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الزمنية يف رواية (قاتل محزة) لنجيب الكيالين
ّ البنية

Abstract
Temporal Structure is an essential element of the narrative works as well
as a component of narratives. It has become a prominent issue in literary
criticism in 20th century. Because time structure plays an enormously
important role in the construction of story/novel, the other elements of the
novel/story cannot be viewed without temporal space. It is temporal
space/structure on which the events of the story are based and rhythm,
flow and continuity of the story can be maintained by temporal space.
Events cannot exist out of the temporal structure of the story.
This study deals with the temporal structure and its role in the novel
“Killer of Hamza” by Najeeb Gillani and attempts to reveal the method of
constructing time in the novel by standing on temporal order and temporal
paradoxes both types of retrieval and anticipation, as well as the structure
of the rhythm of time such as the technique of speeding narration with its
movements (The dialogue scene, the descriptive position) and the
frequency of the three types (solitary, repetitive, author). In addition, the
study concludes the discussion based on the findings.
Keywords:
Temporal paradoxes, Narrative Movements, novel (Killer of
Hamza).

:املقدمة

 ومن أبرز قضااي القرن،ُتعد البنية الزمانية عنصرا أساسيا من عناصر العمل الروائي وأحد مكوانت السرد
) واملكان، واحلوار، والشخصيات، والعناصر األخرى (األحداث.العشرين يف ال ّدراسات األدبية والنقدية
 فالزمن له أمهية كربى،للعمل الروائي هلا عالقة وثيقة ابلزمن وال ميكن أن نتصور هلا دون فضاء زماين
 وهو القالب الذي تبىن عليه األحداث وترتتب عليه عناصر التشوق واإليقاع،ودور ابلغ يف بناء الرواية
. وكل حدث داخل النص مرتبط ابلزمن فال ميكن أن خنيل حداث خارج أفق الزمن،واالستمرار
تتناول هذه الدراسة البنية الزمنية ودورها يف رواية (قاتل محزة) لنجيب الكيالين وحتاول الكشف عن
طريقة بناء الزمن يف هذه الرواية وذلك ابلوقوف على الرتتيب الزمين واملفارقات الزمنية بنوعيها االسرتجاع
 وكذلك بنية إيقاع الزمن مثل تقنية تسريع السرد حبركتيها (اخلالصة واحلذف) وتقنية تبطيئ،واالستباق
، والتكراري، والوقفة الوصفية) والتواتر أبنواعه الثالثة (االنفرادي،السرد حبركتيها (املشهد احلواري
.واملؤلف) ابإلضافة إىل اخلامتة اليت وقفنا فيها على أهم النتائج اليت توصلنا إليها

اإليضاح ( 39عدد)1:

تعريف الزمن
أ-
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الزمن

الزمان وأزمنة،
لغة :ورد تعريفه يف القاموس احمليط وهو" :اسم لقليل الوقت وكثريه ،واجلمع ّ
وأزمن ،ولقيته ذات الزمني ،كزبري :تريد بذلك تراخي الوقت" .1وكذلك جاء يف لسان العرب

أزمن ولقيته ذات
كاآليت " :الزمن و َ
الزَما ُن اسم لقليل الوقت وكثريه وجيمع على أزمان وأزمنة و ُ
العومي أي بني األعوام" 2ويف
الزَم ن َ
ُ
ني ،تريد بذلك الرتاخي يف الوقت كما يقال :لقيته ذات ُ
ِ
الزما ُن
الزَم ُن و َّ
احملكمَّ :
الع ن
صُر ،واجلمع أ نَزٌمن وأَزما ُن وأ نَزمنة  ....وأ نَزَم َن الشيء :طال عليه َ
الزَما ُن َ
الزَم ُن والزمنَةُ وأزمن ابملكان :أقام به زماان".3
واالسم من ذلك َ

ب-

أما يف معجم مقاييس اللغة البن فارس فقد ورد مدلول مادة َزَم َن أبنه :الزاء ،وامليم ،والنون
أصل واحد يدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان ،وهو احلني ،قليله وكثريه ،ويقال زمان
وزمن ،واجلمع أزمان وأزمنة" .4فالزمن يف اللغة يركز على معىن أساسي وهو املدة مهما كانت
طويلة أو قصرية.
اصطالحا :الزمن عنصر مهم يف العمل الروائي وال ميكن االستغناء عنه يف بناء اهليكل الروائي.
حظي الزمن ابهتمام كبري من قبل العلماء واألدابء وهم حاولوا يف منحه التعريف املمكن.

وترى سيزا قاسم أن" :الزمن حيدد إىل حد بعيد طبيعة الرواية وشكلها ،بل إن شكل الرواية
يرتبط ارتباطا وثيقا مبعاجلة عنصر الزمن ،ولكل مدرسة أدبية تقنياهتا اخلاصة يف عرضه" .5وقد

قسمته سيزا قاسم إىل قسمني :زمن نفسي (داخلي) ،وزمن طبيعي (خارجي)" ،أما األول
فيمثل اخلطوط اليت تنتج منها حلمة النّص وأما الثاين فيتمثل يف اخلطوط العريضة "املقاالت"
اليت تبين عليها الرواية" .6فالزمن عملية احنطاط متواصلة ،وشاشة تقف بني اإلنسان
املطلق.7
أنواع و
الزمن:
يقسم النقاد أنواع الزمن إىل ثالثة أقسام .وهي:

 - 1زمن اخلطاب:

عرفه سعيد يقطني قائال" :هو الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيتها اخلاصة من خالل اخلطاب يف إطار
ّ
الراوي واملروي له" .8وجاء تعريف آخر" :أبنه الوقت الذي يستغرقه القارئ لقراءة القطعة
العالقة بني ّ
يف املتوسط أو بشمولية أكثر ،إن زمن اخلطاب لكل النص ميكن أن يقاس بعدد الكلمات ،أو األسطر
أو الصفحات للنّص" .9ويتمثل يف مصطلح آخر وهو املدة أو ال ّدميومة ،وهو ضبط العالقة الزمنية اليت
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الشهور وبني طول النص
تربط بني زمن احلكاية والّيت تقاس ابلثواين والدقائق والساعات واألايم و ّ
القصصي الذي يقاس ابألسطر والصفحات والفقرات واجلمل.

