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مقّدمة

أ

الّرواية من األجناس األدبّية احلديثة، ولقد تأّخر ظهورها عند العرب ألسباب عديدة،  إّن
مكانة مرموقة يف فضاء األدب، ومن خالل دراستنـا عرفنا أّن فقد استطاعت عربّيا أن تربز وحتتّل

يف احلياة، كما متّكن الّرواية كـانت املرآة العاكسة حلياة اإلنسان، وواقعه االجتمـاعّي، ومشكالته 
م، وتقاليدهم،  وتعّلم من خالهلا أيضا كيف  ميكن  اإلنسان من اكتشاف  تراث أجداده، وعادا

أن يتعامل مع بعض املشكالت اّليت تواجهه يف احليـاة، فتنّوعت بذلك واختلفت باختالف 
ا، وأصبحت الّرواية  أوسع أشكال الّتعبيـر، ومنه للكاتب ) حيـل عند الغروبالّر(ا رواية ـاّجتاها

، وهي واحدة من تلك الّروايات العربّية، اّليت حاولت أن تكون سّجال تارخيّيا حلياة "حنّـا مينة"
من خالهلا عّدة قضايا ختتّص"حنـّا ميـنة"اإلنسان اّلذي يعاين الوحدة يف حياته، وقد عاجل الّروائّي

، لتكون بذلك هذه الّرواية ...)اخلمر، اجلنس،(ا باآلفات االجتماعّية مربزا بذلك عّدة آفات منه
تكون اكسة حلياة اإلنسان اّلذي يتخّبط يف دوامة من الّصراعات الّنفسّية واملعيشّية، تارة ـمرآة ع

ا ـ، تؤّدي به إىل الّتفكري يف الّتخّلص من نفسه، وهلذا ارتأيتهحسنة وتارة أخرى تكون سّيئة
حّنا : "لـ) االغرتاب الّزمين يف رواية الّرحيل عند الغروب: (بـموضوعا للبحث والّدراسة، ومسته 

:        ، وقد وقع اختياري هلذا املوضوع لعّدة أسباب، سأكتفي بذكر أّمهها"مينة

حديث.1 .الّرغبة يف دراسة الّرواية كجنس أدّيب
حيثياته املتداخلاألنسب للّتعبري عن الواقع املعيالّرواية احلالّية هي.2 .ةش بكّل
متلك هذه الّرواية قدرة فائقة للّتعبري عن القضايا املختلفة، وتصويرها تصويرا دقيقا .3

تمع .يعكس مكّونات هذا الواقع، ويواكب حركة ا

ا لإلجابة عن اإلشكالّياتوتسعى هذه املذّكرة من خال :   وهي،اّليت تطرحهال عنوا
عن القضايا االجتماعّية املطروحة يف الّرواية؟ وما عامله الّروائّي" حنّـا ميـنة "كيف قّدم  ؟ وكيف عّرب

هي األبعاد اّليت يرمي إليها من خالل روايّته؟  



مقّدمة

ب

ت يف استنادا إىل اإلشكالّية، فقد ارتأيت تقسيم البحث إىل مقّدمة وفصلني، حيث تناول
يأيت بعدهالّرواية العربّيةاملقّدمة واقع  اولت فيه ـتن. االغرتاب والّزمن: ا الفصل األّول املوسـوم بــ، ّمث

، )لغة واصطالحا(اولت أيضا مفهوم الّزمن ـ، وأنواعه، وتن)لغة واصطالحا(مفهوم االغرتاب 
جتّليات : فصل الثّاين فمعنون بـكما تطّرقت إىل االغرتاب عند الغرب وعند العرب،  أّما ال. وأنواعه

اب الّسردي، ـمستويّات زمن اخلط: الّزمن املغرتب يف الّرواية، حيث تناولت يف املبحث األّول
وقد خّصصت اجلزء األّول منه لدراسة زمن الّسرد، ومؤّشرات احلكاية، واجلزء . وعالقته باالغرتاب

انتقلت بعد ذلك يف املبحث الّثاين إىل تناول الثّاين خّصصته لدراسة زمن الّشخصّية الّروائّية،  ّمث
إيقاع حركات زمن الّسرد، وعالقتها باالغرتاب، وجاء فيها تسريع  حركة الّسرد تناولت فيه 

عمدت يف املبحث )املشهد واملونولوج(اء حركة الّسرد تناولت فيه ـ، و إبط)اخلالصة واحلذف( ، ّمث
االسرتجاعات (، وعالقتها باالغرتاب، وتطّرقت فيه إىل دراسة الثّالث إىل رصد املفارقات الّزمنّية

يت العمل البحثي خبامتة تضّمنت جممل الّنتائج اّليت توّصلت إليها يف ). واالستباقات وكاملعتاد أ
جت يف هذه الّدراسة  .املنهج الوصفي الّتحليليهذه الّدراسة، وقد 

املراجع اّليت اعتمدت عليها يف إجناز هذا البحث فأذكر بنّية الّشكل الّروائي :  أّما عن أهّم
عبد : ، يف نظريّة الّرواية لـ"قصراويالا حسن ـمه: "ّرواية العربّية  لـ، الّزمن يف ال"حسن حبراوي: "لـ

تلك املراجع الفضل األكرب إلجناز وقد كان ل. محيد محيداين: امللك مرتاض، بنّية الّنص الّسردي  لـ
. هذه الّدراسة، فقد أفادتين أّميا إفادة

ويبقى من الّضروري أن أشيـر إىل بعض الّصعـوبات اّليت واجهتين يف إجنـاز هذا البحث، وهي 
جدال رغم تطّرق موضوع االغرتاب ا اب إليه، وكذلك ال أنسى ضيق ـد الكّتـعديّلذي يبقى حمّل

خّصص إلجناز البحث، فإجناز حبث أكادميي مبعاّيري علمّية دقيقة يتطّلب توّفر الوقت الوقت امل
–الكـايف للبحث فيه، وأشيـر هنا أيضا أّنه بفضل اهللا تعاىل وعونه، وكذا مبساعدة أستاذيت املشرفة 

تذليل هذه الّصعوبات وإجناز هذا البحث_ جزاها اهللا خريا . ّمت



مقّدمة

ج

وجّل، وأمحده كثريا، ،  على ألستاذة املشرفةوأجّدد شكري لويف األخري أشكر اهللا عّز
ذه الّصورة، فجزاهاكان هلا الفضل الكبري يف الّنصائح والّتوجيهات القّيمة اّليت   اهللا إمتام البحث 

خري .                 عّينكّل
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  االغرتاب وأنواعه. :املبحث األّول 
 متهيد       

رين والفالسفة شغل موضوع االغرتاب اجلانب األكرب من اهتمامات األدابء و املفك         
ابعتباره ظاهرة مرتبطة أبزمات اإلنسان املعاصر، ورغم شيوعه إال  أن ه  ،اننيني والفن  واألنثروبولوجي  

، وعلم قد واألدبجنده قد زاحم املصطلحات يف كتب الن   إذ»ظل  مصطلحا مبهما وغامضا، 
، فهو ظاهرة ا يف كثري من األعمالهوت، وظهر موضوعا أساسي  ليل االجتماعي والال  فس و الت حالن  

يت بناها قافات ال  ، ويف أغلب الث  ةة وجدت نفسها يف خمتلف أمناط احلياة االجتماعي  إنساني  
،  مصطلح أن ينشأ بسيطا بداللتهلكل   من إذ البد  رتاب مبرور الز  دت معاين االغ، وقد تعد  اإلنسان

  (1). «معانيه دوتعد   ،منر الز  ه أيخذ مدايت أوسع بتطو  أن   إال  
 وهلذا سنقوم بتوضيح مفهوم االغرتاب لغة واصطالحا.       
 :طالحا()لغة واص االغرتاب مفهوم .1
 :نحي عن هاب والت  مادة غ ر ب الذ  »يف  "ابن منظورـ "فقد ورد يف لسان العرب ل لغة 

 –يب الن   بوي أن  ويف احلديث الن   ،اه، غرب وأغرب وغربه وأغربه جن  اس وقد غرب، يغرب، غرابالن  
ه عن ( أي نفي  ه عن بلدهوهو نفي   ،اين سنة إذا مل حيصنأمر بتغريب الز  : )-مى هللا عليه وسل  صل  

 "ساعد بن جوية"، قال ب، وقد تغر  وى والبعدب الن  والغربة والغر  .ذي وقعت فيه اخليانةالبلد ال  
  :يصف سحابة

 ب منه لنجد طائف متغر    انتهى بصري وأصبح جالسا          ث         
 في عن البلدغريب هو الن  والت  

 (2) .«ساء غري األقاربوالغرائب من الن   ،جل نكح من الغرابءاغرتب الر  
 
 .11، ص 2013األردن،  -، دار غيداء، عم ان17أمحد علي الفالحي: االغرتاب يف الش عر العريب يف القرن  (.1)

 .639 -638، ص 1997 ،1مج  لبنان، -، ابب غرب، دار صادر، بريوتابن منظور: لسان العرب(. 2)
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 ،مغيبها جوم تغرب غرواب بعدت وتوارت يفغربت الن  » (:حميط احمليط)قاموس وجاء يف        
د ونزح عن جل بع  واغرتب الر   ،، ويف سفره متادىحىا تن  ، وفالن غبهبوا، والقوم غربوا ذدجل بع  والر  

 (1) .«بنياوغرابن وغرب وغر  وطنه، مجع أغرب وأغربة
 :اصطالحا 
استخدمت كلمة االغرتاب بطرق خمتلفة، ومعاين عديدة، حّت  أصبح مغرقا يف الغموض       

 .الش ديد
غوي سم  معناه الل  ، وأخذ  هذا اال(ALIENATIO)غرتاب هو تيين لكلمة ااألصل الال   إن  »        

د ، وهذا الفعل مستم  ة شخص آخر أو االنتزاعمبعىن حتويل شيء ما مللكي   (LIENARE)من فعل 
وهذا الفعل األخري  .ق بهأي ينتمي إىل شخص آخر أو يتعل   (ALIENUS)بدوره من فعل آخر 

 (2). «ذي يعين اآلخر سواء كان امسا أو صفةال   (ALIUS)ة من لفظ د بصفة هنائي  مستم  
 االصطالحّية:وهذه بعض معاين االغرتاب        

