  له 

لقد خلص الراوي فرتة زمنية ممتدة تصل ثالث سنوات من حياة شخصية البطل ـ يف عدة  

بصورة جمملة لبداية عالقة البطل بزوجته،  – من وجهة نظر الشخصية –إنه يعرض  سطور،

 .ليفصل بعد ذلك يف أبعادها حيث احلب املتبادل بني البطل وزوجته

يف فقد ألف مهماته الغريبة .. ولعلها لن تكون األخرية .. مل تكن هذه أوىل رحالته الغامضة " 

 .23"حلكة الليالي املوحشة منذ أن وضع نفسه يف خدمة االستخبارات املركزية األمريكية

 فمهمة التلخيص هنا تكمن يف تكثيف األحداث لتأخري الرؤية، وأغراض مجالية أخرى، 

 .كتعميم اخلاص باللجوء إىل اإلمجال دون التفصيل

تزوجته منذ ( "          صار مرا التفكري)ومن ذلك ما جاء على لسان شخصية الزوجة فى قصة  

سنوات عشر، مل يكن زواجي أكثر من عملية زواج عادية سبقها فرتة خطبة قصرية رأيته فيها 

مرات تعد على أصابع اليد الواحدة، ومنذ البداية أبان لي خطه يف احلياة، وأقصى آماله زوجة 

                            ت واألسرة، ووافقت متاما ، صرت                                                               مطيعة، ربة بيت جيدة، رفيقة حياة متفهمة، إمراة متفرغة متاما  للبي

حيث تفهت منذ البداية وبعد مثانية أشهر من زواجنا قال بأن من حقه الرتويح ...                 زوجة مطيعة متاما 

 .24"عن نفسه وأنه يريد السفر للتجوال والتطلع من حني إىل حني

                                                 
 .941طرائق التحليل القصة، ص –الصادق قسومة : ، وراجع981خطاب احلكاية، ص  –جينت  جريار: راجع 20
 .07بناء الرواية، ص  –سيزا قاسم  : راجع 21
 .91ص  –أماني معلبة  –لطفية القبائلي  22
 .9،0رجال ونساء، ص  –مرضية النعاس  23
 .48هدير الشفاه الرقيقة، ص  –شريفة القيادى 24
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اة                                                                        فيخرج الراوي إىل تفصيل األحداث املنتقاة من تلك الفرتة الطويلة تعميقا  للمأس 

                                                                                   وتعميما  هلا حيث ينطلق من العام اجململ إىل اخلاص املفصل ثم العام مرة أخرى، يف سهولة ويسر، 

ويف رؤية فنية تستخلص من ذاتية التجربة عموم املأساة، حيث تكمن مأساة املرأة الليبية األوىل 

ني الطرفني، أو وعي يف الزواج التقليدي الذي ال يقوم على توافق وانسجام ب                      واملرأة العربية عموما 

                                                                                       وخربة وجتربة، بل تساق فيه املرأة مقهورة إىل زواج ال تعرف عنه شيئا ، وليس بينهما أدنى توافق، 

                                                                                         وذلك نتيجة طبيعية للمجتمعات املنغلقة، فالتلخيص يف بداية القصة كان عرضا  بانوراميا  مكتنزا 

 .ز اخلطاب السردي وضيق مساحتهألبعاد املأساة، فاتساع الزمن يف القصة يقابله اكتناز حي

ومرت السنوات متتالية، أمحل ثم ألد، وأرضع " :ومن التلخيص ما جنده يف ذلك املقطع 

 سنة ثم أمحل من جديد وألد وأرضع املولود سنة، وهكذا انقضت السنوات وهأنذا يف السنة التاسعة

لدى  ما مسعت منذ أسبوع وتأكدوكل شيء حتى الشهر املاضي كان يسري يف الظاهر على ما يرام لوال 

 .25"                                                      اخلرب منذ يومني، ومنذ ذلك احلني وحياتي انقلبت رأسا  على عقب