 - 2زمن القصة:

فعرفه حممد القاضي أبنه" :الزمن
الزمن احلقيقي للرواية حيث يتتبّع األحداث كما حصلت يف الواقعّ ،
احلقيقي أو املتخيل الذي تدور فيه أحداث القصة املروية" .10وأضاف تودوروف طرق ثالث يربط بني
القصص يف الرواية الواحدة تتمثل يف" :التضمني" (إدخال قصة يف قصة ما)"،التسلسل" (الشروع يف

القصة الثانية بعد االنتهاء من األوىل)" .التناوب" (حكاية قصتني يف آن واحد ابلتناوب) .11وحسب
تعريفه زمن اخلطاب هو الزمن الفين وزمن القصة هو الزمن الواقع .وعند جريار جينات :لقد ربط زمن

الزمين ،واملدة ،والتواتر.12
احلكى وزمن القصة بني ثالث عالقات ،وهى :الرتتيب ّ

 – 3زمن القراءة:

عرفه عبد املالك مراتض أبنه" :الزمن الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي".13
ّ

أمهّية الزمن:

للزمن دور ابرز يف بناء النص الروائي وكل حدث داخل النص مرتبط بزمن معني فال ميكن له أن يقوم
ألي عمل روائي هي التعايش والتفاعل يف
بدون الزمن ،وهو عنصر أساسي يف كل نص ،وامليزة اجلوهريّة ّ
الزمن وضمنه .وللزمن أمهية كربى داخل البناء السردي وتسري عليه أحداث الرواية وأفعاهلا .والزمن عنصر
حموري ،عليه ترتتب عناصر التشويق واإليقاع واالستمرار ،مث إنه حيدد يف الوقت نفسه دوافع أخرى
كالسببية وتتابع اختيار األحداث" .14فالزمن ميثل حمور الرواية وعمودها الفقري الذي يشيد أجزائها،
كما هو حمور احلياة ،فاألدب مثل املوسيقى فن زمين،ألن الزمان هو وسيط الرواية كما هو وسيط
احلياة" .15للزمن عالقة وثيقة ابلعمل الروائي ،وعليه ترتتب املفارقات واإليقاعات الزمنية .وأذكر كل منها
ابلتفصيل.

اإليضاح ( 39عدد)1:

117

يونيو 2021

املفارقات الزمانية يف رواية (قاتل محزة)

المفارقات الزمانية

االسترجاع

االسترجاعالداخلي

االستباق

االسترجاعالخارجي

املفارقات الزمانية" :إن املفارقة الزمنية أسلوابن ،األول :يسري ابجتاه خط الزمن،أي حالة سبق

األحداث ،والثاين :يسري يف االجتاه املعاكس ،أي حالة الرجوع إىل الوراء ويصطلح على هذين
األسلوبني ابالسرتجاع واالستباق" .16لقد كان فضاء رواية (قاتل محزة) فضاء غنيا ابملفارقات الزمنية اليت
تعددت وتنوعت أشكاهلا بتنوع دواعي احلاجة إليها واختالف طرائق اشتغاهلا داخل املنظومة احلكائية.

 - 1االسرتجاع:

االسرتجاع هو" :خمالفة لسري السر تقوم على عودة الراوي إىل حدث سابق ،وهو عكس االستباق.
وهذه املخالفة خلط الزمن تولد داخل الرواية نوعا من احلكاية الثانوية" .17وهو تقنية زمنية مهمة يسرتجع
السارد من خالهلا إىل الوراء ويسرد الوقائع اليت حدثت يف املاضي ،واملاضي مرتبط ابحلاضر وال ميكن أن
يفصل بينهما ،وقد يلجأ إليه الراوي ليقدم املعلومات من ماضي الشخصيات ،أو ليستدرك حوادث
ماضية أو ليذكرها أبن يكررها أو يغري داللة بعضها أو يطرح تفسريا جديدا هلا .18وعند جريار جنيت
"كل ذكر الحق حلدث سابق للنقطة اليت حنن فيها من القصة" .19فأثناء االسرتجاع يعود السارد إىل
األحداث املاضية ويرويها يف حلظة الحقة حلدوثها .ومن وظائف االسرتجاع :إعطاء املعلومات عن
املاضي ،لسد الفراغ الذي حصل يف القصة ،وتفسري األحداث السابقة .والسرتجاع أنواع خمتلفة مثل:
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االسرتجاع اخلارجي ،واالسرتجاع الداخلي ،وكذلك اجلزئي ،والتام منها ،وأخص ابلذكر االسرتجاع
الداخلي واخلارجي.
أ -االسرتجاع اخلارجي:

هو االسرتجاع الذي يعاجل أحدااث اليت تنتظمها يف سلسلة سردية ،تبدأ هذه األحداث وتنتهي قبل نقطة
البداية املفرتضة للحكاية األوىل .20فالسرد اخلارجي حيمل وظيفة تفسريية ال بنائية ،وميثل اخللفيات
العميقة ملاضي الشخصيات ويفيد يف تفسري وجهات النظر هلا ،يلجأ إليه الكاتب ملأل الفراغات الزمنية
اليت تساعد على فهم مسار األحداث .ومن أمثلة االسرتجاع اخلارجي يف رواية (قاتل محزة):
األول:

"كلما تصورت ما جرى أليب يف مأساة بدر تعصف يب األحقاد املدمرة  ...أكاد أذوب خجال كلما
تصورت أن حقريا من احلقراء قد داس بقدمه القذرة على جسد شريف من أعظم أشراف مكة....

اي للعار".21

مؤشرات االسرتجاع اخلارجي

موضوعه

كلما تصورت ما جرى ،قد داس تذكر وحشي أحداث بدر

وظيفته
إبراز الدافع الذي جعل من وحشي
أن ينتقم من املسلمني

هزمت جنود الكفار يف بدر وقتل كبار من سادته فأخذوا يفكرون عن الثأر من املسلمني .فجمعوا
جيشا كبرياً وعلى رأسه أبو سفيان ،ويتحدث كل واحد منهم عن الثأر ويظنون أن قتل حممد ( َ
صلَّى هللاُ
َعلَني ِه َو َسلَّ َم) أو محزة يشفي النفوس وميحى أثر اآلالم واألحزان ،فالسارد هنا يعود إىل املاضي ومن خالل
املقطع االسرتجاعي أطلع الكاتب (الكيالين) القارئ على غزوة بدر وأحداثها وفوز املسلمني والكشف
عن حقيقة جنود الكفار .ويلجأ السارد يف مواقع كثرية يف رواايته إىل االسرتجاع إلعادة عرض أحداث
سابقة ،والكشف عن القضااي الغامضة ،لتزويد القارئ مبعلومات كثرية ،ولفهم احلالة الفكرية والنفسية.
أسلوب العودة واإلايب بني املاضي واحلاضر يربز احلالة النفسية املضطربة اليت تعيشها الشخصيات .كما
جند اسرتجاعا آخرا:
الثاين:

"لقد رأيت بعينها كيف اعتدى املشركون على زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زوجة
العاص ابن الربيع أثناء هجرهتا من مكة إىل املدينة ،وكيف أجهضوها دون رمحة ،هلذا آثرت

التخفي".22
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وظيفته

مؤشرات االسرتجاع اخلارجي

موضوعه

لقد رأيت ،اعتدى ،أجهض

تذكر ظلم الكفار تسليط الضوء على ظلم الكفار وصعوبة
املسلمني

يسعى الكيالين يف رواايته بسرد ما سبق من احلوادث حماوال إضاءة النص وتوضيح الوقائع وتنوير
القارئ .وابالسرتجاع يلقي الكيالين ضوءا على النص من مجيع جوانبه ،ويستخدم الضمري املتكلم (أان)

ليعكس الصراع الداخلي للشخصية ،ويعطي صورة جديدة لثقافتها منعكسة عن صورة ماضيها.