 ي ة للفظ  اسي  ـة األسني  ـتياالت الال  ـستعميرتبط أحد اال»ة: غرتاب مبعىن نقل امللكي  اال -
(ALIENATIO)  و(ALIENERE)   فعل  دد فإن  ويف هذا الص   ،ةق ابمللكي  مبا يتعل(ALIENERE) 

ا جعل شيء ما ينتمي إىل ، والقيام بذلك يعين حرفي  ة شيء إىل شخص آخريعين نقل ملكي  
 أو ابملثل فإن   ،(ALIENUS)َة من لفظ شتقاقات املستمد  شخص آخر، ومن  هنا أتيت مالءمة اال

العصور الوسطى على فعل يفيد قيام شخص ما ة إىل ة املنتمي  غة اإلجنليزي  بوسع املرء أن يعثر يف الل  
ر شخص ما يف القرن اخلامس ، وهكذا كان ميكن أن يؤث  شيء ميتلكه كاألراضي أو املنازل بتغريب

 (3) .«ة أرض على سبيل املثالم بتغريب قطع يقو عشر أبال  
 .654، ص 1987لبنان،  -بطرس البستاين: حميط احمليط، قاموس مطو ل لل غة العربي ة،  د. ط، ساحة رايض الص لح، بريوت (.1)
ص   ،  1996 ،1مج ، دار الش رقي ات للن شر والت وزيع، القاهرة، 2ترمجة وحتقيق كامل يوسف حنني، ط  ريتشارد شاخت: االغرتاب، (.2)

63. 
 .64املرجع نفسه، ص  (.3)
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    يرجع الفضل هلذا املصطلح إىل حبوث العامل الفرنسي »: االغرتاب مبعىن ثالثي املعاي ري -
ة ويشري حبثه إىل وضعي   ،((ANOMIE -داعيالت   –عن موضوع األنوميا   (Durkheim) "كامي"دور 

يت األنوميا ال  وميكن اعتبار فكرة ، ة لضبط سلوك األفرادجتماعي  اال(  (NORMSري تنعدم فيها املعاي  
 (1) .«غرتابكامي ( هي جزء يتكامل ومفهوم االر ) دور حنتها املفك  

دامات املصطلح من وجهات د استخ، تعد  نلحظ بعد ذلك من خالل االهتمامات املعاصرة       
يف   –تلميذ "ماركس" –اهرة إذ خيتلف تعريف "إيرك فروم" فسي هلذه الظ  ، كاملدخل الن  نظر أخرى

ة بل من خالل قتصادي  احية االغرتاب من الن  إذ مل يعاجل اال»ستاذه، عن أ وي(اجملتمع الس  كتابه )
، إذ يصبح انفسه غريبمع  يت يعيش فيها اإلنسانجربة ال  ، من خالل الت  خص وذاتهاملسافة بني الش  

ونتائجها  أفعاله وكخالق ألفعاله بل إن   ،نفسه كمركز لعاملهبه مل يعد يعيش غريبا عن نفسه أي أن  
 (2) .«عهمذين يطيتصبح سادته ال  

  :غرتابأنواع اال .2
 وتعود بداية االغرتاب الذ ايت  .ذي ال ميلك ذاتهويعين ذلك اإلنسان ال  » :ايتغرتاب الذّ اال 
وابط القائمة بني ل عن اخلضوع للر  ، إذ حدث حتو  ادس عشراه العام يف أواخر القرن الس  ت  إىل اال

اس الن   ، ومل يعد  اخلي، معزوال عن اآلخرينذي حيويه عامله الد  د للفرد ال  املتزاي   ، حنو االحرتاماسالن  
  وأخذوا حيكمون عليه عوضا عن ذلك، ز يف اجملتمعحيكمون على الفرد مبدى حتقيقه ملكانه املعز  

فرد ، فالات لعدم االنتماء إىل اجملتمعغرتاب عن الذ  وتبدأ فكرة اال .ة ذاهتالة حمتوي  كوحدة مستق  
نتماء نافر مع ذاته، فاالف يف الت  طر  ويصل إىل أقصى قمم الت   ،ةيغرب نفسه عن طبيعته اجلوهري  

ة ميكن الوصول إليه على مستوى العالقات بني األشخاص فقط من خالل الوحدة مع البني  
 (3). «ةجتماعي  اال

 .17ص  ريتشارد شاخت: االغرتاب،(. 1)
، ص 2005لبنان،  -، املؤس سة العربي ة للد راسات والن شر، بريوت1الر وائي ة، ط ليلي ة لشخصي ات الط اهر بن جلونحيىي عبد هللا: دراسة حت (.2)

22 . 
 .24املرجع نفسه، ص  (.3)
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يفقد و  ،ةجتماعي  ة االأن يكون يف وحدة مع تلك البني   فه علىالفرد يتوق   ايل فإن  وابلت         
ه يغرب ذاته عن وهكذا فإن   ،ة جوهرهيعود ممتلكا لناصي   الفرد ال وحينما حيدث ذلك فإن   ،انتماءه

 .اب عن ذاتهأو يصبح مغرت  ،ةطبيعته اجلوهري  
 " شاخت"، ولكن حيصل من خالل عالقة الفرد وجمتمعه االغرتاب» "ل"هيجكما يرى         

املوضوع من ، إذ يتناول "هيجل"ايت من وجهة نظر أخرى ختتلف عن نظره غرتاب الذ  يرى اال
ا جيعلهم ، مم   إىل خضوع البشر لضعف إمياهنمايتاالغرتاب الذ   حيث يرد   ،ة حبتةوجهة نظر ديني  

 من "اريك فروم" و"هورين" ويلتقي كل  . وينظرون إىل ذواهتم كأشياء ،تهم عن أنفسهمخيفون حري  
ة غري مرتبطة إىل عوامل داخلي  ايت غرتاب الذ   منهما االكل    ، إذ يرد  ايتغرتاب الذ  عند احلديث عن اال

ة أخرى، عوامل خارجي   أي  إىل ، أو "شاخت"و "ل"هيجمن  كما ربطها كل    ،ين أو اجملتمعابلد  
ش فيها املرء جارب يعاي  ة من الت  ايت نوعي  غرتاب الذ   االأن   وي(اجملتمع الس  فريى "فروم "يف كتابه )

واستطاعت  ،ةقت أكثر يف هذه القضي  يت تعم  ال   "هورين"متقاطعا مع  ،عتباره غريبا عنهاذاته اب
، ا يشعر به حقيقة، وتبدأ هذه احلالة أبن يصبح املغرتب غافال عم  ة مرتابطةاخلروج بنظرة فلسفي  

، ويصبح عاجزا أي يصبح غافال عن واقعه، ويفقد االهتمام به، ، أو يفتقده، أو يرفضهها حيب  وعم  
ايل يف ، وابلت  ةواقعي  ، كما يعيش يف حالة من الال  ما يريد ، حيث ال يعرف حقيقةاذ قراراتهعن اخت  

ة لشخص ما قد أوقف ة والعضوي  ات الفردي  ، فإذا ما كانت الذ  ائف مع نفسهحالة من الوجود الز  
ضت لالختناق فهي ذات تعيش حالة أو تعر          ،الغموض عليها بيعي أو أضفىها الط  منو  

 (1). «غرتاب ذايتا
 من كان غري قادر  كل    أن  » " يف كتابه )الس ياسة(أرسطو"يرى  :جتماعياالغرتاب اال 

  (2). «ا وحش أو إلهه إم  ، فإن  ه مكتف بنفسهذلك ألن  لبه  ال حاجة  ، أويف اجملتمع على العيش
 
 . 24 -23ص  –الر وائي ة، ص  ليلي ة لشخصي ات الط اهر بن جلونحيىي عبد هللا: دراسة حت(. 1)
 . 25(. املرجع نفسه، ص 2)
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فلى ا والس  ، أو األان العليةوافع اإلنساني  انعزال الفرد عن جمتمعه إىل الد   أرسطو""» يرد  كما         
ة )االغرتاب ة حول نظري  رسطو فلسفته اخلاص  ألدون أن يكون يت تناوهلا بعد ذلك "فرويد" ال  

جتماعي ة حتليل االغرتاب االوتبدأ عملي   حظات حول املوضوع.كوهنا مال  وال تغدو (،جتماعياال
ل عامل ة األوىل يتقب  بيعي  اإلنسان يف حالته الط   ، فطاملا أن  اهرةن هذه الظ  ابلعودة إىل بداايت تكو  

، ولن يكون هناك عامل ه هو نفسه ينتهي إىل هذا العامل، وألن  ا لذاتهمنتمي   ه يظل  إن   ،احلواس فقط
له ويتأم   ،حني خيرج هذا العامل من نفسه زا عن العامل إال  ته شيئا متمي  ، ولن تغدو شخصي  سبة لهابلن  

ة بني نفسه والعامل كما طابقاملعن  ه كف  ، ألن  ى العامل أمام انظريه، حينئذ يتجل  ةته اجلمالي  يف وضعي  
 هذه الوحدة انفقد بعدة، جتماعي  ة االفقدان الوحدة مع البني   أن   ويرى "نورمان" ."شيلر" يراها

ة تغدو عالقة جتماعي  ة االعالقة الفرد مع البني   ، فإن   حتقيق وحدة جديدةوإىل أن يتم   ،ةاألصلي  
ا يت كان منتمي  ة ال  جتماعي  ة االعتبار البني  ذي اكتشفه أخريا إىل ازه ال  وحييل الفرد الفارق يف متي   ،تنافر

وينظر  ،ةات والبني  بني الذ   وينشأ عدم تطابق بني يف الوعي   ،إليها من قبل شيئا آخر بصورة كاملة
"شاخت" فيغزو انعزال الفرد ا أم  ، ومعارضا له، عتبارها شيئا خارجا عنهة ابالفرد اآلن إىل البني  

قاليد موضع ا حبكم كونه كذلك شخص غري متوافق يضع الت  فرمب   ،اا إىل كونه شخصا خالقجتماعي  ا
رتاب عن غما كانت أصالته أكثر عمقا ازداد عمق اضطراره لالوكل   ،نهاأو خيرج ع ،ساؤلالت  

 (1) .«جمتمعه
 كارل ماركس"ل ر األو  ف عند املنظ  وق  الت  لنا من  البد  » :اديـقتصاالغرتاب اال،"  