فقد اكتنز زمن اخلطاب يف مقابل زمن القصة، حبيث عرب السرد عن مدة تسع سنوات  

يف عدة أسطر وقد تداخل التلخيص مع احلذف، إذ تطور فتحول إىل حذف يف نهاية املقطع 

 .الصريح منه أو الضمينالسردي، سواء 

 الوقفـــــــة( 2

من                                                               ويتم فيها إيقاف زمن احلكاية، وبسط زمن اخلطاب حبيث يكون أكرب كثريا  

زمن احلكاية الذي قد ال يوجد، وتبدو تلك التقنية مقابلة لتقنية التلخيص السابقة فدورها على 

الص الذي ال يرتبط بلحظة                                                        النقيض من دور التلخيص، ويكون ذلك ناجحا  يف حاالت الوصف اخل

                                                                                    خاصة، بل بسلسلة من اللحظات املتماثلة ومن ثم ال تسهم يف تبطئة زمن احلكاية أو حتتم تعليقا  

فال يتم فيه جتميد تنامي حركة السرد، وهو ما يشكل أكثر مناذج الوصف فى  26للقصة

                                                   فقد يكون يف بعض األحيان ويف بعض اجملموعات سردا  حتليليا   اجملموعات حمل الدراسة،

 . للنشاط اإلدراكي عند الشخصية املتأصلة وحوارها الداخلي مع ذاتها

 وصف خارجي ال ينبع من داخل الشخصية أو احلدث( القصص القومي)                    فالوصف مثال  يف جمموعة  

يد الصراع بني الشخصيات، ومن ثم                                               يف كثري من األحيان، فيؤثر سلبا  يف حركة األحداث وجتم

اخلطاب، فهو إبراز لتفاصيل دقيقة زائدة يقصد من روائه يف أكثر مواطنه يف  جتميد زمن

                                                 
 .74ص  املصدر السابق، 25
 .994خطاب احلكاية، ص  –راجع جريار جنيت 26
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اجملموعة نقل البيئة البدوية وتصوير معاملها وتتبعها ورمبا كان غري فين يف بعض تلك املواطن، 

وإن  27"                               عة الوصفية أبدا  من زمنية القصةال تفلت القط"ففيها . كما يقل ذلك يف بعض اجملموعات األخرى

                                                                        كان إفساح اجملال للراوي ألن يصف اجملال الذي تعيش فيه الشخصية ال يعد تطفال  على 

                                                                      بل هو جزءا  أساس يف السرد، ومن ذلك وصفها ملعسكرات اجملاهدين وخيامهم يف قصة /السرد

ت باجملاهدين الوافدين الكربى، حيث غص( عني زاره)تلك هي معسكرات " (:الكرامة احلقة)

من كل ناحية من نواحي البالد، وقد زخرت صفوفها بالشباب والقوة واإلقدام على الواجب، 

كبرية من ( فوانيس)كانت خيمة كبرية تتوسط احملل قد أضيئت بفنارات .إقدام الفدائي الواحد 

ووقف  ،(غدامس)ونة من صنع                                                                 الغاز، وفرشت  بالبسط اجلميلة ووضعت فيها الوسائد الكثرية اجللدية املل

وطنية  حوهلا حراس من اجملاهدين بسالحهم مرفوعني الرؤوس، وكانت اخليمة مكتظة بشخصيات

يتجلى فيها العزم والوقار وجيمعها إميان خالص عميق، وهم من كل بلد ومن كل صوب فى 

 .28"خيمة االجتماعات فى تلك القيادة: خمتلف األعمار، تلك هى

 ي التبئري الصفري باإلدراك اخلارجي للمكان لتشكيل الفضاء السرديحيث يضفر الراو 

                                                                                          زمانيا ، ولكنه جيمد رقعة الزمن السردى فى مقابل الالزم فى احلكاية، فعلى امتداد فقرتني توقف زمن

 أن يكون –                                                                        السرد من حيث يفرتض فى الوصف لو كان نابعا  من داخل احلدث أو تأمال  للشخصيـة 

                                                                                 عامال  على منو احلدث،ومن ثم اتساع الرقعة الزمنية فى النص،فوصف معسكرات عني زارة وخيمة

إال  –                                                               عن املوضوع، ومؤديا  لوظيفة إخبارية فى السرد ويشكل تواصال  سرديا                            القيادة، وإن مل يكن بعيدا 