خالصة القول:

إن االسرتجاع آلية مهمة لفهم النص والوصول إىل اهلدف .وله دور مهم يف تقدمي املعلومات أثناء سرد
األحداث الروائية .ويعمد جنيب الكيالين يف رواايته إىل اإلكثار من املقاطع االسرتجاعية ليكشف عن
بعض اجلوانب أو القضااي الغامضة ويساعد القارئ بذلك على فهم البيئة.

ب  -االسرتجاع الداخلي:

23
وعرفه لطيف
االسرتجاع الداخلي هو" :العودة إىل ماضي الحق لبداية الرواية أتخر تقدميه يف النص" ّ .

زيتوين أبنه" :هو الذي يستعيد أحدااث وقعت ضمن زمن احلكاية أي بعد بدايتها .وهو الصيغة املضادة
لالسرتجاع اخلارجي".24
فاالسرتجاع الداخلي هو ذكر األحداث اليت مرت ،وتقدمي التفسري اجلديد هلا ،وتسليط الضوء على ما
فات ،وملء الفجوات والفراغات .ورواية (قاتل محزة) مليئة مبقاطع االسرتجاع الداخلي اليت تبث داخل
نصوصها ،فاالسرتجاع يساعد القارئ على فهم الشخصيات وإدراك أبعادها النفسية والفكرية
واالجتماعية ،ومن أمثلة االسرتجاع الداخلي:

األول:
ّفر وحشي من مكة واجته إىل الطائف ومشى أثناء الليل والنهار حىت بلغها ،وجتمهر حوله الناس وأخذ
خيربهم أبنباء فتح مكة وحممد صلى هللا عليه وسلم فاستمعوا إليه وهم يفكرون عن يوم آاتهم حممد صلى
هللا عليه وسلم وكلمهم عن اإلسالم ودعاهم إىل هللا وإىل رسالته ،فأخرجوه من بالدهم وأغروا به
سفهاءهم وعبيدهم فتبعوه يصيحون به ويسبونه ويرمونه ابحلجارة ،أصاب النيب صلى هللا عليه وسلم من
اهلم واحلزن والتعب ،هم يذكرون جيدا أهنم استقبلوا حممدا أسوأ استقبال ،فأشار الكاتب
أشد ّ
(الكيالين) إىل ذلك قائال" :إهنم يذكرون جيداً يوم أاتهم حممد بنفسه – قبل اهلجرة – يدعوهم إىل
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عبادة هللا ،ويطلب منهم اإلميان برسالته ،وأن حيموه من ظلم قريش وبطشها ..ويذكرون أهنم قابلوا

حممداً أسوأ استقبال ،آذوه ..وسبوه وقذفوه ابألحجار.25"..
مؤشرات االسرتجاع الداخلي

موضوعه

وظيفته

إهنم يذكرون ..قبل اهلجرة ...استذكار أهل الطائف ليوم جاء يذكر أهل الطائف أول لقاء بينهم
وبني حممد صلى هللا عليه وسلم.
يدعوهم ...يطلب ..قابلوا ..حممد إليهم لدعوته
أسوأ
الثاين:
خالد بن الوليد يلقي نظرة شاملة على ما حوله ،مث يستعيد األايم اخلوايل بذكرايهتا ،يذكر يوم أحد،
تغىن به املشركون وأنقذ جيوشهم من الفناء احملقق ،ومن هذا اليوم هو ذو مكانة
كيف قام أبعظم نصر ّ
عليا وتقدير خاص بينهم ،وكذلك يذكر يوم األحزاب ويوم صلح احلديبية بني حممد صلى هللا عليه وسلم
صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم ورجاله من زايرة البيت احلرام ويذكر موكب حممد
وقريش .وهو يريد حرمان حممد َ
صلى هللا عليه وسلم ،ميشي كتلة واحدة متماسكة ،قد جتمعوا حول كلمات واضحة وقوية قد شكلت
نفوسهم وسلوكهم يتصرفون عن بصرية ويقني ،ويتحدثون عن إميان وثقة ...عندئذ تضاءلت نفسه
وصفرت أمام عينيه االنتصارات اليت حققها والبطوالت اليت يتحدث عنها الناس ،فعقله يفور ويغلى
وقلبه يضرب بضج .فأشار إىل ذلك بقوله:
"يذكر يوم (أحد)  ..تلك املعركة اهلائلة اليت كادت تدور الدائرة فيها على قريش ،ويذكر كيف قام
حبركة االلتفاف البارعة بعد أن انصرف رماة النبل من املسلمني عن مواقعهم ..فحقق خالد بذلك

أعظم نصر تغين به املشركون.26"..

وظيفته

مؤشرات االسرتجاع الداخلي

موضوعه

يذكر يوم أحد..حقق ،كيف قام

اسرتجاع خالد لألحداث اليت إعطاء معلومات حول يوم أحد
وقعت قبل إسالمه

املاضي خلفية عن حياة شخصية أو مكان ،ليمهد له ما سيسرده عليه وليستطيع معرفة ما سيستشرف
من أحداث ،والبواعث احلقيقية لقيام الشخصيات مبا سيحدث من أفعال .27واجلمالية تكمن يف طريقة
التالعب بني األزمنة داخل الرواية ،فزمن احلاضر يسري إىل األمام ،وزمن املاضي يعود إىل الو راء ،وداللة
اجلمالية تتشكل من خالل عملية الصياغة والرتتيب.28
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خالصة القول:
إن تقنية االسرتجاع من التقنيات السردية ،واليت تعمل على كسر زمن الرتتيب ،فمن خالل
االسرتجاع تتشكل دالالت تسهم يف خلق مجالية يف النص الروائي ،وتعمل على التأثري يف املتلقي .وهذه
التقنية تداول بكثرة يف الرواايت للدور األساسي الذي تلعبه يف تنوير القارئ ويف فهم حاضر الشخصية
وذلك ابلعودة إىل ماضيها .وإن االسرتجاع له ألفاظ تدل عليه مثل أذكر ،يروى ،يف تلك السنوات،
يرجع ،إىل كذا،وأحياان ال تدل األلفاظ عليه ،وإمنا يفهم من السياق .وليس االسرتجاع يف هذه الرواية
جمرد عملية زمنية يفتح هبا نوافذ املاضي ،بل كان تعبريا صادقا عن وعي الذات الساردة بزمنها يف ظل
التجربة اجلديدة اليت عاشتها ،وقام مبلء الفجوات والفراغات اليت تركها السارد يف الرواية.
 - 2االستباق:
هي تقنية زمنية سردية يصور فيها السارد أحداث املستقبل أو يشري إىل أحداث ما سوف تقع يف السرد.
ويقول الدكتور نضال الصاحل :االستباق هو "كل حركة سردية تقوم على سرد حدث الحق أو ذكر
مقدم" .29ويعرفه حسن البحراوي أبنه" :الّذي يعلن على سلسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف
وقت الحق" .30فاالستباق قد شارك االسرتجاع كأهم تقنية زمنية سردية إال أن االسرتجاع يرجع ابلقارئ
إىل زمن املاضي بينما االستباق أيخذه حنو زمن املستقبل ،وتعرفه آمنة يوسف أبنه "تقدمي لألحداث