" ماركس"ينظر  (قتصادي)االغرتاب االة يف احلديث حول ر األكثر مشولي  املنظ   ذي يعد  وال  
وصارت  ،لتيت حتو  عبري عن ذاته ال  يت يفقد الفرد خالهلا قدرته يف الت  ة ال  العملي  عتباره لالغرتاب اب

 (2). «أمسايلال بواسطة الر  نتاج العم  لة يف استغالل إتبدو متمث  
 
 . 25الر وائي ة، ص  ليلي ة لشخصي ات الط اهر بن جلونحيىي عبد هللا: دراسة حت .(1)

 .26(. املرجع نفسه، ص 2)
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د ومغلق مرئ جمال حمد   ايغدو لكل  فإن ه عند األخذ بتقسيم العمل  "ماركس"»يقول و          
، امنجاة له منه فيصبح صائدا للحيواانت واألمساك أو راعي   وال ،بتقسيم العمل املفروض عليه

ن املغرتب اإلنساأن   يذكرإذا مل يشأ أن يفقد وسائل كسب معيشته، كما كذلك    أن يظل  ويتعني  
نغماس يف اإلنتاج فحسب يصبح وجود (، فمن خالل االلعمل املغرتبعند تناوله لـ )اعن ذاته 

ختالفا " اماركسذي خيتلف عن "ال   (1946) "كاميإميل دور "ا . أم  ةقا بصورة واقعي  ات متحق  الذ  
تقسيم  يرى أن  " كامي"دور  ، فإن   تقسيم العمل بسبب االغرتابيرى أن   "ماركس"، فإن كان طرداي  
 (1) .«ةجتماعي  م االماسك داخل القي  نسجام والت   لتحقيق االضروري   العمل

 األوىل ختص  تنيمن خالل نقطتني رئيس "فروم"تناوله » : غرتاب االستهالكياال ،  
يت ة عن األشياء ال  نفصال حاجتنا البشري  ق ابة فتتعل  اني  ا الث  ، أم  طريقة احلصول على األشياء

ين ال غم من أن  ، ابلر  قود فأان أستطيع أن أحصل على لوحة رائعةالن  فإذا كنت أمتلك ،نستهلكها ...
شيء أريده  احلصول على أي   قود متنحين حق  ة الن  د ملكي  جمر   ينة، إن  من أجل الز   أستخدمها إال  

موجود بقدر  أانإىل حتقيق وجوده بقدر ما يستهلك "وبذلك يسعى الفرد  .ف به كما أشاءوأتصر  
 (2) .«لكما أملك وما أسته

مل       من خالل وجهة نظر "فروم" نرى أن  اإلنسان حيس  أبن ه مغرتب عن اآلخرين إذا         
الن قود ويشرتي لوحة رغم أن ه ال حيتاجها حيصل على ما يريد مثل اآلخرين، فمثال عندما ميتلك 

 فقد حق ق غاية يف نفسه.
 
 
 
 
 . 25الر وائي ة، ص  الط اهر بن جلون ليلي ة لشخصي اتحيىي عبد هللا: دراسة حت (.1)
 .26(. املرجع نفسه، ص 2)

 املبحث الثّاين: االغرتاب عند الغرب وعند العرب.
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 االغرتاب عند الغرب: .1
 " اين ملفهوم ـر األملـعبيالت   "هيجل"استعمل  :(1831-1770) "هيجلاالغرتاب عند 
ما      الثني من العمر، ادسة والث  الس  وكان يف ، (1807) يف كتابه سنة)  Ent fremding)االغرتاب 

وبني  ،يتاه الذ  واحد منهم وعي   ة بني أفراد ميلك كل  هتم  منذ البدء بقيام وحدة حقيقي  ه اعلى أن   يدل  
ارخيي اإلنسان مضطر ألن يقبل مبصريه الت   )معتربا أن  اشئة بينهم زاعات الن  الفرد واجملتمع لتجاوز الن  

ء عداء ى بدوره إىل نشو ا أد  مم   ،ة والوحدة معاخسر احلري   ، وإذاةياسي  والس   ةوابلعالقات االجتماعي  
لذلك يصبح هدف مثل هذه  ،سات، وبني الفرد واملؤس  وتنافر بني الفكر والواقع، والوعي والوجود

ناقضات يف سبيل ع يف طبيعة الت  الفلسفة  استعادة تلك الوحدة املفقودة إبجراء حتليل منتظم وموس  
 (1) والكلي(. يت حتدث بني اخلاص  ة تلك ال  وخباص   ،ام الوحدة املطلوبةالقي

ذي حالة عدم القدرة أو العجز ال  )» :هومن هذا املنطلق عر ف "هيجل" االغرتاب أبن           
ف لصاحل غريه بدل فتوظ   ،وممتلكاته ،ومنتجاته ،يعانيه اإلنسان عندما يفقد سيطرته على خملوقاته

أثري يف جمرى والت   ،، وهبذا يفقد الفرد القدرة على تقرير مصريهعليها لصاحله اخلاص  أن يسطو هو 
 (2) .«، وتسهم بتحقيق ذاته وطموحاته(هيت هتم  ة مبا فيها تلك ال  ارخيي  األحداث الت  

فكرة ده النتاج روح أزيل تس   "هيجل"سبة إىل ذي يعيش فيه اإلنسان هو ابلن  العامل ال   إن  »        
، ودخلت مسرح بيعةجت عن األان حلظة انقسامه على ذاته يف الط  يت ختر  ( ال  املطلقة )املوضوع

، ين، القانون، الد  ولة، الد  ساتاملؤس  ) ةيات خمتلفة يف احلياة اإلنساني  رت فيه عرب تل  وتطو   ،اريخالت  
 (3). «ومناهضا هلاا عنها ـ، غريباتعن الذ   ا مستقال  ذة لنفسها وجودا موضوعي  متخ  ، ( الفن  

لبنان،  -، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بريوت1حليم بركات: االغرتاب يف الث قافة العربي ة )متاهات اإلنسان بني احللم والواقع(، ط  (.1)
 .10، ص 2006

 .11(. املرجع نفسه، ص 2)
 . 20، ص 2013اجلزائر،  -. ط، كنوز احلكمة، األبيارد وابل نعيمة: االغرتاب عند كارل ماركس)دراسة حتليلي ة نقدي ة(، (.3)

يت يعيشها اإلنسان يف هذا العامل على وهو ما يفس ر حسب "هيجل" حاالت االغرتاب ال          
اإلرادة عارض العالقة بني الفرد واملواطن، عن ت ذي ينم  ياسي ال  كاالغرتاب الس  »: ت خمتلفةمستواي  



 الفصل األّول: االغرتاب والّزمن                                                                                              

 

14 
 

ل هذه األخرية إىل كيان مناقض ومعاد لألوىل، وذلك حني تتحو   ،ةالعام  اإلدارة ، ولةة والد  اخلاص  
 (1). «ةت واحلقوق الفردي  فتنتهك احلراي  

 .خلق أنواع أخرى من االغرتاب كاالغرتاب االجتماعي واحلقوقي ي بدوره إىلوهذا ما يؤد         
 " ادو  ر  المن  "كارل ماركس" يعد  : (1883 -1818) "ارل ماركسـكاالغرتاب عند 

ة، قتصادي  ، إذ حاول أن يبعث مفهوم االغرتاب يف جمال احلياة االلتحليل مفهوم االغرتاب نياهلادف
إنتاجها.كما نظر إىل هذا اجلانب كنتيجة حلقيقة  يت يتم  ة األشياء ال  ونظر إىل هذا املفهوم من زاوي  

غرتاب صورة من صور عجز اال ، ورأى أن  ة اإلنتاج نفسهااإلنسان قد أصبح مفصوال عن عملي   أن  
ه يرتبط فإن   ،دامقي   انشاط هوإن كان العامل يرتبط بنشاطه بعد   ،بيعة واجملتمعاإلنسان أمام قوى الط  

ن غرتاب العمل يتضم   اأن   فهو يظن   ،يف خدمة إنسان آخر وحتت سيطرته يتم   ابه بوصفه نشاط
 ،هتمامهة املرء واعلى عكس شخصي   ه مغرتب حني يكف  بذلك يصف العمل أبن   تسليما، فهو

ال » "ماركس" ، وبذلك فإن  ، أي حتت سيطرة شخص آخرويقع بدل ذلك يف سيطرة إرادة غريبة
ه وبذلك فإن   روف،ا جنمت عن تراكم بعض األوضاع والظ  ، إذ أهن  ةغرتاب حالة أبدي   االيعتقد أن  
، ، وقام نظام آخر أفضلةجتماعي  ة واالروف االقتصادي  ت تلك الظ  ري هذه احلالة إذا تغري  ميكن تغي  
 (2). «رفستمرار ذلك الظ  نة وترتبط ابة معي  غرتاب حالة وجدت يف ظروف اترخيي   االوذلك أن  

 
 
 . 20ص  وابل نعيمة: االغرتاب عند كارل ماركس)دراسة حتليلي ة نقدي ة(، (.1)
 .22، ص 17(. أمحد علي الفالحي: االغرتاب يف الش عر العريب يف القرن 2)
 

 االغرتاب عند العرب: .2
ة إذ ورد يف  املوسوعة الفلسفي   ،االغرتاب أساسه ديين يذهب بعض الباحثني إىل أن              

ة ة واإلسالمي  ة واملسيحي  هودي  الي  : )الثة الث  ماوي  ايانت الس  ىل الد   دالالت االغرتاب تعود إة أن  العربي  
حبكم كونه  ،جتماعي نوعيل اغرتاب وحتو  جوهره ظاهرة ا اإلسالم يف أن  » وهناك من يرى .(
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بداله بنظام تسوده ، وإجتماعي غري العادلظام االعلى الن   ، وثورةهاجر عبادة األواثن واألصنام
ارة فس األم  سلطة الن   ة ضد  ة داخلي  وثورة نفسي   ،وكرامة اإلنسان ،ةجتماعي  ة، والعدالة االمبادئ احلري  

 (1). «وءابلس  
عاىن منه اإلنسان اجلاهلي لعدم التزامه بعرف مساوي  اغرتاب احلقيقي رمب   االويبدو أن         
ة، فهداهم جتماعي  ، والفروقات االغيانلم والط  ة جائرة ميلؤها الظ  ، وهلاثه خلف تقاليد وضعي  عادل