 .فى القصة ألنه من الناحية الفنية قد عرقل منو احلدث، وخرج الراوى فيه عن جمرى األحداث

أما أكثر مناذج الوصف فى اجملموعات حمل الدراسة إثراء للرؤية من خالل خلق  

                                                                                 عالقات متعددة ومتشابكة، فهي تلك اليت تعمق اإلحساس وتوجه الرؤية وتصقلها رمزيا ، إنها 

ومن أمجل ما هناك صفاء " (:قديسة األمومة)                                             مناذج موظفة فنيا  ومثال هذا وصف البحرية فى قصة 

ك البحرية الصغرية الضارب لونها لالخضرار والتى ال جتف مهما طال اجلذب أو انقطعت تل

                                                                                   السيول، واملعتزون بربكات أم القرب يعدونها شاهدا  على صفاء قلبها من كل غش طيلة حياتها

                                                                            فإذا دخل ساحتها غشاش ما، وجرت بعض السرقات حتمر املياه وتطفح  عل سطحها الديدان 

 .29"بكثرة يتعذر معها شربها او الطبخ منها فيتشفع الناس احلمراء الدقيقة

                                                 
 .79القصص القومى، ص : زعيمة البارونى 27
 .41املصدر السابق  ص  28
 .01رجال ونساء، ص : مرضية النعاس 29
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                                                                               حيث يرتبط الوصف ارتباطا  رمزيا  عميقا  مبوضوع القصة، بلونها األخضر دائمة االخضرار 

 .رمز األمومة واخلري، ومن ثم التقديس

 للكاتبة مرضية النعاس( اإلرث الغاىل)ومثال ذلك كذلك تلك الفقرة اليت ترد فى قصة  

جائعة هذه البندقية القابعة فى قعر صندوق جهازها القديم املزين بقطع املرايا والصدف البحرية، "

وقد تواتر  30"عطشى إىل رائحة الدم، يدها املتشنجة تتحسسها بإعزاز وحتن إىل أن تروى ظمأها

الزمن إذ يقول ابنها غيث فى                                                           وصف البندقية فى تلك القصة فى أكثر من موضع مرتبطا  بانسراب

شيئان . ومع انسرابه تظل البندقية أوفى رفيق... يا أم ينسرب منا الزمن دون أن ندرى: "أحد األيام

أما حنن فال يتغري منا سوى شباب الوجه، أما البندقية . نوع البندقية وشباب الوجه... قد تغريا

إننا مننح هذه .                            لي، وغدا  ستكون ألخي من بعدىإنها بندقية والدي، وهى اآلن .. فواحدة ال تتغري 

 فالبندقية رمز الكفاح واجلهاد 31."حتى مننحها الشباب الدائم. األرض الغالية حيويتنا وشبابنا واحدة

إن بندقيتكم اآلن عطشى فى قعر الصندوق ألنها توقفت عن " ".صمود اجلهاد رغم إنسراب الزمن"

 .32"، نظرت إليها فى إعزاز وإعتزاز"، إنها إرثنا الغاىل"ظمأها نالبد أن أعطيها ملن يروو ..العطاء 

 هنا غري منبث الصلة عن داللة السرد وبناء الرمز، بل هو نقطة انطالقه، –الوقفة  –فالوصف  

فجوع البندقية مل يكن إال صدى لعطش البطلة وشوقها إىل إرواء ذلك الظمأ، فالبندقية إرث غال 

 .                                                                    فكان الوصف مؤسسا  ومعمقا  للمأساة ومساعدا  على تقدم السرد ومنو األحداث يعتز به فى رؤية السرد،

                                                                       ويبدو أن ذلك التكنيك كان راسخا  لدى الكاتبة مرضية النعاس فنجده كذلك فى  

حتالف القلق والسكون والليل امللتحف فى عباءته" (:غزالة)أكثر من موضوع فى جمموعة 
 

وبريق جنمة هاوية يلوح.. على الوادى القابع فى أحضان الصمت الداكنة وقد أسدهلا ببطء متناه 
 

كانت .. حتالفت مع ظلمة الليل حتى تسلب السماء بريقها .. من بعيد وخيتفي بني التالل الداكنة 