الالحقة واملتحققة حتما يف امتداد بنية السرد الروائي على العكس من التوقع الذي قد يتحقق وقد ال
يتحقق" .31فهي إشارة إىل أحداث قبل حدوثها ،ويف رواية (قاتل محزة) وضع السارد صراحة كثريا من
املواقف واألحداث اليت تتحقق داخل املنت احلكائي ،ومن أمثلة االستباق فيها:

األول:

اعرتفت عبلة عن إسالمها أمام وحشي ،أنه نور انبثق يف خاطرها وأفكارها وأخذ ينمو ويكرب حىت
صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم حتمل السلوى والعزاء للمحرومني ،ودينه
نطقت شهادتني وأعلنت أن كلمات حممد َ
يضم اإلخالص يف مبادئه .فجحظت عينا وحشي واحتسبت الكلمات يف حلقه وقال:
"لسوف أخرب موالك بكل شيء  ....عندئذ تقطع رؤوس املفتونني ،وتعلّق على قارعة

الطريق .32"...هنا استباق ملا سيحصل بعد أخبار وحشي ،فالقارئ هنا يكون متشوقا ملعرفة ما
سيحدث بعد أن خيرب وحشي سيد عبلة (جبري) عن إسالم عبلة.

الثاين:

دخل وحشي املدينة مسترتا متخفيا وحبث عن مكان الرسول صلى هللا عليه وسلم حىت بلغه وأسلم ونطق
شهادتني مث مسع منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل محزة فروى كل شيء حىت قال رسول هللا
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صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم له( :وحيك غيّب وجهك عىن) فكلمات الرسول صلى هللا عليه وسلم تدور يف
َ
رأسه وحتمل يف طياهتا العذاب واألرق والندم العميق وحترمه السعادة؛ سعادة اإلميان ،قتل محزة قد أفقد
وجره إىل احلقد والعناد فهو أساس البالء كله يف حياته ،ولكن
أمل وحشي للنجاة ،و ّلون حياته ابليأسّ ،
صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم حبا شديدا وسيجاهد يف سبيل هللا إىل
بعد إسالمه أراد أنه سيحب رسول هللا َ
شهادته حىت يكون يف اجلنة مع حممد صلى هللا عليه وسلم ،فيقول:

"وسأظل أحب حممداً حباً أروع من حب أي مسلم آخر ..ولسوف أنطلق جماهداً يف سبيل هللا ال

أرهب املوت حىت أانل الشهادة ...عندئذ يبتسم يل حممد ..وأكون يف اجلنة مع النبيني والصديقني

والشهداء..مع حممد( .33"..سأظل ،أحب ،لسوف ،ال أرهب ،أانل ،يبتسم ،أكون) هذه الكلمات
توحي وتدل على وجود استباقات.

خالصة القول:

إن تقنية االستباق من التقنيات السردية ،تدل على حدوث الواقع يف وقت قريب أو بعيد وتساعد يف
خلق مجالية يف النص الروائي وتعمل يف خلق حالة التشويق والرتقب لدى املتلقي ،وشهدت رواية (قاتل
محزة) جمموعة كبرية من االستباقات ألحداث ،وتقنية االستباق ال تقتصر على اإلخبار مبا سيأيت بل
تؤدي دورا أساسيا يف تشكيل البنية الزمانية يف النص.

بنية اإليقاع الزمين يف رواية (قاتل محزة)

واإليقاع الزمين هو تقنية تبطئ السرد ،وتسريع السرد والتواتر .وكذلك يطلق عليها املدة
والدميومة .وهي"املسافة الزمانية اليت يرتد فيها السرد إىل املاضي البعيد أو القريب واتّساعها وهو املساحة
الرواية" .34وسنقف عند كل تقنية من التقنيات السردية.
اليت يشغلها ذلك االرتداد على صفحات ّ
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االيقاع الزمني
تسريع
السرد

إبطاء السرد
الوقفة
الوصفية

المشهد
الحواري

الخالص
ة

الخذف

الصريح
الخارج
ي

التواتر

الضمني

الداخلي
المحدد

غيرمحدد

االنفرادي

التقنيات السردية

التكرار
ي

المؤلف

 - 1إبطاء السرد :يتم إبطاء السرد وإيقافه من خالل عنصرين هامني ومها :املشهد احلواري والوقفة
الوصفية.

أ  -املشهد احلواري :عرفته آمنة يوسف أبنه" :اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد مع زمن
القصة ،من حيث مدة االستغراق" .35وتفسره سيزا قاسم قائلة :هو "حمور األحداث اهلامة وحيظى

36
وعرفه عمر عاشور قائال" :هو حالة التوافق التام بني حركة الزمن وحركة
ابلتايل بعناية املؤلف" ّ .
السرد" .37فيحتل املشهد احلواري موقعا متميزا ضمن احلركات الزمنية للرواية .واحلوار هو حديث بني
شخصني أو أكثر يف القصة والرواية ويعد من أدق وسائلها ووظيفتها األساسية التعرف على شخصيات
القصة .وينقسم إىل نوعني:

 -1احلوار اخلارجي :هو حوار الشخصيات بعضها مع بعض ووظيفته الكشف عن املالمح الفكرية

والسياسية واالجتماعية لدي الشخصيات .واحلوار اخلارجي يفك رموز عدة ويكشف عن الكثري من
األسرار ويلقي الضوء على األحداث واألفعال .ويف املشهد احلواري يغيب السارد ويتقدم الكالم كحوار
بني صوتني .38و"ذلك الكالم الذي يدور بني الشخصيات بصوت مسموع ومباشر" .39وهذا النوع
حيتل مساحة ليست ابلقليلة يف رواية (قاتل محزة) .ومن أمثلة احلوار اخلارجي فيها:
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األول:
ذلك املشهد احلواري الذي دار بني سهيل ووحشي كاآليت.

"قال سهيل يف ارتياح(" :هذه بداية طيبة ...إن اعرتافك ابحلق هو ابب النجاة أو مرفأ األمن كما

تسميه اي وحشي )..قال وحشي( :لكنك مل ختربين ماذا أفعل؟؟) .قال سهيل( :أن تولد من
جديد .)..قال وحشي( :كيف اي سهيل؟؟ اإلنسان ال يولد إال مرة واحدة .)..ابتسم سهيل

وأردف( :اهجر هذه األرض الذليلة الطافحة ابلفساد ..واهجر ماضيك األسود.40")..

هذا املشهد احلواري الذي دار بني وحشي وبني سهيل يظهر أن وحشي كان يعيش يف عزلة من الظالم
واحلقد واألاننية ،وأراد به أن يعرف إمكان النجاة واألمان والسعادة له.
يف هذا احلوار السارد يكشف عما جيول يف خواطر الشخصيات ويصرح عن طبيعتها ،وأفكارها،
وفلسفتها الذاتية اليت تؤمن هبا ،واحلوار هنا يساعد على توضيح طبيعة الشخصيات مشارك يف تطوير
بناء النص ،ومثل هذه احلوارات تكثر يف رواية قاتل محزة.
الثاين :دار هذا املشهد احلواري بني وحشي وخالد بن وليد.