غرتاب على اال، واختفت بفضله الكثري من مظاهر اا ونفسي  جتماعي   اغرتااباإلسالم وأهنى بذلك ا
عوة غرابء بني أهلهم ل الد  وإن كان املسلمون يف أو  ياسي واالجتماعي واالقتصادي، املستوى الس  

 .راته ابنتشار اإلسالمغرتاب زالت دوافعه ومؤث   ذلك اال، فإن  وقبيلتهم
، هواتبهات والش  ت فتنة الش  تفش  »مان إذ غرتاب بعد قرن من الز  ا عادت مظاهر االورمب        

فوس سواء أكان غرتاب إىل كثري من الن  ، فتسل ل االةيني  زعات الد  ة على الن  ياسي  بت األهواء الس  وتغل  
 (2) .«اا أم سلبي  غرتااب إجيابي  ا

ى هللا عليه صل   –سول الر  » ولعل  أبرز ملمح تتض ح به الر ؤية هو ما ظهر يف اإلسالم، يف قول      
 (3). «(، فطوىب للغرابءود غريبا كما بدأوسيع ،بدأ اإلسالم غريبا) :-موسل  

 
 
 .18، ص 17(. أمحد علي الفالحي: االغرتاب يف الش عر العريب يف القرن 1)
 .84لبنان، د. ت، ص  -(. فتح هللا خليف: االغرتاب يف اإلسالم )حبث علمي(، عامل الفكر، بريوت2)
، د. ط، د. ت، دار 146بيان أن  اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، رقم احلديث (. مسلم بن احلج اج: اجلامع الص حيح، كتاب اإلمام، ابب 3)

 .294لبنان، ص  -اجليل، بريوت
 

وه إىل أنواع مقس  ، فهتمامهمزا كبريا من فكر علماء اإلسالم واغرتاب حي  هذا وشغل اال          
والسيما عند . ةغرتاب اهلم  ا، و غرتاب احلال، واغرتاب األوطان، مثل اةسالمي  خمتلفة تبعا لنظرة إ

ة ، األوىل فكري  ز بني نوعني من العزلةميي  ، و كتابه )العزلة(  ه(388) "اخلطايب"ي إذ يسم  »فة املتصو  
 (1). «ة عزلة األشخاصاني  والث  
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د والغربة فر  اإلحساس ابلت   ، كما أن  اهر والباطنإذ أصبحت الكلمة حتمل مدلولني الظ           
رابعة "» ، فنجدات الكربىويف يسعى إىل إفناء ذاته يف الذ  الص   ، ألن  اتالذ  يدفع حنو ضمور 

ة ة، فغربتها روحي  ات اإلهلي  الذ   ستغراق يف حب  د واالجر  وقد بلغت مرحلة الت   ه(185ت ) "العدوية
 ه(481) "اهلروي األنصاري"ف ويعر   ،، زال إحساسها حني وجدت محاها يف رحابهخالصة

 (2). «(فاءأمر يشار به إىل اإلنفراد على األك  ): هغرتاب أبن  اال
ا إن يكون نفراد إم  ه غريب بينهم، واالنفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإن   من افكل          
 ة.أو ابلفعل ،أو ابهلم   ،ابجلسم

غرتاب مبعانيه  عن االفقد عرب   ،ةابملأساوي   "وحيديأيب حيان الت  "» وتقرتن الغربة عند        
يت عكس وال   ،ةيت هي عنده الغربة احلقيقي  وال   ،ةفسي  ة والغربة الن  ز بني الغربة املكاني  ومي   ،املختلفة

، وقسوة  هبا، فكانت حياة الفقر والبؤسيت مر  ة ال  روف القاسي  معايشتها له نتيجة معاانته من الظ  
ا دفعه إىل حرق عصارة مم   ،واليأس من احلياة ،دت لديه حالة من العجز الفكرييت ول  املعاانة ال  

 . ذي مل يفهمهل حالة قطيعة مع جمتمعه ال  وميث   ،وحيغرتابه الفكري والر  أفكاره، وهذا يعكس ا
 ه ونصيبه من حبيبه وسكنه؟حظ   وقل   ،)فأين أنت من غريب قد طالت غربته يف وطنه :إذ يقول

 (3). «(إىل األوطان وال طاقة به على االستيطان وأين أنت من غريب ال سبيل له
 
 .11، ص 1990لبنان،  -، دار ابن كثري، دمشق2(. ينظر أبو سليمان اخلطايب: العزلة، حتقيق ايسني حمم د الس بواس، ط 1)
 .94(. فتح هللا خليف: االغرتاب يف اإلسالم )حبث علمي(، ص 2)
 .113، ص 1981لبنان،  -، دار القلم، بريوت1اإلالهي ة، حتقيق عبد الر محن بدوي، ط (. أبو حيان الت وحيدي: اإلشارات 3)

د فر  إحساسه العايل ابلت   خالل من الواقع،مع  فكي  ت  الابحملنة وعدم  إذ أييت املغرتب شعور        
ة من الفعالي   مطهنا لفهم هذا الن  لذلك جند توج   .ه يشعر ابالقتالع عن هذا العاملألن   ،ايتوالعلو الذ  

 ،ةفسي  والن   ،ةجتماعي  يعاب ذلك اخللط يف مفاهيم االغرتاب االال الستة مؤه  فسي  ة والن  الفكري  
: )لقد كان أاب " بقولهوحيديأاب حيان الت  "أحد املستشرقني املنصفني »لذلك وصف  ،ةياسي  والس  

 (1). «(م عليهمزمانه ويتقد  اان غريبا بني أهل عصره، وكان يعاين وحشة من يرتفع عن أهل حيان فن  
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إذ يعطي بعدا  ،ت يف آاثرهة تل  فقد عاش حياته يف غربة عقلي   ه( 533) ابن ابجة""»ا أم          
 (وابت)الن   ويطلق عليه اسم  ،ذي ينبت يف غري موضعهرع ال  هه ابلز  ما يشب  ا ملفهوم الغرابء عندداللي  

ة بقوهلم وفي  ذين يعنيهم الص  وهؤالء هم ال   ،أو مدينة ،ةهم أم  هم من مل جيتمع على رأي  بقوله: )
ا إىل مراتب أخرى ، غرابء يف آرائهم فقد سافرو ، وجرياهنموبني أتراهبم ،يف أوطاهنم ان كانو الغرابء، وإ

ابت من تلقاء نفسه بني )العشب الن  ـ هلم ب اوابت( تشبيهالن  ـ )وا بفهؤالء مس   ،(هي هلم كاألوطان
 (2). «(رعالز  
ثالثة أصناف من الغربة، وهي غربة أهل هللا، وأهل سنة  ه(751)ابن القي م" "»ويضيف           

بني هذا اخللق، وهي غربة مدحها احلديث الش ريف، ث  غربة  –صل ى هللا عليه وسل م –رسوله 
 (3).«مذمومة، وهي غربة أهل الباطل، وأخريا غربة مشرتكة ال حتمد وال تذم  وهي الغربة عن الوطن

، وأدانها تلك –صل ى هللا عليه وسل م –فأمسى هذه الغرابت تلك ال يت امتدحها الر سول          
 ال يت ذم ها.

 
 .113أبو حيان الت وحيدي: اإلشارات اإلالهي ة، ص  (.1)
 .42، ص 1991، 1مج ، دار الن هار للن شر، 2(. ينظر ابن ابجة: رسائل ابن ابجة اإلهلي ة، حتقيق ماجد فخري، ط 2)

،         ص 2006لبنان،  -، دار الكتاب العريب، بريوت1(. ابن القي م اجلوزي ة: مدارس الس الكني، حتقيق حمم د املعتصم ابهلل البغدادي، ط 3)
855 ،858. 

  .من وأنواعه: الزّ الثاملبحث الثّ 
  متهيد     
قة ابلكون ات متعل  منه من ثنائي  يتض  ، مبا تمام الفالسفة والعلماء واألدابءهمن ابحظي الز       

وال بات واحلركة واحلضور والغياب والز  فالوجود والعدم وامليالد واملوت والث   ،واحلياة واإلنسان
، وممارسته فعله على من يف عالقته ابإلنسانحبركة الز   ية تتصل  ات ضد  ها ثنائي  ميومة كل  والد  

 ؟ هي أنواعه ؟ ومامن، فما هو الز  املخلوقات
 :واصطالحا( لغة)من الزّ مفهوم  .1
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 :(.ره ...ـل من الوقت أو كثيـان اسم لقليـمالز   )أن   "ورـابن منظ"»يرى  لغة  
من يقع ة أشهر، والز  من شهرين إىل ست  ، ويكون الز   والربدوزمان احلر   ،طب والفاكهةالر  مان زمان الز  

،  مان: طال عليه الز  يءوأزمن الش   ،جل وما أشبههة والية الر  وعلى مد   ،نةعلى فصل من فصول الس  
 .وأزمن ابملكان: أقام به زماان

 متيل إىل معىن ، وهي: )منالز  اء واملكث من أبسط دالالت ـامة والبقـداللة اإلق إن          
ل العدم إىل يت حتو  من ال  دورهتا لتصدق عليها داللة الز    حركة احلياة تتباطأ، أي كأن  باطئاقي والت  الرت  

 (1) .«(ةرمدي  ائمة ودميومتها الس  ل لقطة من احلياة يف حركتها الد  وجود حيين أو زمين تسج  
 اصطالحا: 
، إذ ةقدي  ة والن  راسات األدبي  زا يف الد  أكثر هواجس القرن العشرين وقضاايه برو »من يعترب الز           

، وقد اعتربه ياتهومستوايته وتل   ،وقيمته ،وائيمن الر  اد أنفسهم مبفهوم الز  ق  اب والنـ  شغل معظم الكت  
 (2) .«واية املعاصرةئيسة يف الر  ة الر  خصي  اد الش  ق  أحد النـ  

 
 

  .99ص  ،1992، 3مج  ،لبنان -دار صادر، بريوتط،  .دلسان العرب، ابن منظور:  (.1)
 .36، ص 2004لبنان ،  -، بريوت1شر، طوالن  راسات لد  لسة العربية ة، مؤس  واية العربي  من يف الر  قصراوي: الز  المها حسن  (.2)