إحساس .. تغوص فى اهلواجس بال هوادة ويطحنها القلق بال رمحة .. أم اهلنا قابعة مع الصمت 

أن تدفنه، أن ختنق أنفاسه قبل أن . عصابها فتحاول أن تتمرد عليهمبهم ينهش صدرها، ويثري أ

 .33"حييلها إىل أعنف مراحل اجلنون

                                                 
 .17املصدر السابق ، ص  30
 .وما بعدها 17املصدر السابق، ص  31
 .991غزالة، ص : مرضية النعاس 32
 .984املصدر السابق ، ص  33
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حيث يوظف النص مفردات الطبيعة من ظلمة ليل وسكون والتالل والوادي والنجمة  

حيث إن ما تتعرض له أم اهلنا يشبه حال ( ألم اهلنا)والسماء فى موازاة رمزية للموقف النفسي 

                                                               فكان الوصف بذلك فى النماذج املتشابهة داعما  لسريورة احلدث وامتداد . يعة فى الوصفالطب

 .زمن السرد وثراء الرؤية

 ومن ذلك جند أن الكاتبة نادرة العويتى قد جنحت إىل حد بعيد فى توظيف تقنية الوصف 

يخ ما حتكيه املكان بصمة متآكلة لتار(: "اشتباه)                                       توظيفا  فنيا ، فمن الوصف ما جاء فى قصة 

جدران متهالكة ونوافذ منخفضة نصف دائرة ذات أطر خشبية متعارضة طليت فى املاضي بلون 

احلجرة الوحيدة الباقية فى قلب هذا األثر القديم عبارة عن مستطيل تنريه نافذة واحدة أو . أزرق 

            أثرا  ضئيال كوة صغرية إن صح التعبري تسمح بعبور تيار هوائي قوى دون أن ترتك للشعاع إال 

 34."يكفى إىل حد ما إمكانية الرؤية بوضوح

                                                                        فعلى الرغم من أن حلظة الوصف فى احلكاية تساوى صفرا  إال أن هذا املقطع الوصفى  

بني                                                                                            قد صنع زمنا  سرديا  بكشفه ألبعاد املوقف الشعوري والرؤية املتبناة، وذلك للعالقات الرمزية القوية

نا بإزاء تأميل فين لرؤية السرد عرب تقنية الوصف، فالوصف الوصف واألحداث فى السرد، فأن

                                                                            كان تصويرا  لعصر مرتد عرب استدعاء العصر العثماني من خالل جعل املكان بصمة متآكلة 

ومثة. 35"فى ضمرينا وطن مغتصب لن نعثر عليه إال إذا عثرنا على أنفسنا"لتاريخ مؤمل ومؤسف 
 

                                                الغروب يكتسح أفق املدينة ورياح الشتاء تبعث صفريا  " (:اعرتافات أخرى)منوذج آخر من جمموعة 

 الريح القوية تلوك.                                                                  متواصال ، أغصان شجرة التوت الكبرية تنحين مع إيقاع الصفري فى اجتاه ثابت

 .36"أطراف معطفي األسود فينحسر ويعود فى خفقة قوية كجناحي طائر يتأهب لالرحتال البعيد

التى يقوم عليها السرد فشجرة التوت والرياح                              حيث جند الوصف جتسيدا  للمفارقة  

ومفردات الطبيعة األخرى تتجاوب مع موقف البطلة اإلنساني فى حني يتقاعس البشر عن فهم 

وراء باب الصيدلية املناوبة كانت شجرة التوت وخيوط الكهرباء، وانطالقة " :حقيقة ذلك املوقف

.. ها، وتركت لي فرصة سباقها حنو البيت تضامنت معي فى هدوئ.. الريح أكثرها فهما ملوقفي 

 .37"حنو رضيع أنا خالته

                                                 
 .47حاجز احلزن، ص : نادرة العويتى 34
 . 14املصدر السابق  ص  35
 .41اعرتافات أخرى، ص : نادرة العويتى 36
 .41املصدر السابق، ص  37
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عالقة جدل  بدايتها، يدخل معه يف نهاية القصة يتعانق مع الوصف يف فالوصف يف 

 كما –فكان الوصف .                                                               يكشف فيها كل منهما اآلخر دعما  للموقف الشعوري بطريق فين غري مباشر