استبد الشك واخلوف بوحشي ،فهتف يف إشفاق(" :خالد ..ماذا جرى لك؟؟) .انقض عليه خالد،
أخذ بتالبيبه ،مث هتف( :امسع اي عبد السوء ..أتعرف شيئا عن هللا؟) .قال وحشي(:أي إله؟؟ أان ال
أعرف إال اخليبة اليت حطت علينا) .قال خالد وعيناه تتقدان حنقا( :أتعرف شيئا عن حممد؟؟).

ارجتف وحشي وقال بعد تفكري( :رجل حسن السمعة ،جلو الشمائل ،أمني .)..قال خالد( :أمثل
هذا الرجل يفرتى على هللا الكذب؟؟)".41

يف هذا املشهد احلواري طلب وحشي من خالد بن وليد أن خيطف سيفه وميسك موكب حممد صلى هللا
عليه وسلم عن دخول مكة ولكن خالدا أخذ "يردد ال إله إال هللا وحده ..صدق وعده..ونصر عبده
وهزم األحزاب وحده" فجرى احلوار بينه وبني خالد بن وليد .واحلوار هنا يكشف عن طبيعة
الشخصيتني املختلفتني وأفكارمها ورؤيتهما ومواقفهما وفلسفتهما.

خالصة القول:

لقد كان املشهد احلواري يف رواية (قاتل محزة) موزعا على نطاق واسع ومن الصعب اختيار املشاهد
وعرضها مما يتميز به كل مشهد يف أداء وظيفته يف تشكيل البنية الزمنية للرواية وإعطائها طابعا مميزا.
فاملشهد حيتل مكانة مرموقة يف العمل السردي ويكشف لنا عن مكنوانت الشخصية وأفكارها وطباعها
من خالل حوارها .ومن وظائفه :الكشف عن ذات الشخصية من خالل حوارها مع اآلخر ،وبث
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احلركة واحليوية يف العمل الروائي ،واحتفاظ الشخصية بلغتها ومفرداهتا ،واملعرفة عن العامل الداخلي
للشخصية.

 -2احلوار الداخلي أو املونولوج:

عرفه
وهو احلوار الذي يكون بني الشخصية وذاهتا ،والشخصية تتكلم ذاهتا وتتناجى مع نفسها كما ّ
صادق قسومة أبنه" :هو اخلطاب الذي ينطق وال سامع له ،تعرب به الشخصية عن أشد أفكارها
خفاء" .42وهو احلوار الباطين الذي يعرب عن احلياة الباطنية للشخصية ،ويكشف عن أسرارها وهويتها
ونواايها وسلوكها ويربز الصراع الذي يدور فيها .ومن وظائفه :إبطاء السرد ،وإبراز العامل الداخلي
للشخصية والتأمل النفسي .ومن أمثلة احلوار الداخلي:
األول:

قال وحشي" :وأان لن أرضخ للهزمية ،وأرتضي العجز ،إنين أقوى من إسالمها ومبادئها ،وستظل هي
دائما يف املكان األدىن ،وستظل يل اليد العليا عليها ..فأان سيد وهي مل تزل أمة مملوكة

لسيدها..وماذا أفعل؟؟ ذكرهتا أبايمنا احللوة.43"..

ومن خالل هذا املقطع ميكن مالحظة ظن وحشي أنه أقوى من عبلة وإسالمها وسيظل
سيداً ،أما هي ستظل أمة حقرية لسيدها .ويف هذا احلوار تظهر جليا حماولة الشخصية للتعبري عن
بواطنها وأسرارها وخباايها ونقل السارد األفكار اليت كانت تدور يف ذهنها مستخدما ضمري املتكلم.
فهكذا استطعنا التعرف على شخصية البطل وانطباعها وتفكريها وحالتها النفسية.
الثاين:

"أين أذهب؟؟ إن كل مكان يذكرين أبحزان .مل أكن سعيدا يف مكة ،وإن ذهبت إىل يثرب فسأجد

األحزان والتعاسة يف انتظاري ،واحلبشة ..ال أريد أن أذهب إليها..ال أعرف فيها أحدا ..وال أشعر
حنوها بشعور احلنني إىل الوطن ،واليمن ..آه ..إنين أكره الغربة.44"..

عند فتح مكة سيطر احلزن الشديد على وحشي ،هو يسأل بنفسه :إىل أين يذهب؟ كل مكان يذكره
أبحزان شديدة .وهذا احلوار املتخيل يقوم على أتمل واقع احلياة من وجهة نظر الشخصية وهو يف الرواية
مرتبط ابآليت من األحداث ،فالشخصية الروائية (وحشي) تتداعى يف ذهنه صور احلياة القائمة اليت
يعيشها .ويف هذا املونولوج يكشف الراوي عن إحساسه وحالته النفسية ،وأيضا يكشف لنا خوفه اآليت
يف املستقبل.
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خالصة القول:
ومن هنا يربز لنا أن احلوار الداخلي هو احلديث أو الكالم الفردي الذي يدور بني الشخصية وذاهتا،
وقد استخدم الروائي هذه التقنية بكثرة ليربز لنا العامل الداخلي للشخصيات وما حتويه اخلبااي واألسرار.

ب -الوقفة أو الوصف:

هي تقنية سردية تعد من أهم العناصر اليت تشرتك مع املشهد يف إبطاء زمن السرد ،وهي موجودة يف
مجيع األعمال الروائية ،ويف الوصف يعكس الراوي الصورة اخلارجية هليئة من اهليئات وحيوهلا من صورهتا
املادية إىل صورة أدبية ،وهلا دور أساسي يف بناء الشخصية واحلدث .وهي تقنية تقوم على "اإلبطاء
املفرط يف عرض األحداث لدرجة يبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي مفسحا اجملال أمام
45
السرد الروائي
السارد لتقدمي الكثري من التفاصيل اجلزئية"  .ويف تعريف آخر" ،ال تكون يف مسار ّ
الزمنية،
توقفات معينة حيدثها الروائي بسبب جلوئه إىل الوصف ،فالوصف يقتضي عادة انقطاع الصريورة ّ
ويعطل حركتها" .46ولقد تنوعت اللوحات الوصفية يف رواية (قاتل محزة) ،واختلفت مواطن الوصف
واملوصوفات ،ومنها:
األوىل:

"أتت (عبلة) دون كلمة ترحيب ،وجلست دون أن تنطق ببنت شفة ،عيناها حمتنقتان دون دموع،
ووجهها شاحب ذابل ،وهو يتشاغل أبشياء اتفهة ،ال يستطيع أن يفتح فمه ويلقى كلمة واحدة،

وهي هنب لالنتظار والقلق الرهيب".47

ففي هذا املقطع وصف السارد صورة (عبلة) ،أهنا آمنت على رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وعلم

سيدها (جبري) عن إسالمها ،فباعها إىل وحشي قاتل محزة بن عبد املطلب ،وطلب منه أن يعذهبا عذااب
شديدا من اخلوف واجلوع والعذاب حىت تكفر مبحمد صلى هللا عليه وسلم ورسالته .وحشي كان حيبها
من البداية وعندما هي أخربته عن إسالمها ورفضت حبه ،أخرب وحشي سيدها بسرها ،واآلن هي أمامه
وا شرتاها مبال ويستطيع أن يفعل هبا ما يشاء ،اللحظة اليت انتظرها منذ طويل لكنها جلست ساكتة وما
كلمت معه واستودعت هللا نفسها.