  
، ومعانيه مناب مبفهوم الز  ة قد ظهر معها انشغال الكت  راسات األدبي  الد   نا جند أن  أي أن         
 اواية املعاصرة لكونه عنصر اد بطل الر  ق  ة فقد اعتربه أحد النـ  ته الفني  ، وبسبب قيمته وأمهي  وقيمته
الثة املاضي واحلاضر واملستقبل يف ى أببعاده الث  من يتجل  الز  ) وأن   ،ةوائي  الر  ة يف تشكيل البني   اي  أساس

الثة من أببعاده الث  الز   أي أن  ، (منل مع صريورة الز  يت تتشك  تسلسل يسري عرب حياة اإلنسان ال  
ذي وعمودها الفقري ال   ،وايةحمور الر  ل ( ميث  منيت يعيشها )الز  هم يف تسلسل حياة اإلنسان ال  يس
فاألدب مثل املوسيقى هو »واية فن احلياة والر   ،نسيجهااة و ، كما نراه يعترب حمور احليد أجزاءهايشي  
 (1) .«واية كما هو وسيط احلياةمان هو وسيط الر  الز   ألن   زماين   فن  
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 هو ا، إمن  مأو الشهور أو األاي   نواتة مفهومه فهو ليس تلك الس  من من انحي  إذا نظران للز  ف        
ا ، بل إهن   حركةفعل وكل   ز كل  ، ومي   حياةل منها إطار كل  يت يتشك  دة ال  ة اجملر  املادة املعنوي  »لك ت

 (2) .« وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكه، وكل   املوجوداتأ من كل  بعض يتجز  
 وهو ليس شيئا  ،يت نعيشهااتنا ال  ـارة عن إحساس نشعر به يف حيـمن إذا هو عبفالز  

 . هبا فقطبل حالة حنس   املموس
 :منأنواع الزّ  .2

  هو اخليمن الد  الز   فإن   ،ةة وأزمنة خارجي  أزمنة داخلي   : إىلص  مين للن  ينقسم اهليكل الز  
 ص. يف بناء نسيج الن  اثنواي   من اخلارجي يعد  دور الز   وإن   ،صهيكل الن   ذي يشد  ال  

 طة ابلعمل األديبـاحملية ارجي  ـروف اخلتلك الظ  » وهي :ةارجيّ ـاألزمنة اخل،          
، ارخييمن الت  الز  ، وهي ثالثة: زمن الكاتب، زمن القارئ و أو األحداث ،أو القارئ ،أو الكاتب

 (3) .«رديحليل الس  ال وكبري يف الت  وهذه األزمنة ليس هلا دور فع  
 
 .43ص ، ي: الز من يف الر واية العربي ةقصراو المها حسن  (.1)
ار العربي ة للكتاب، د(. عبد الص مد زايد: مفهوم الز من وداللته يف الر واية العربي ة املعاصرة، 2)  . 07، ص 1988. ط، الد 
ار البيضاء، املغرب، 3ط  سعيد يقطني: انفتاح الن ص الر وائي )الن ص والس ياق(، (.3)  . 42، ص 2006، املركز الث قايف العريب، الد 
  

 يت ينتمي إليها ة ال  مثيلي  واألنظمة الت  ة، تلك املرحلة االنتقالي  »يقصد به  :اتبـزمن الك 
 (1). «فاملؤل  

 .ر فيهر به ويؤث  ذي يعيش فيه الكاتب فيتأث  مبعىن آخر هو ذلك العصر ال          
 :ب وترت   ،صحيث تعيد القراءة بناء الن   ،زمن استقبال املسرود» املقصود به زمن القارئ 
 (2). «وأشخاصهأحداثه 

 .ص أبسلوبه اخلاص  ف فيعيد صياغة الن  املؤل   حمل   القارئ حيل   أي أن         
   ون كل  ـوأن يك ،، حدث بعد حدثتسلسل األحداث»يقصد به  :ارخييـمن الت  الز  
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. «ة دون العودة إىل الوراء تنتهي القص  م إىل األمام حّت  ويتقد   ،نةويبدأ يف نقطة معي   ،حدث بزمنه
(3) 

 . حدث مرتبط بزمنه يكون كل  ا حّت  ع األحداث بطريقة متسلسلة ومنتظمة زمني  أي جيب تتب        
  ّد شي  يت تال  ) :"عمر عاشور"أكثر صعوبة وتعقيدا كما يقول »هي  :ةاخليّ األزمنة الد 
  (4). «(صهيكل الن  

يت تقوم الثة ال  املصطلحات الث  ، وعليه نقوم بتحديد صا العنصر األساسي يف بناء الن  أي أهن         
  .زمن القراءة(و  رد ، زمن الس  ةالقص  زمن ) :، وهيةاخلي  ة الد  مني  ة الز  ا البني  عليه

 
 

ت اخلطاب يف الر واية الت ارخيي ة العربي ة(، ط 1)  األردن،  -، عامل الكتاب احلديث، أربد1(. نضال الش مايل: الر واية والت اريخ )حبث يف مستواي 
 .154، ص 2006

 .39، ص 2011األردن،  -، عامل الكتاب احلديث، أربد1نصر الد ين بن غنيسة: فصول يف الس يمياء، ط (.2)
 . 42سعيد يقطني: انفتاح الن ص الر وائي )الن ص والس ياق(، ص  (.3)
 .15ص  د. ت، . ط، دار هومة، األردن،د(. عمر عاشور: البني ة الس ردي ة عند الطي ب صاحل، 4)
 
  

   ة يف ادة احلكائي  ـ)زمن امل :هة أبن  اقد "سعيد يقطني" زمن القص  الن  »ف زمن القص ة: يعر 
  (1) .«شكلها ما قبل اخلطايب، إن ه زمن أحداث القص ة يف عالقاهتا ابلش خصي ات والفواعل(

وخيضع زمن  زمن وقوع األحداث املروي ة يف القص ة، فلكل  قص ة بداية وهناية،»أو هو:        
 (2) .«القص ة للت تابع املنطقي

  أي أن  زمن القص ة يف عالقة ابلش خصي ات، وهناك قواعد خيضع هلا.       
   ة مدخل إىل نظري  مجيل شاكر" يف كتابيهما )رزوقي و  املر ـمسي"» هفرد: يعر  زمن الس 

 (3). «(ومدلول ص القصصي كدالارد لألحداث يف الن  ترتيب الس  ):هأبن  ة( القص  
ذي تعطي فيه من ال  الز  ) :هأن  وائي( ص الر  انفتاح الن   كتابه )يف "سعيد يقطني" :أو كما يقول      
  .(اوي واملروي لهة من خالل اخلطاب يف إطار العالقة بني الر  تها اخلاص  ة زمني  القص  
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 :)وهذا  ،د إدراكنا جملموع العمل األديبذي حيد  ل  ا» وهو زمن القراءة )زمن اإلدراك 
 (4) .«ده يف عمله الكاتب وجيس  عندما يعرب   إال   ايأدب   امن بدوره ال يصبح عنصر الز  
 
 
 
 
 
 
 . 43سعيد يقطني: انفتاح الن ص الر وائي )الن ص والس ياق(، ص  (.1)
 .87، ص 2010، دار األمان، اجلزائر، 1(. حمم د بوعز ة: حتليل الن ص الس ردي )تقنيذات ومفاهيم(، ط 2)
ار الت ونسي ة، د. ت، ص امل(. مسري 3)  .78رزوقي ومجيل شاكر: مدخل إىل نظري ة القص ة، ب. ط، ديوان املطبوعات اجلامعي ة، الد 
 . 49سعيد يقطني: انفتاح الن ص الر وائي )الن ص والس ياق(، ص  (.4)
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. مستويات زمن الخطاب الّسردي، وعالقته باالغتراب: المبحث األّول

.تمهيد

الّتطّرق إىل دراسة زمن اخلطاب يستوجب علينا أن نكون ملّمني  مبستويّاته، فهو يسعى   إّن

للّتطّرق من خالل الرّاوي إىل الوضعّية اّليت تكون عليها شخصّيات هذه الّرواية، ومنها الكشف 

األحداث، وغالبا ما تكون الّشخصّية البطلة جتّسد فكرة ما سواء تعّلق األمر حبد ث مفرح عن كّل

زمن ختّيلي يف نظر  أو حمزن، وإذا ما أردنا العودة إىل حقيقة الّزمن الّروائي فإنّنا نراه ما هو إّال

، إضافة إىل زمن زمن الّسرد ومؤّشرات احلكاية: وهنا نتطّرق إىل. العديد من النّـّقاد واملنّظرين

.الّشخصّية الّروائّية

زمن احلكاية يندمج يف زمن احلكي، فيشّكالن زمنا «أّن" عبد املالك مرتاض"يرى 

واحدا مندجما، قائما على اندماج الوحدتني الّزمنّيتني الّلتني ال جيوز إلحدامها أن تنفصل عن 

من يكتب الّسرد ال يروي يف احلقي قة احلكاية مثل الّسارد ـاألخرى، وذلك على أساس أّن

ويتخّيلها ختّيال، فينسجها نسجا من لدنه، فهي خالصة الّشفوي، لكّنه ينشئ احلكاية إنشاء، 

)1(. »له

أي أنّنا نفّرق بني راوي احلكاية، أي اّلذي يسرد لنا الوقائع واألحداث شفاهة، فهو يف 

ايتها، عكس اّلذي يكتب، فهو ال يصل إىل درجة ـنظرنا من يعيش الوقائع، حني يقوم حبك

الوقائع كما هي يف الواقع، فحني يكتب عنها حيدث اختالل يف احلقيقة، أي الوصول باألحداث و 

.إيصال املعىن احلقيقي

وإذا ما انتقلنا إىل الّتمّييز بني زمن احلكاية اّلذي استغرقته، وزمن املنت احلكائي، فنجد أّن

اث ادة األحدـإذا كان زمن احلكاية هو زمن املنت احلكائي، وم«هناك تشابه ومتازج بينهما كبري، 

ا عرض زمنّية احلكاية وفق منظور خطايب متمّيز  والوقائع، فزمن اخلطاب هو الّطريقة اّليت يتّم

)2(. »جيّسد رؤية الرّاوي الفكريّة واجلمالّية

.231ص ، 1998حبث يف تقنّيات الّسرد، دار عامل املعرفة، الكويت، يف نظريّة الّرواية،: عبد املالك مرتاض). 1(