                                               اجملموعات القصصية حمل الدراسة، ومل يكن معرقال  لنمو  أداة فنية متيز السرد يف –سبق 

 باإلضافة إىل طبيعة السرد يف. مناذج قليلة ال تشكل ظاهرة                           األحداث أو جممدا  للزمن إال يف

الرواية ذات املساحة املمتدة، مما  ال تسمح باإلسهاب والتطويل كما يف القصص القصرية واليت

 .                                            مرتبطا  ببنية القصة القصرية فنيا  أشد االرتباط –بيعة بتلك الط ي          نظرا  للوع –جعل الوصف 

 املشهــــــد( 3

                                                                          تبعا  لتقسيم جنيت للعالقات بني زمن القصة وزمن اخلطاب فإن صيغة املشهد تقدم على  

افرتاض تطابق زمن اخلطاب وزمن القصة، ولذا يعد النقاد احلوارات أكثر أشكال املشهد نقاء 

قراءة تلك  يف ئالقارنطق مجلة ما، وما يستغرقه  ه الشخصية من زمن يفبني ما تستغرق يإذ تواز

هنا أشبه بدور وسيط حيول امللفوظ السمعي إىل كتابة بصرية  يوكأن دور الراو"اجلملة نفسها 

على ولكن 38."                                                                                 حيوهلا القارئ بدوره إىل أصوات مرة ثانية حني يعيد قراءتها ومستغرقا  املدة الزمنية نفسها
 

 .العلمي ال حيقق احلوار ذلك التساوي أو التساوق التام بني زمن احلكاية وزمن اخلطاب املستوى

 فيه حاجة؟.. شنو .. خريك متغشش يا أمحد -" 

 ..والواحد حيس لني قريب خمه يطري .. اخلدمة واحلسابات .. يا مسكينة  -

 ..اهلل يساعدك يا أمحد  -

 ..األخرى فيحس بها ويعطف عليها  يه تعرض عليه مشكلتها يلك.. وانتهزتها فرصة  

 .صابون يرزقك وتشريلنا ماكينة يإن شاء اهلل رب..  يواهلل يا أمحد حتى أنا تعبت يا ود-: فقالت

  .يا منعاش يباه-

 .اليوم جاتك رسالة.. خطرها -

 منني؟-

 39."يمكتوبة بالطاليان.. واهلل ما ندري عليها منني -

 يأن زمن اخلطاب يكاد يتطابق مع زمن القصة لوال تدخل الراو يمن هذا املشهد احلوار فيبدو

 .إليه الزوجة، وعلى الرغم من ذلك التدخل فإن التساوي واقع إىل حد ما يبالتعليق وتوضيح ما ترم

                                                 
 .449بالغة الراوى، ص : شحات حممد عبداجمليد 38
 .974أمانى معلبة، ص : لطفية القبائلى 39
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                                                                                ها هو ذا اليوم حيمل كيسا  مليئا  باألحرف حيركه جيدا  ثم يفرده فوق العشب، ويشكل منه "

 .الكلمة التى تروق لنا

 .هلا من لعبة تستهويين يا-

 .أخطر من املرور عرب خط املاء لعبة األحرف يا بنيت-

 .هيا بنا نغادر-

مفاتيحها وأنافس  ها أنذا أصبحت أجيدها وأحتكم يف..      ليال  ق يفأطلق يد اللعبة تستهويين-

 .             احلارس أحيانا 

 .لو الحظ هذا احلارس غناء ذاكرتك بها لعاد إىل خرطوم املاء-

 40."حاالت الصراع بني آدم وحواء نافسة فالرابح هو اخلاسر يفحذار امل-

 .مكان امليالد"وكذلك  -

 .تركيا –أزمري -

 ماذا؟-

 .قاهلا بدهشة كبرية كمن أمسك خيط اجلرمية-

 ؟..أخذك إىل أزمري يما الذ...! أزمري-

 .بل أتيت منها على األصح.. إليها أحد  يمل يأخذن-

 (.أزمري)أقصد كيف ملواطنة مثلك أن تكون من مواليد ..  يال فرق عند-

 .وعادا ثانية يتلك املدينة فرزقا ب يف يلسبب خيص العمل أقام والدا.. الصدفة  يه-

 .الديانة-

  41."مسلمة-

احلواري األول بني األب وابنته ال يصيبه اختالل كبري بني زمن اخلطاب وزمن  فاملشهد            

 إذ السرد بضمري املتكلم وما به من تداخالت للشخصية اليت. يدور الراو ي                 القصة نظرا  لتوار