وهذا الوصف يكشف عن حالة التعجب والدهشة اليت سيطرت على (عبلة) ويعطي للقارئ حملة عن
املستوى التعجب هلذه الشخصية.
الثانية:

"كلمات حممد تتلى يف كل بيت ..اآلالف حيتشدون وراءه يكربون ويسبحون..حتطمت مهمة
هبل..سقطت اآلهلة الزائفة.48"..
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يف هذا املقطع السردي وقف السارد عند سرد األحداث ،ووصف صورة موكب الرسول صلى هللا عليه
وسلم واملسلمني عند فتح مكة أ ّن صدق هللا وعده ،ونصر عبده ،وكذلك وصف عفو رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم عن أعدائه وخوف األنصار على بَقاء الرسول صلى هللا عليه وسلم مبكة ،وإسالم هند
زوجة أيب سفيان ،وطلب زوجة عكرمة لزوجها العفو ،وإسالم أهل مكة .هكذا وصف صورة مكة عند
دخوهلا النيب صلى هللا عليه وسلم بوصف رائع ودقيق.

 –2تسريع السرد :يتم تسريع السرد من خالل تقنيتني ومها :اخلالصة واحلذف:

أ  -اخلالصة :هي تقنية سردية تكمن فيها زمن النص وهو أصغر من زمن احلكاية وهذه التقنية متصلة

وعرفتها سيزا قاسم أبهنا" :السرد يف بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة
ابملاضي أكثر من املستقبلّ ،
49
وعرف أيضا" :هي أن يسرد
أايم أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال أو أقوال" ّ .
الروائي األحداث ووقائع جرت يف مدة زمنية طويلة يف صفحات قليلة أو بعض الفقرات أو مجل
الكاتب ّ
الزمنية مرورا سريعا لعدم أمهيتها".وتعترب أيضا "سرد
معدودة ،أي أنه ال يعتمد التفاصيل بل مييز الفرتة ّ
وملخص ملدة طويلة دون تفصيل لألفعال واألقوال".50
ويطلق عليها عدة تسميات مثل :اجململ ،واملوجز ،والتلخيص ،وامللخص .ومن أمثلة اخلالصة:
األول" :مث عاد أبو سفيان يفكر يف حممد..اترخيه ..حياته ...أخالقه ..اآلايت اليت نزلت عليه..
املعارك اليت خاضها ..الدعوة اليت يدعو إليها ..ويف حلظة من اللحظات النادرة اخلالدة ..حلظة

التنوير القدسي.51"..
صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم عند فتح
أشار الكاتب إىل جميء أيب سفيان مع العباس (عم الرسول) إىل رسول هللا َ
مكة ،يصف هيئته وشعوره ابحلزن واالضطراب واألحداث املاضية اليت تدور يف ذهنه من بداية النبوة إىل
هذا اليوم (يوم فتح مكة) ،وأشار إىل أفكاره عن كربايئه وعدواته وعن املعارك اليت دارت بينه وبني حممد
صلى هللا عليه وسلم ،وعن اللحظات القصرية اليت تكشف عنه ستار الظلمة كأنه استيقظ من نوم
عميق وأسلم.
صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم من طفولته إىل فتح مكة يف سطرين ومل يقدم أي تفاصيل
خلص السارد حياة حممد َ
عنه .واستطاع أن جيمل رحلة حياته يف سطرين دون تفاصيل أو ذكر األحداث اليت مرت هبا أثناء
وصب اهتمامه لإلبراز عن إسالم أيب سفيان.
سفرهّ ،
الثاين" :إن املشركني قد ابتزوا أموال املسلمني وطاردوهم ،ومزقوا مشلهم ،ودمروا جتاراهتم.52"..

أشار الكاتب إىل اختفاء عبلة من وحشي ،وابتزاز املشركني من أموال املسلمني وإخراجهم من دايرهم
ودمار جتارهتم .فلخص السارد ظلم الكفار ،ومجيع الظروف واملالبسات فقط يف سطر واحد واستغىن

الزمنية يف رواية (قاتل محزة) لنجيب الكيالين
البنية ّ

128

عن ذكر التفاصيل .وهذا التلخيص تسليط الضوء على سلوك الكفار الذي جرى يف بداية اإلسالم على

املسلمني .ويف هذا املقطع حتمل املفردات [ابتزوا ،طاردوا ،مزقوا ،دمروا] دالالت كثرية حتتاج إىل

شرح طويل ،لكن الراوي جعل اإلجياز وسيلة للتنقل بسرعة عرب الزمن واختصر مرور األايم دون تفاصيل
أحداثها.

خالصة القول:

اخلالصة آلية مهمة يف تسريع حركة السرد وترابط أجزاء النص بعضها ببعض وتؤدي دورا أساسيا لسد
الثغرات السردية ،ومتنع السرد من التفكك .والسارد يستعني إبشارات عابرة وعبارات قصرية دون تفصيل
األفعال واألقوال إلكمال البناء القصصي .ومن وظائف اخلالصة:
تسريع السرد ،والرتابط النصي بني فرتات زمانية طويلة ،واملرور السريع على فرتات زمانية طويلة.

ب  -احلذف :يعترب احلذف من أهم التقنيات الزمانية حبيث يعطي السرد سرعة كبرية يتجاوز هبا

األحداث ،وعرفه حسن حبراوي بقوله" :هو (احلذف) تقنية زمنية تقضي إبسقاط فرتة طويلة أو قصرية
53
وفسره نضال الصاحل" :يعين جتاوز
من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى فيها منوقائع وأحداث" ّ .
بعض املراحل من القصة أو أن مثة أجزاء من احلكاية مسكوت عنها يف النص".54
ويؤدي احلذف دورا مهما يف تسريع السرد ،والقفز إىل األمام ،يطلق عليه عدة تسميات مثل الثغرة
والقفز واإلسقاط .وينقسم احلذف إىل عدة أقسام ومن أمهها :احلذف الصريح ،واحلذف الضمين.

 - 1احلذف الصريح :وينقسم احلذف الصريح إىل قسمني ومها:احلذف الصريح احملدد واحلذف الصريح

غري احملدد.

أ  -احلذف الصريح احملدد :هو احلذف الّذي يوظفه السارد أثناء سرده ويستطيع القارئ التعرف عليه

وعرفه عبد الرمحن حممد حممود أبنه" :إعالن الفرتة الزمنية احملذوفة على حنو صريح" .55وهي
بسهولةّ ،
تقنية لتسريع السرد ،جندها جليا يف رواية (قاتل محزة) من خالل رموز وإشارات ابرزة يوظفها الراوي
مثل (بعد عام ،بعد شهر ،بعد أسبوع) .ومن أمثلة احلذف الصريح احملدد ما جاءت يف رواية (قاتل
محزة):

األول" :لقد عشت يف هذا البيت منذ مخس عشرة سنة ..أي منذ أن كنت طفلة ..واتبعت ظهور
حممد بدعوته..اعتربوه يف أول األمر رجال ذكيا طامعا.56"..