.127، ص الّزمن في الّروایة العربّیة : قصراويالمھا حسن).2(



.تجلّیات الّزمن المغترب في الّروایة: الفصل الثّاني

24

زمن احلكاية هو زمن املنت احلكائي، وال فرق بينهما، وتتّبعنا مادة  أي أنّنا إذا اعتربنا أّن

زمن اخلطاب هو طريقة سرد هذه الّزمنّية وفق  يف احلكاية، فإنّنا جند أّن األحداث والوقائع اّليت تتّم

. يعمد الّراوي إىل الوصول إىل ميزات جتّسد رؤيّته الفكريّة وبعده اجلمايلايب، حيث ـمنظور خط

ومن خالل تطّرقنا إىل هذا اخلطاب فإّننا ننطلق إىل الكشف عن مستويّاته اّليت يتشّكل منها زمنه 

باعتباره أساس زمنّية الّنص، ونسعى إىل معرفة مدى ارتباطه باالغرتاب اّلذي عاىن  أو يعانيه 

للخطاب الرّاو  ي سواء أكان هو بطل القّصة، أو حيكي معاناة بطل القّصة، ومن ذلك نرى أّن

الّسردي أمهّية بالغة، كما سنوّضح ذلك من خالل عرض زمن الّسرد ومؤّشرات احلكاية، إضافة 

:إىل زمن الّشخصّية الّروائّية، وفيما يلي تفصيل هلما

:زمن الّسرد ومؤّشرات الحكاية.1

من الّسرد بزمن احلكاية ارتباطا وثيقا، إذ ال ميكن الفصل بينهما، نظرا للّتقارب يرتبط ز 

الّزمن الّروائي عنصر بنائي «الكبري بينهما، وهذا ما نراه إذا ما قمنا بالبحث يف ذلك، فنرى  أّن

ما جعل هذا يتحّقق هو عمق ا، ولعّل العالقة يؤثّر يف العناصر البنائّية األخرى يف الّنص، ويتأّثر 

الوجود املستّقل للّزمن الّروائي  اّليت تربط الّسرد بالّزمن، حيث جعلت الّروائّيني يدركون أّن

)1(. »مستحيل

الّزمن بالّسرد اّلذي جيّسده، وربطوا الّسرد نفسه باحلوادث «وهلذا الّسبب ربط الّروائّيون 

)2(. »واحلوادث باحلكاية

.128، ص الّزمن في الّروایة العربّیة : قصراويالمھا حسن ).1(

.162، ص 1995سوريا، -ط، منشورات اّحتاد الكّتاب العرب، دمشق. دبناء الّرواية العربّية، : مسري روحي الفيصل). 2(
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وعند حتليلنا لزمن الّسرد يف الّنص الّروائي، فإنّنا نسعى إىل الكشف عن أبعاده اّليت تتمّثل 

:يف

.املّدة الّزمنّية لعملّية الّسرد·

.العالقة االنفتاحّية اّليت تربط زمن الّسرد مبؤّشرات زمن احلكاية·

إذ جند زمن الّسرد يتضّمن إشارات زمنّية حكائّية تشري إىل امتداد احلكاية زمنّيا، «

ّتارخيّية والّسياسّية ادها الـاقد إىل حبثها، وتفسري داللتها، والكشف عن أبعـارات تدفع الّنـوهذه اإلش

ترهينها داخل اخلطاب الّروائي مبؤّشرات  واالجتماعّية ، وما حتمله هذه األبعاد من دالالت ّمت

عن رؤيا جديدة مبعطيات حضارّية جديدة )1(. »سردّية جديدة، لتعّرب

ولدراسة عالقة زمن الّسرد مبؤّشرات احلكاية، علينا الّتمّييز بني زمن احلكاية وزمن الّسرد، 

واحد عن اآلخر،  فإذا كان زمن احلكاية هو املاضي، فإّن«وذلك إلعطاء صورة أوضح، لتمّيز كّل

زمن احلاضر الّروائي، اّلذي ينهض فيه الّسارد )2(. »الّسرد يعّد

الرّاوي أو الّسارد حيكي عن وقائع حدثت سابقا وانتهت، لكي يضع القارئ حيث نر  ى أّن

زمن الّسرد بأشكاله املختلفة، ت«أمام حاضر الّنص،  أنّنا نشعر ـإّن ارة يساير زمن احلكاية، حّىت

ابقة أو ـارة أخرى يقفز على حقب سـا نعيش الّزمن كما هو يف الواقع، وتـوحنن نقرأ العمل وكأنّن

الحقة للفرتة الّزمنّية اّليت وصل إليها الّسرد، ممّا جيعله يكتسي طابعا معّقدا يتطّلب الكشف عنه 

جمهودات قد تعادل أو تفوق تلك اّليت يبذهلا الكاتب يف خلقها وتركيبها، لربط أحداث الّرواية 

بعضها ببعض )3(. »وشّد

.128، ص الّزمن في الّروایة العربّیة: قصراويالمھا حسن ).1(

.129املرجع نفسه، ص ). 2(

.131، ص 1993، 12مج ، جمّلة فصول، 1ة الّزمن يف الّنص الّسردي، عإشكالّي: عبد العايل بوطّيب). 3(



.تجلّیات الّزمن المغترب في الّروایة: الفصل الثّاني

26

إىل «أشارت يف متّييزها بني زمن الّسرد وزمن احلكاية، حيث " مها حسن القصراوي"ترى و 

اطع حتكي ـمبقا املقاطع احلكائّية أشارت إليها حاضر الّسرد، بينماطع ّمتت يف ـاطع الّسردية مبقـاملق

)1(. »عن املاضي

اضر الّسردي، ولدراسة املؤّشرات الّسردية ـوحني يبدأ الرّاوي عملّية الّسرد، يبدأ معه زمن احل

ا .واحلكائّية يف هذه الّرواية، سوف نعتمد على مدى حضورها وغيا

vتبدأ عملّية الّسرد يف الّرواية من خالل الوقفة : حضور املؤّشرين الّسردي واحلكائي

االسرتجاعّية األوىل، اّليت انطلق فيها من البحر اّلذي يعرفه كما يعرف كّفه، وانتهت مع غروب 

فقد اختار فاطر البحر كملجأ له ألّنه كان يسافر فيه مع والده منذ . الّشمس والّسباحة ليال

تمع والواقع املزري اّلذي كان ا لّصغر، حيث كان يصطحبه معه يف رحالته، وأيضا هروبا من ا

ش اطئ البحر املكان الوحيد اّلذي كان يشعر فيه بكامل قّوته، وعنفوانه، وسيطرته، ـفيه، إذ يعّد

زمن الّسرد مع هذه األوىل انطلق من  ّذهاب ال: كان عصر هذا اليوم أمام مفرتق خطري«ونرى أّن

األفق، ومعانقة الّلجة يف العودة إىل العدم اّلذي جاء  حبرا إىل حيث تغطس الّشمس عند خّط

ائّيا ألّنه مل يعد فارسه اّلذي كان )2(. »منه، أو اخلروج من البحر 

، وبدأت احلكايات "سالفة"حني التقى بـ " فاطر"فالّراوي  هنا يسرد لنا الوقائع اّليت عاشها 

يبوح مبا خيتلج صدره، وقد تطّورت العالقة بينهما إىل درجة عدم  القدرة على بينهم ا، كّل

.االستغناء عن بعضهما

.129الّزمن في الّروایة العربّیة ، ص : قصراويالینظر مھا حسن ).1(

.06، ص 2003لبنان، -،  دار اآلداب للّنشر والّتوزیع، بیروت3الّرحیل عند الغروب ، ط : حّنا مینة). 2(
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الرّاوي زمنه الّسردي ـويف وقفة االسرتجاع الثّانّية تبدأ حك اية جديدة، حيث يستهّل

، وكيف التقيا يف "جاسم القاسي"مع صاحب اخلمارة " فاطر"بالكشف عن العالقة اّليت تربط 

ما لبثت أن الّسجن، وترافقا يف البحر، وتزامال يف املرفأ، فكانت العالقة يف البداية صدا قة فقط، ّمث

اية، وعلى الّرغم من أن اخلمارة ـيف احلك" أبو اخلضر"تطّورت إىل حديث جّدي، ودخل معهما 

حك أّن اية البحر والولع به هي الّدافع اّلذي مجعهم ـواملرفأة مها الّلذان مجعا بني هؤالء الّثالثة، إّال

امرة، ـيف هذا الّليل، رغبة ال تنطوي على أيّة مغكان الّنزول إىل البحر «يف سهرة الّليايل احلالكة 

ا بكثري من املتعة والّراحة، وبكثري من الّرغبة يف االسترباد، رغم طراوة الّليل )1(. »وقد قام 

الومضات االسرتجاعّية حتكي ما عايشه  مع البحر اّلذي يعترب موطنه األصلي " فاطر"إّن

اسرتجاع صفحن ـاّلذي ورثه عن والده، فحي هل هذا معقول «ات املاضي ـيلتقي مع أصدقائه يتّم

ر من سباحة الّليل؟!يا فاطر
ّ
)2(. »؟ تسبح ليال أنت اّلذي ذقت امل

املقاطع احلكائّية بدأت حيث بدأ حيكي عن املاضي، كما يف الومضة  وهنا نرى أّن

وكي ينسى عمل ّحبارا حمرتفا رغبة يف ...اعرتف هلا أنّه اشتغل بالّتهريب «االسرتجاعّية الثّالثة 

)3(. »...االبتعاد 

كان قد أفصح هلا اشتغاله بالّتهريب مع والده من أجل لقمة " سالفة"حيث ويف حواره مع 

ا رأى ما فيه من خطورة حاول نسيانه باالشتغال ّحبارا، وذلك لكي يبتعد عن هذا 
ّ
العيش، لكّنه مل

القوّية املثابر على احلياة، وحتصيل لقمة " فاطر"وتربز لنا هنا شخصّية . العمل يف جمال الّتهريب

أّنه هجر وطنه وأرضه، وانتقل مع والده جيوبان املدن ملا اشتغال يف  ما يعانيه حّىت العيش، رغم كّل

.الّتهما عاد إىل البحر اّلذي وجد فيه ضالّتهريب، لكنه سرعان 

.117الغروب ، ص الّرحیل عند : حّنا مينة). 1(

.121املصدر نفسه، ص ). 2(

.127املصدر نفسه، ص ). 3(
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شخص  مازال يعيش يومياته " فاطر"وإذا ما عدنا إىل الومضة االسرتجاعّية الرّابعة جند أّن