وتطرح أبعاد رؤيتها، ومن ثم كان التساوي فى هذا املشهد/تطرح ما يعتمل بذهنها من تساؤالت
 

 .وزمن القصة بني زمن اخلطاب

                                                 
 .وما بعدها 41حاجز احلزن، ص : نادرة العويتى 40
 .40الساق، ص املصدر  41
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 يمن تداخالت الراو ي                                       بني البطلة وموظف السجل فهو أيضا  مشهد نق يالثان يأما املشهد احلوار              

جزء أساسى  يعلى تلك املشاهد احلوارية فه يال شك أن السرد فى مفهومه األمشل ينطو .وتعليقاته

حيث يتساوى زمن اخلطاب مع زمن القصة ولكنها  يتشكل حلظة احلاضر السرد يمنه، وه

 .يتقابل السرد مبفهومه اخلاص وهو كالم الراو

 االختـــــزال( 4

أن  ييعد اختزال األحداث أحد أشكال املفارقات بني زمن اخلطاب وزمن القصة، أ 

ت بني وقد فرق جني. يغفل اخلطاب بعض الفرتات الزمنية، سواء من خالل إشارة لغوية أو بدونها

 42.االختزال والنقصان بأن االختزال املتعمد حذف زمنى

 :يإىل ثالثة أنواع ه –من جهة النظر الشكلية  –كما قسم احلذوف  

إىل ردح الزمن ( حمدودة أو غري حمدودة)التى تصدر إما عن إشارة " يوه: احلذوف الصرحية –أ 

 43."حتذفهي الذ

إمنا ميكن  تلك التى ال يصرح فى النص بوجودها بالذات واليت"وهى  :احلذوف الضمنية –ب 

 44."القارئ أن يستـدل عليهـا مـن ثغـرة فـى التسلسـل الزمنـى، أو احنالل لالستمرارية السردية

                                                            الذى تستحيل موق ع ت ه  بل أحيانا يستحيل وضعه فى أى موضع كان "وهو : احلذف اإلفرتاضى –ج 

 .ضمنية ويعد احلذف االفرتاضي أكثر أشكال احلذوف 45."فـوات األوان اسرتجـاع عنـه بعـد والذى ينم

 (القصص القومى)وتشيع احلذوف الصرحية فى اجملموعات حمل الدراسة السيما جمموعة  

ذات املوضوع التارخيي الذى يلجأ معه الراوي حلذوف صرحية رغبة فى تهميش بعض األحداث فى 

بعد سنتني وقف اجملاهد يناول رفقيه : "من ذلك .                                 إبرازا  للحدث الرئيسي ووصوال  إليه تلك الفرتات،

46."بعض ما تبقى لديه من األشياء اخلاصة وهم يرحلون عن جندوبة، وقد انفرط عقد اجملاهدين

فقد انقطع الزمن السردى عن سنتني كاملتني ليتصل باملوقف السردى السابق عليه،  

عليه بإشارة حمدودة، كما أن احلذف شكلى ال يتعدى إىل املضمون، فاحلذف صريح منصوص 

                                                                               فاملضمون مازال متصال ، والداللة متواصلة بل إن احلذف عموما  شرط من شروط اتصال الزمن 

                                                 
 .999ص  –خطاب احلكاية  –راجع جريار جينت  42
 .990ص  –املرجع السابق  43
 .991ص : املرجع السابق 44
 .991املرجع السابق، ص  45
 .49ص : القصص القومى –زعية البارونى  46
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                                                                         ، فاحلذوف تشكل ثغرات فى التسلسل الزمنى فى السرد فقط قياسا  على زمن القصة، يالسرد

س فهو متصل اتصال الزمن النفسي والداللي للنص، فهو أما الزمن السردى فى غري ذلك القيا