أشار السارد يف هذا املقطع إىل اإلماء وحتدثهن بينهن ابحلرية عن أسرارهن وساداهتن ،واألمور واملشاكل
اليت جتري يف ذلك الوقت يف اجملتمع ،واحلديث عن حممد صلى هللا عليه وسلم ودعواته وعطفه على
العبيد واإلماء ومعامالته هبم ابلرفق واالحرتام والعدل والرمحة ،وال جيعل الناس أسارى وسبااي بل يدعوهم
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إىل اهلداية ويرشدهم إىل حياة طيبة عادلة.،وذكرايت عبلة أهنا تعيش يف هذا البيت منذ طفولتها ورأت
أن حممدا صلى هللا عليه وسلم رجل عادل وذكي.
فأسقط السارد مدة زمنية ،وهي مخس عشرة سنة واستغىن عن سرد األحداث والوقائع اليت حدثت
خالل هذه السنوات الطويلة ،واحلذف هنا حمدد املدة والصريح .واملثال اآلخر:

الثاين" :هؤالء الّذين تركوا دايرهم وأمواهلم يف مكة منذ سبع سنوات ..وانفجرت شفاه الرجال
حول حممد هاتفني بصوت قوى وقد الح البيت احلرام".57
أسقط السارد املدة الزمانية سبع سنوات دون أن يشري إىل األحداث والوقائع اليت حدثت فيها .وعبارة
(منذ سبع سنوات) جعلت من احلذف صرحيا حمددا ظاهرا دون اإلشارة إىل أحداثها.

 - 2احلذف غري احملدد :هو عدم اإلشارة إىل الفرتة الزمنية احملذوفة بصراحة ،ويفهم القارئ نصه من
االستدالل .وهو الذي ال يشار إليه وال ينص على مدته كقول "بعد مدة" وهنا يصرح ابحلذف بطريقة
مباشرة لكن دون حتديد الزمن .58ومن األمثلة ما جاءت يف الرواية:

األول" :أينسى الناس ماضي يف العبودية واهلوان أم سيقولون لقد قتل "العبد" وحشي محزة عم
رسول هللا ..... ،أال ميكن أن متحى تلك احلقبة السوداء من اترخيي؟؟".59

يظهر من هذا املقطع السردي أن جبري بن مطعم وهند زوجة أىب سفيان طلبا من وحشي األخذ بثأر دم
األشراف ،عوضا من مال وذهب وإبل وأغنام وحرية .وحشي يفكر هل سيكون أعظم من السادة يف
نظرهم ،و أ ينسى الناس ماضيه يف العبودية واهلوان.
وجاء احلذف هنا غري حمدد املدة عندما يذكر السارد املاضي األسود لوحشي واستغىن عن حتديده وهذا
ما يدفع القارئ إىل مزيد من التأمل.
على فضله ...سأظل أسري
الثاين" :إن الرجل الذي عشت معه تلك السنوات الطويلة ،وأسبغ ّ
عطفه وعونه طول عمري ..إنه أسار حمبب إىل نفسي.60"..

أشار سياق هذا املقطع إىل اعرتاف عبلة عن إسالمها أمام سيدها ،ورفض سيدها إىل عدم التفرق بني
احلق والباطل ،وكذلك أشار إىل (جبري) ومعاملته احلسنة ابالحرتام والكرم مع وحشي ،وإىل اعرتاف
بطولة وحشي وأفكاره العظيمة.
فيحكى السارد يف هذا املقطع عن وحشي أبنه أقام مع جبري منذ السنوات الطويلة .وعبارة (تلك
السنوات الطويلة) جاءت غري حمددة ،وجتاوز السرد فرتة زمنية تبدو طويلة .ويربز أن السارد قام بقصر
املدة الزمنية اليت طاهلا اإلسقاط وهو ما يسمى ابحلذف الصريح غري حمدد.
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 - 2احلذف الضمين :ومن أمثلة احلذف الضمين:

األول" :الناس سواء يف املولد .....ويف املمات  ..وخالل الرحلة التعسة بني املولد واملوت ..رحلة
العمر".61

يف هذا املقطع أثىن سهيل على سيده التاجر الذي علمه الكثري من شئون احلياة وعامل معه كابن وسلم
إليه التجارة واملال أما وحشي فيكره وحيتقر التجارة والسادة ألن الظروف اخلارجية يتميز الناس هبا
كسادة وعبيد.
ومن خالل هذا احلذف يستنتج القارئ أن هناك حلظة زمنية حمذوفة بعد املولد إىل املمات ،أي الفرتة ما
بعد املولد وقبل املمات .وهذا هو احلذف الضمين.

والثاين :و"منذ أن جاء حممد برسالته والناس يف هرج ومرج".62
صلَّى هللاُ َعلَني ِه َو َسلَّ َم) فرتة زمانية طويلة وجتاوز السارد ذكر تفاصيلها
ّ
تبني العبارة (منذ أن جاء حممد َ
وقام بقصر املدة الزمانية لتسريع السرد ،ومل حيددها ومل يصرح هبا ،وهو ما يسمي ابحلذف الضمين.
خالصة القول:

إن السارد ابستخدام احلذف يريد االنتقال السريع إىل الوقائع واألحداث ويرى عدم احلاجة لذكر
تفاصيلها .وجتاوز بعض املراحل من روايته عن طريق هذه التقنية عندما يصطدم بصعوبة سرد األايم أو
تقدمي األحداث بشكل متسلسل .وإن احلذف تقنية زمنية فاعلة وله توظيف مجايل داخل العمل الروائي،
وهو نوع من القفز على فرتات زمنية والسكوت على وقائعها من زمن القص.

 – 3التواتر:
لقد عد التواتر مظهرا من أهم املظاهر األساسية للزمنية السردية لدى الكثري من النقاد ،وكان من أمههم

جريار جينات الذي عرفه أبنه" :يسهم العالقة بني عدد مناسبات احلدث يف احلكاية وعدد املرات اليت
يشار إليه فيها يف احملكي" . 63ويطلق عليه عدة تسميات مثل :التكرار والتواتر ..وقسم التواتر إىل أربعة
حاالت وهي:
التفردي :ويقصد به أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة .ولقد جتلى هذا احملكي يف
أ– احملكي ّ
الرواية خالل حدث مهم قد وقع مرة واحدة وقد توصف مرة واحدة دون تكرار .ومن أمثلة ذلك:
األول":عروة بن مسعود الذي كان غائبا يف اليمن أثناء احلرب يعود ..ويطلب من قومه أن ينهضوا
من عنادهم وغرورهم ويعلنوا إسالمهم  ..مث وقف بينهم وأذن للصالة ..فأمطروه بسهامهم حىت

قتلوه.64"..
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أشار الكاتب إىل عروة بن مسعود الذي كان زعيم بين ثقيف وهو رجل شجاع وال خيفى إسالمه ألنه ال
خيشى يف احلق لومة الئم وأعلن إسالمه أمام قومه فقتلوه ،وبعد مدة قليلة أسلم زعماء ثقيف وأسفوا
على ما فعلوا .يروي السارد هذا املقطع السردي لنا مرة واحدة يف منت الرواية.
والثاين" :ويف قلب الظلمة هرولت (عبلة) إىل بيت تعرفه ،وطرقت على الباب طرقات انعمة،

قالت صاحبة البيت أم رابح لولدها الصغري الذي ال يتجاور الثالثة عشرة".65

أشار هذا املقطع إىل حقد وحشي وانتقامه الذي يعميه ويريد أن ميزق جسد (عبلة) إراب إراب .فتفكر
(عبلة) أن للعبودية شروط وآداب وال يصح لسيدها أن يتخطاها ويظلمها أو يتعنت يف معاملتها،
فأخفت نفسها وجلأت إىل بيت أم رابح اليت آمنت على رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم وأخفت
إسالمها مثل كثري من الرجال والنساء يف مكة ،وشرحت عبلة هلا مجيع الظروف واملالبسات وأهنا لن
تطيل البقاء عندها وستحاول اللحاق ابملدينة .فهذا املقطع السردي وأحداثه ذكر مرة واحدة يف الرواية.