وقد بدأت عملّية الّسرد حني . يف البحر، ينتقل بني احلانات من أجل أن ينسى آالمه، ومعاناته

محل الفجر إليه ..  ففي صباح تلك الّليلة اّليت صارت بعيدة جدا «: الّشمسطلع الّنهار وبزغت 

)1(.»بعض العزاء

اره، وهو متعب جرّاء ما حيصل يف الّليل، وهو حياول نسيان " فاطر"وهنا جند  بدأ قد بدأ 

عند طلوع فجر جديد يبدأ يوما جديدا يتمىن أن يكون أفضل وأحسن . معاناته، ّمث

vاب املؤّشر الّسردي، وحضور املؤّشر احلكائيغي:

املتمّعن يف الّرواية من خالل الفصول، أو الومضات االسرتجاعّية الّثالثة األوىل، يرى  إّن

الرّاوي يسرد حكايّته على لسان  الّشخص اّلذي خانته احلياة حني تويف والده وانتقل " فاطر"أّن

لنا حياته  انتقل يف باقي إىل البحر للعيش فيه، ويقّص ومعاناته فيه، رغم أنّه كان يعرفه جّيدا، ّمث

الومضات إىل سرد وقائع حدثت له مع شخصّيات اختارها الّراوي، تربز مظاهر اخلري والّشر، 

" سالفة"وحني انتقل من البحر إىل الّسجن، أي ملا اعتقل تذّكر ما فيه وما تركه وراءه حني أنقذ 

ختمها بدخ وقد عاد يف ختام الّرواية يذكر الّتداعي ملا فيه قّصة . وله الّسجنمن االنتحار ّمث

)2(. »....يف زنزانة منفردة كنت، مئة وعشرين يوما يف زنزانة منفردة كنت«سجنه، وما عاشه فيه 

مل يكن زمن الّسرد احلاضر يف هذه الّرواية واضحا، سوى يف إطار الومضات االسرتجاعّية 

ابعة جيمع املاضي وذكريّاته، فاأليّام اّليت قضاها يف العمل مع والده واّليت عاشها يف الّسادسة والّس

ة يف أحداثها، تتخّللها بعض الّشخصّيات اّليت تساهم يف تطّور  البحر كانت كّلها تقريبا متشا

االبتعاد األحداث وتسلسلها، والّتقليل من إحساس البطل بالغربة اّليت يعايشها، والوحدانّية جرّاء

. عن األهل والوطن

.144ص ، الّرحیل عند الغروب: حّنا مینة).1(

.281املصدر نفسه، ص ). 2(
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الومضة االسرتجاعّية الّسابعة هي  ذكريـوتعّد اته اّليت عاشها، ـاية رحلته يف البحر، وكّل

إذ تبدأ املؤّشرات احلكائّية تروي واقعا مّرا عاشه جرّاء االستعمار الغاشم اّلذي كان يف بلده، 

وضياع الوطن اّلذي حتّول إىل ذكريّات، والّسجن اّلذي ذهب إليه ظلما وجورا، حيث نراه يسرتجع 

هذا حدث يا حبر، أصبح اآلن من«: ذكريّاته مع البحر يف قوله الذّكريّات، حدث ألنّه كّل

)1(.»...، ال أدري " مكتوب على اجلبني"

. وهنا نراه حيكي وفاءه للبحر، حيث خدمه شابا وشيخا، وكان وفّيا له يف احلالتني

عن واقع اجتماعي مزري جّراء االستعمار، والعالقة " حّنا مينة"واملؤّشرات احلكائّية اّليت يرويها  تعّرب

وا" سالفة"و" فاطر"اّليت ربطت بني  ة، وحماولة كّل حد نسيان معاناته كانت نظرا للّظروف املتشا

منعها " فاطر"للجرم اّلذي تقوم به حاولت االنتحار، لكن " سالفة"مع الثّاين، وعند إدراك 

ا خرج منها بدأ حياة جديدة، 
ّ
وأنقذها لكي تعيش احلياة من جديد، وهو أسر يف زنزانة، لكن مل

هذه احلاالت جيّسد على لسان البطل ما عاناه من اغرتاب ع ن وطنه، وما جنم عنه والرّاوي يف كّل

أّنه حاول أن يرسم حياة البطل يف قّصة متسلسلة  تذّكره لألشياء اجلميلة اّليت عاشها رغم قّلتها إّال

ذلك  تروي الّيومّيات الّصعبة، وحماولة الّتغّلب على الّتغّرب الّنفسي والعاطفي والوطين، وكّل

دة كاالجتماعّية والّسياسّية ـالعديان لالغرتاب وعواملهـفك. وب سلس ومرتابط ومتّزنـبأسل

ا جنم عنها من تنّكر الّناس املقرّبني ـواالقتصادّية األثر البالغ يف رسم حجم املعاناة اّليت يعانيها، وم

حماولة أقرب الّناس إىل قلبه االنتحار هروب . وبدون معىناا من هذا الواقع اّلذي يراه مظلمـله، وحّىت

هذا وذلك ببناء حياة جديدة ونسيان املاضي، واملضّي أّما البطل فقد حاول الّتغّلب على كّل

.د ملؤه الّسعادة والفرح واملستقبل املشرقـقدما حنو يوم جدي

.280ص الّرحیل عند الغروب ،: حّنا مینة). 1(

: زمن الّشخصّية الّروائّية.2
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واحد منهمترتبط الّشخصّية  كّل ا يتأثّر ـمع الّزمن يف عالقة جدلّية، حيث نرى أّن

حيث يولد اإلنسان ويكرب وميّر) امليالد واملوت(باآلخر، فنجد الّزمن حيتوي اإلنسان بني قطبيه 

ا ـمراحل زمنّية يعيشه) الّشيخوخة...الّطفولة (مبراحل الّتكوين مع حركة الّزمن، ومتّثل مرحلة 

متفاوتة، لذلك جنده دائما يسعى إىل اإلفالت من سيطرة الّزمن وحركته، ولكن اإلنسان بنسب 

أّنه يلقى مصريه يف ا اية مهما حاول أن يتغّلب إّال املوت هو  .هوجودنتظاره، أي أّن

حركة الّزمن متّثل حركة شعورنا اّليت ال ختضع للّتحديد، ومنها جند أنّه كّلما تقّدم بنا  إّن

املنفصم عن الّزمن «كّلما ازداد الوجود اإلنساين كثافة الّزمن فالبشر يعيشون طبقا لزمنهم اخلاّص

للّروائّيني من أن حياولوا جتسيد اإلحساس  اخلارجي اّلذي ال يطابق يف إيقافه زمنهم اخلاّص، والبّد

)1(. »الّزمن الّنفسيمبرور الّزمن ال الّزمن نفسه، ولذلك تركوا معامل الّزمن اخلارجي والتفتوا إىل 

حيث ندرس أبعاد زمن الّشخصّية  «ونظرا لعمق العالقة بني الّزمن والّشخصّية الّروائّية، 

آين بني الّزمن الّذايت اجلمعي، وحركة رها وماضيها، وما فيها من استشرافكما تتجّلى يف حاض

)2(. »الّشخصية باّجتاه املستقبل، وحركة احلضور واملوت

حياول الرّاوي أن جيّسد شخصّيته يف حكاية البطل املولع ) الّرحيل عند الغروب(ويف رواية 

بالبحر اّلذي يعيش فيه وفق زمنه، وال يريد أن يراعي الّزمن اخلارجي، فهو فهم يسعى إىل حتقيق ما 

باّجتاه الفناء واملوت يراه بالّنسبة له مناسبا، وتتجّلى أبعاد الّزمن يف حاضر الّشخصّية اّلذي يسري

اية الّطريق .واّلذي هو يف احلقيقة 

، 2004، رعاية سوزان مبارك، إشراف عفاف السّيد، سلسلة إبداع املرأة، مكتبة األسرة، )مهرجان القراءة للجميع(بناء الّرواية: سيزا قاسم). 1(

.45ص 

.152ص ،الّزمن في الّروایة العربّیة: يقصراوالمھا حسن ). 2(

البطل  اول أن يعيش واقعه هروبا ـحي" فاطر"وبالعودة إىل الومضة االسرتجاعّية األوىل أرى أّن

ان ـمن قيود زمن املاضي اّلذي يرى فيه اآلالم واملعاناة جّراء العمل وهو صغري مع والده، وما ك
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حتمّية القدر، فأراد أن افر بعيدا إىل أن وجد نفسه أمام ـيشقى حني ابتعد عن أهله ووطنه، ليس

فانزلق إىل املاء ...«يعيش وفق ما يهوى ويتكّيف مع شخصّيته احملّبة للحريّة واملشبعة بالوحدة 

هذا العيش، ويدع ـعامله اجلديد اّلذي عاشه وعايشه وأصبح هذا املركب اآلن، يف شيخ وخته ميّل

شل من الغرق فيلقى به على رمل نفسه لألمواج تتالعب به كيف تشاء، على أمل أن يغرق، أو ينت

)1(. »الّشاطئ 

فعندما يروي حكايّته عن املاضي حياول جتسيد إحساسه مبرور الّزمن دون الّزمن نفسه، 

فهو يتجّرد من الّزمن اّلذي عاشه، وعاىن فيه، ولذلك فقد ترك معامل الّزمن اخلارجي واكتفى بالّزمن 

.ش مصريهالّنفسي اّلذي يعيش فيه البطل يف صراع مع نفسه بني املوت، وأن يبقى حّيا يعي

وكذلك بالّنسبة للومضة االسرتجاعّية الثّانّية، فالبطل عندما أراد اخلروج عن نطاق 

ا وقائع ربط فيها حركة الّشخصّية ـاضي والعيش يف الّزمن احلاضر صدم بالواقع املّر، وجتّسدت لنـامل

اية الّط كان ركض «: ريق، كما يف قولهبني احلاضر اّلذي يعيشه، واملوت القدر احملتوم اّلذي فيه 

الّرمح، وكان الّرمح هذه املّرة، جسمه، فألقى به يف  الّلجاوي، يف عمى الظّلمة، اندفاعا لرمّي

زمهريرا، فلّما احتواه املاء  احلوض املائي الواسع، شاّقا حلمته بصدره املزمهر، مندفعا إىل ما هو أشّد