 (.الزمن الطبيعى)                                              خيضع ملنطق مغاير متاما  ملا خيضع له الزمن فى القصة 

فالتسلسل الزمنى على مستوى زمن القصة، يقابله اتصال شعور ودالىل على املستوى الزمنى  

، وهو فى هذا املشهد شعور السردى، وهو اتصال يقوم على رؤية انتقائية هلا منطقها اخلاص

بالفراق فى حلظات الوداع والرحيل واالنهيار التام للعالقات اإلنسانية، وهو ما يشبه املوت، من ثم 

 .                                                                                 كانت مقاومة التسلسل الزمنى من أجل رصد إرهاصات تلك اللحظة وحتوالتها وصوال  إىل النهاية

وكانت  –األخرية  وفى الليلة: "وميكن أن جند احلذوفات الصرحية كذلك فى 

جلس مجاعة  –العاصفة قد بدأت تهدأ والسيول جتف، وخطر اإلنهيار فى املدينة يقف عند حده 

 47."يتجاذبون أطراف احلديث –رجاال ونساء  –من الكرباء 

فالسارد قد أسقط عدة ليال من زمن القصة تقلصت إىل نقطة الصفر فى زمن اخلطاب  

                                                    تسلسل الليالي وتتابعها، مواصال  احلديث عن هطول األمطار  وكسر( الليلة األخرية)بنصه على 

 ...(.وكانت السيول)والسيول فى السرد السابق على ذلك احلذف جبملته االعرتاضية 

                                                                            ورمبا كان اختيار الليلة األخرية ، وحذف ما قبلها من ليال مقصودا  به التقاط تطور  

إال ما قد (       سرديا )ينة، إذ ال يعينه من األحداث حالة السيول واألمطار وما ختلفه من انهيار للمد

 .                                                             ذكره فى الليلة األخرية تبعا  ملنطق حرية االنتقاء واالختيار فى الفن

 :والطهر جند احلذوف الزمنية الصرحية التى تقوم على اتصال حلظة النقـاء 48(زينب)ففى قصة  

إنها اللحظة النادرة من حلظات ..       قليال  يا هلا من حلظة تلك التى يعود فيها بنفسه إىل الوراء "

 ".فى حلظة صفاء وطهر غاب عنه فيما قدمه أيام دنياه"، "ينتابه يالسعادة والتحسر العميق الذ

ومضت األيام وجاءها خاهلا : "بقوله( ربيعة)قصة  يومن ذلك النص على احلذف لدى راو 

                            سقط تلك األيام منتقال  من حلظة إذ أ 49."بعريس قيل بأنه بكر كما تتمناه مل يتزوج قبلها

 يفف.. إىل جميء خاهلا بعريس هلا  50."ال وجود للرجل املثاىل فى احلقيقة: "الرفض ملبدأ الزواج ألنه

                                                                                ذلك احلذف اتصال املفرقة، وهو حمور الرؤية ومدار الداللة لتلك القصة، نظرا  لعقدتها من 

                                                 
 .41ص : املصدر السابق 47
 .19أمانى معلبة  ص : لطفية القبائلى 48
 .997ص  رجال ونساء ،: مرضية النعاس 49
 .997املصدر السابق، ص  50



 1026 ديسمبر                                                       ثامنالعدد ال                                                       مجلة شمالجنوب

 

 

211 

 

إننى مثله فال جدوى من " :ائنة نفسهاشخصية أبيها، وخشية أن يكون الزوج تلك الشخصية اخل

 51".                                حلمك إننى هو فال تعقدى على  آمالك

                                                    حتى أصدقائي، حاولت أن أجعل لك وجودا  فى وجودهم لكنك "ومن احلذوف الضمنية  

وتطيعني                                                                             بعد جلستني أو ثالثة فضلت البقاء لوحدك داخل البيت تعدين لنا الشاي وختيطني ثيابا 

كل ما فيك تغري بعد سنتني من الزواج، ظننت فى البداية أنك ستعودين  األوامر بصورة مغيظة،

 .52إىل سابق عهدك لكنك مل تتغريى

، فى البداية "بعد سنتني من الزواج"، "بعد جلستني أو ثالثة"ففى هذا النص حذوف ثالثة  

 رد، كماتلك اجللسات من الس" ما بني الصريح الضمين واالفرتاضي، إذ يصعب على القارئ موضعه"