ب – احملكي التكراري :أن يروى مرات ال متناهية ما وقع مرة واحدة .ولقد جتلى هذا النوع من التكرار
يف الرواية (قاتل محزة) بكثرة ومن ذلك:

األول" :أال تذكرون ما حدث لقريش يف حرب (بدر)؟؟ من كان يتصور أن حممدا قادر على أن
جيرعهم كأس اهلزمية ،ويقتص من احنرافاهتم ومظاملهم العديدة ،وجتنيهم عليه؟؟".66

يف هذا املقطع يتذكر وحشي غزوة بدر وهزمية الكفار اليت ولدت يف نفسه احلزن واألمل الذي عاش معه
طول حياته ،وجعله يعيش يف ذكرايت حزينة ،ويذكر وحشي هذا احلادث كلما أتيحت له الفرصة.
الثاين" :ومرت أايم ثالثة أدى فيها املسلمون شعائرهم ،وعاد املهاجرون يسريون هنا وهناك ،يزورون
األماكن اليت ولدوا فيها ،والبيوت اليت شبوا بني جدراهنا.67"..

أشار وحشي يف هذا املقطع إىل قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إىل مكة لزايرة بيت هللا
وأداء العمرة وشعائرهم ،وصعود أهل مكة إىل التالل لرؤية هذا املشهد العظيم! وانتقال النيب صلى هللا
كرر السارد هذا احلدث
عليه وسلم بني املسلمني كاألب احلنون ،وإعانة غنيهم فقريهم وقويهم ضعيفهمّ .
يف املنت احلكائي مرارا.

الرتددي :هو أن يروي مرة واحدة (بل دفعة واحدة) ما وقع مرات ال هنائية .مبعىن أن
ج – احملكي ّ
األحداث اليت تتكرر يف مستوى احلكاية تسرد مرة واحدة يف القصة،من خالل هذه املقاطع جند أن
السارد قام بتقدمي جمموعة األفعال اليت كانت تتكرر كل يوم وكل أسبوع وكل سنة .واأللفاظ الدالة على
ذلك هي :كل ساعة ،كل يوم ،مرت أايم .ومن ذلك:
"وكأهنا تقهر كل املنغصات اليت تنتصب هلا كل ساعة ،وهي هتم ابرتكاب اخلطااي".68
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"ومرت أايم عاصفة ،شعرت فيها ثقيف ابلقلق الشديد ،اخلطر يتهددها من كل جانب".69

"ومرت األايم ،ووحشي يتفيأ ظالل العقيدة الكربى ،اليت أذهبت عنه احلزن ومألت قلبه ابحلب

واألمل".70

يف هذه املقاطع قدم السارد جمموعة من األفعال اليت تكرر كل يوم وكل أسبوع واأللفاظ الدالة على ذلك
هي( :كل يوم ،مرت األايم ،كل ساعة)
د  -احملكي التفردي الرتجيحي :هو أن يروي مرات ال متناهية ما وقع مرات ال متناهية .ولقد جتلى
هذا احملكي من خالل املقاطع التالية.
األوىل" :وصمم وحشي على الذهاب مرة اثنية إىل (وصال) كان يقدم رجال ويؤخر أخرى ،لكن
قوة خفية تدفعه ألن ميضى يف الطريق ،أصبح كاملدمن للمخدر ،وهو ال جيد يف نفسه أدىن رغبة

ألن يقاوم ويكابر وهو يشعر أن الرغبة حترقه".71

"هناك يف البؤرة العفنة عند املومس اليت تبيع شباهبا ولياليها وتغدق املتعة والسلوى لكل
القاصدين ..هناك عند (وصال) قد جيد الوصال".72

"وهرول إىل وصال ..هناك الدواء والسلوى.73"..

كرر السارد ذهاب وحشي إىل املومسة (وصال) يف أوقات خمتلفة إلغراق أحزانه
يف هذه املقاطع السردية ّ
يف كأس اخلمر ولتسكني آالمه ،وهي أداة تسلية وترفيه يف نظره..
الثانية" :وأخذ يتلفت يف خوف ،أميكن أن يطارده شبح محزة يف عز النهار ،وهو مل يشرب كأسا ،ومل
يغب ذهنه؟؟".74

إيل اآلن ..يبتسم ..أكاد أجن..
"محزة بن عبد املطلب ..إنين أراه ..يف يقظيت ويف نومي ..إنه ينظر ّ

إنين ال أدري معىن البتسامته الغامضة ..إنين أتعذب اي سهيل.75"..

يف هذه املقاطع أشار السارد إىل كيفية وحشي بعد قتل محزة أن شبح (محزة) دائما يطارد يف ذهنه
ويشعر أبنه ينتقل أمامه وخلفه ويف يده سيفه وخياف أنه سيقتله .فريى وحشي صورة محزة يف نوم
كرر
واستيقاظ وهو يبتسم ،وخياف وحشي من ابتسامته وكاد أنه جين ،ويطارد شبح محزة يف ذهنه مرارا و ّ
هذه احلالة يف هذه الرواية مرارا.

النتائج:
o

إن الزمن عنصر مهم يف العمل الروائي ،ومصطلح متشعب الدالالت وكثري التعريفات ،وهو
القالب الذي تبين عليه األحداث.

اإليضاح ( 39عدد)1:

o
o
o

o
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الزمن يف هذه الرواية قد جاء خارقا أي بني املاضي واحلاضر من أجل إطفاء الكثري من
ال ّدهشة واحلرية والتعجب واستخدم الروائي املفارقات الزمنية من االسرتجاع واالستباق.
عند املقارنة بني زمن القصة وزمن اخلطاب جند أن سري األحداث مل يكن خطيّا ،حيث ظهر
تنافر كبري بينهما ،وذلك لكثرة االسرتجاع واالستباق مما أدى إىل عدم التّوافق بينهما.
استخدمت التقنيات السردية مثل تسريع السرد حبركتيها احلذف واخلالصة ما كانت قليلة،
وتبطيئ السرد حبركتيها املشهد احلواري والوقفة الوصفية الذي ما سامهت يف اكتمال نص
الّرواية بشكل جيد.
وحظيت الرواية بنصيب وافر من تقنيات تواتر السرد أبشكاله الثالث :االنفرادي ،والتكراري،
واملؤلف.
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