 .                                                مما يشكل ثقوبا  فى زمن السرد فحسب بل فى زمن القصة       زمنيا ( البداية)يصعب عليه حتديد 

.. لقد مرت مثانى سنوات اآلن، وتغريت األم " :ومن تلك احلذوف فى هذا املقطع السردى 

ى أصبحت إنسانة متعلمة واعية، وتربى أوالدها بني يديها، ودخل أكربهم اجلامعة، وحلقت به من

لقد كانت ..                                                         إن الوالد يعيش معهم اآلن، سعيدا  بهم يعاملهم أحسن معاملة . والبقية متالحقة.. 

على بذل مزيد من العطاء لألخريات .. ولالبنة ..                                                كلماته تلك حافزا  دائما  لألم على مواصلة التعلم 

ئ أن حيدد أو أن هذا املقطع الذى يبدأ حبذف صريح ال يستطيع القار يفف. 53.."شبيهات والدتها 

الثانية( اآلن)مر قبلها مثاني سنوات، و األوىل اليت( اآلن)ميوقع احلذف الضمين االفرتاضي ما بني 
 

 .ال سيما ما بني الوقتني غري ممثل حبرف واحد فى السرد" إن الوالد يعيش معهم اآلن: "يف

إذ ترتتب عليه عدة مقومات  ويعد زمن اخلطاب من أهم مكونات بنية النص السردى، 

أساسية فى خلق العالقة بني النص والقارئ منها احلبكة وإثارة التساؤالت لدى القارئ، هذا 

 وهو ما حاولت استكناهه والقبض على بعض خيوط ذلك النسيج.                            فضال  عن تكثيف املعنى والداللة

 لك الزمن من خالل الرتتيب واملدة،املعقد املتشابك، وقراءة الثغرات واالنكسارات الزمنية فى بنية ذ

وتتبع االسرتجاعات واالستباقات مقارنة بالتسلسل الزمنى فى القصة، وبتتبع إيقاع السرد وضبط
 
 سرعته أو بطئه فى تقنية التلخيص والوقفة واملشهد واحلذف ألقف على حركة الزمن السردى ومفصالته،

                                                 
 .997املصدر السابق، ص  51
 .79هدير الشفاه الرقيقة، ص  –شريفة القيادي  52
 .40املصدر السابق، ص  53
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 ات تؤثر كلها فى سرعة ذلك النص وإيقاعهوما فيه من انعطافات وانتكاسات وتداخالت وتشابك

 .مما يكون له أكرب األثر فى تشكيل الرؤية الفنية

فكان ما توصلت إليه أعاله من أن بنية الزمن فى تلك اجملموعات حمل الدراسة هى بنية  

                                                                                    معقدة ومتشابكة، وأنها مل تكن أبدا  بنية خطية إال فى أندر احلاالت، على الرغم من البدايات 

وىل للقصة القصرية النسائية فى ليبيا، فالزمن السردى فى تلك اجملموعات شأنه شأن السردى األ

                                                                                  عموما  ال ينفك عن االنكسارات والتشابكات املعقدة، عرب تقنيات تشكيل ذلك الزمن، فى اللغة 

 موعاتوالفن، كأننا بإزاء بقايا بلور أو بإزاء مرايا متجاورة إذ كان من أوليات السارد فى تلك اجمل

 .فى بنية زمنية ال ختضع ملنطق التسلسل الزمنى، بل ختضع ملنطق الفن وحده                عرض احلدث متشكال 
 

 املصـــــــادر

 .يجمموعة القصص القوم – يزعيمة البارون 9

 .جمموعة هدير الشفاه الرقيقة – يشريفة القياد 4

 .معلبة يجمموعة أمان – يلطفية القبائل 7

 .جمموعة رجال ونساء وغزالة –مرضية النعاس  4

 .جمموعة حاجز احلزن واعرتافات آخرى – نادرة العوييت 1
 

 املراجع
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 يوعبداجلليل األزد حممد معتصم: ت  –حبث فى املهنج  –خطاب احلكايـة  –جريار جينت  4
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