)2(. »...تاء استشعر صقيعا ال يطاقاملثلوج، بفعل الّريح الباردة، وقسوة الّش

م أصدقاءه، لكّنهم خانوه ما جعله  ّ أ وهنا البطل دخل يف صراع مع نفسه، ومع من ظّن

نفسه مل تعد تفّرق بني  أنّه نفّذها ألّن يفّكر بإلقاء نفسه يف البحر مع علمه بصعوبة املهّمة، إّال

.هلذا كّلهاملاضي األليم واحلاضر اخلائن سوى وضع حّد

.07الّرحیل عند الغروب ، ص : حّنا مینة). 1(

.08املصدر نفسه، ص ). 2(

البطل يف العيش مع واقعه حملاولة نسيان املاضي، فالّزمن عنده له  ويف الومضة الثّالثة، يستمّر

و ذّكره مباضيه األليم اّلذي حياول  عالقة وطيدة بشخصّيته، فكّلما وجد شخصا مناسبا له إّال

اتين ـهذا ما ف«وذلك يف قوله . والّزمن اجلمعيانه، فقد متحّورت هذه الومضة بني الّزمن الّذايتـنسي
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الوريا، ونسيت أّنين نسيت، بسبب من شيخوخة ـنسيت أّنين كهل، وأّنين ال أمحل البك! اـحّق

لدفع غرامة الّنسيان أنا مستعّد )1(.»ذاكريت، على كّل

يراه وهنا حياول البطل أن يتناسى ماضيه اّلذي ال يرى فيه صالحا، وأن يعيش رفق حاضر

مناسبا له، إىل أن تدخل البطلة اّليت حتاول هي األخرى اهلروب من املعاناة واملأساة والغربة بالّشرب 

البطل يؤمن باحلرّية وباملستقبل، ال حيتاج إىل من يقّيده ويأمره،  أّن لعّله ينسيها ذلك كّله، إّال

.ويسعى إىل تذكريه مباضيه املوحش كّلما أخطأ

ادسة يسرتجع البطل ماضيه وذكريّاته مع من يظّنه معّلمه اّلذي وّضح له ويف الومضة الّس

الفرق بني املاضي واحلاضر هو الّزمن  له أّن احلياة، وطرق العيش فيها، وفق جتارب ماضيه، وبّني

اليوم هو احلاضر وأن يعيش يوما بيوم، ما جعل البطل يف صراع داخلي يف  اّلذي يعيشه، فأراه أّن

يت تارة ترتبط بالّزمن املاضي واحلنني لألب واألهل والوطن، وتلرة ترتبط بالّلجوء إىل شخصّيته اّل

الّزمن القادم أو املستقبلي اّلذي يتمّناه أن يكون مشرقا، وهذا ما يتيح له العيش يف الّزمن احلايل 

كان هي ستتذّكر كلّ شيء، قلت بأسى«: من أجل رسم معامل املستقبل، وهذا ما نراه يف قوله

)2(.»...هذا بوّدي، لكّنين راحل 

هول، واحلاضر اّلذي يعيشه .والّصراع دائما بني املاضي املشؤوم، واملستقبل ا

ويف الومضة االسرتجاعّية الّسابعة، يرجع بالّشخصّية إىل الّزمن احلاضر، وواقع احلياة، حيث  

اهلروب من خداع ااة أي أصدقاءه و ـان يواجه مكر احليـك لطّبيعة وتقّلبات البحر، فهو يرى أّن

الّضد واحلركة مها الّرافعة للحياة يف هذا  الّزمن املاضي أفضل طريقة يتّبعها، فهو تعّلم من معّلمه أّن

.الكون
.139، ص الّرحیل عند الغروب: حّنا مینة).1(

.258املصدر نفسه، ص ). 2(

بعيد املنال نظرا للوضع اّلذي يعانيه واألمل  اخلروج بالّشخصّية إىل املستقبل يظّل أّن إّال

والقيد يف يدي، جّذفت بناظري يف البحر " اجليب"يف سيارة «واملعاناة والّتغّرب، وذلك يف قوله 
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على الّطريق احمل...دا، كانت هناك زرقة،ـبعي تّز ا شرطّيان ورقيب ـّفرة، وكّنكانت الّسيارة العتيقة 

)1(. »...وأنا، 

وهنا يسرد البطل وقائع عيشه مع البحر ومع أستاذه يف الّزمن املاضي، والعودة سريعا إىل 

الّزمن احلاضر، والّسفر مع اجلنود باّجتاه الّسجن اّلذي هو قدره وحتفه اّلذي ينتظره حيث يعاين فيه 

.وحيدا ألّنه أصبح معتادا على ذلك كّلهالوحدة واألمل والغربة، وكذلك العيش

ما، جيعل الّرواة يسعون إىل «ا نذكر أّنـكم الّربط بني الّزمن والّشخصّية واالهتمام 

ورّية أكثر من االهتمام بالّتصّرفات واحلركات يف املكان،  وهذا ـاالهتمام باحلاالت الّذهنّية والّشع

)2(. »العنصرين والعالقة بينهما وطيدةألنّه من الّصعب الفصل بني هذين 

أنّه يصعب الفصل بني شخصّية  وكما الحظنا الّرتابط بني الومضات والّتسلسل املوجود، إّال

البطل وزمنه اّلذي يعيش سواء أكان الّزمن املاضي األليم اّلذي عاشه، أو زمنه احلاضر اّلذي 

لي اّلذي يبقى جمهوال إن مل نقل قدرا حمتوما يعيشه حياول تطويعه وفق شخصّيته، أو زمنه املستقب

.سواء أكان مجيال لشخصه أو العكس

.266ص الّرحیل عند الغروب ،: حّنا مینة).1(

.160الّزمن في الّروایة العربّیة، ص : قصراويالمھا حسن ). 2(

:إيقاع حركات زمن الّسرد، وعالقتها باالغتراب: المبحث الثّاني
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.تمهيد

لتقنّي ات الّنسق الّزمين للسّرد عالقة وطيدة بزمن احلكاية يف اخلطاب الّروائي، فهي ـإّن
يف املظهر األّول يكون تسريع الّسرد، ويشمل تقنّييت اخلالصة : تتشّكل من مظهرين أساسّيني

بينما يف . احلكايةواحلذف،حيث يكون فيها مقطع صغري من اخلطاب يغّطي فرتة زمنّية طويلة من
مقطع طويل من  املظهر الثّاين فيكون إبطاء الّسرد، ويشمل تقنّييت املشهد واملونولوج ،حيث أّن

األوىل تساهم يف ـوعند تتّبعنا هل. اخلطاب تقابله فرتة زمنّية قصرية من احلكاية اتني الّتقنّيتني جند أّن
قفز الّزمين، بينما الثّانّية تعمل على تبطيئه، تسريع وترية الّسرد بصورة كبرية، وذلك من خالل ال

يف اخلطاب، وكالمها يساعدان الّراوي على نقل وجتسيد احلالة الّنفسّية  فزمن الّسرد يتّسع وميتّد
م املفرحة واحملزنة، وأيضا كّلـات الّرواية، فهو يسرد لنا يومّيـواالجتماعّية اّليت تعيشها شخصّي ا

حلركاألحداث اّليت تقع هلم ات إيقاع زمن الّسرد عالقة بواقع االغرتاب اّلذي يعيشه ـ، واملالحظ أّن
ا تشّكل بالّنسبة لألحداث حلقة ربط وطي اين ـدة، والبطل املغرتب يعـالبطل يف أغلب األحيان ألّ

تمع والّناس، ويتجّسد ذلك من خالل نقل الرّاوي للوقائع الّنامجة، وأيضا  دائما من ظلم ا
الّدراسةللحوار  . ات الّداّلة على ذلك ، وهذا ما جنده خالل حتليلنا للّرواية حمّل

): الخالصة والحذف(تسريع  حركة الّسرد .1
هي سرد موجز يكون فيه زمن اخلطاب أصغر بكثري من زمن «:تعريف الخالصة·

ها، احلكاية، وتتضّمن البىن الّسردّية تلخيصات ألحداث ووقائع جرت دون اخلوض يف تفاصيل
)1(. »فتجيئ يف مقاطع سردّية أو إشارات

.224الّزمن يف الّرواية العربّية، ص : قصراويالمها حسن ). 1(

وعند الّتمّييز بني أنواع اخلالصة يف الّرواية، فإّنين أجد الّراوي إذا ما تناول أحداثا حكائّية 



.تجلّیات الّزمن المغترب في الّروایة: الفصل الثّاني

35

يف فرتة طويلة يقوم بتلخيصها يف زمن الّسرد، وهذا ما يسّمى باخلالصة االسرتجاعّية، وعندما يقوم 
بتلخيـص أحداث سرديّة ال حتتاج إىل توّقف زمين طويـل تسّمى اخلالصة اآلنّية، ومن خالل هذا 

ا وثيقا باألوىل أكثر منه بالثّانّية، وأجد أّن االرتباط يظّل خلالصة كما وّضحها الّتمّييز أرى أّن
هي االستعراض الّسريـع لفرتة من املاضي، فالّراوي بعد أن يكون قد لفت انتباهنا «: آخرون

يقفز بنا إىل األمام لكي  لشخصّياته عن طريق تقدميها يف مشاهد، يعود بنا فجأة إىل الوراء، ّمث
)1(.»ةيقّدم لنا ملّخصا قصريا عن قّصة شخصّياته املاضّية أي خالصة إرجاعّي

ا تتكّون من مقاطع )الّرحيل عند الغروب(وعند حتليلي لرواية  ّ ، كّل)ومضات(، أرى أ

ا مرتابطة مع بعضها البعض، ففي  ّ امللفت فيها أ أّن الومضة (واحدة هلا حكـاية خاّصة، إّال
يروي اعتمد الّراوي يف تسريع الّسرد على تلخيص أحداث املاضي، فهو ) االسرتجاعّية األوىل

اّلذي رمى به القدر إىل البحر بعد أن أغلقت يف وجهه كّل" فاطر الّلجاوي"حكاية البّحار 
األبواب خاّصة عندما توّقف أبوه عن العمل بعد أن كان يشتغل معه يف الّتهريب، ووجد نفسه 

هي األخرى عاشت مثله" سالفة"أمام البحر ينتقل بني أمواجه وشطئانه، وكيف التقى بالبطلة 
زوجها وترك  حياة مليئة باألحداث، ووجدت نفسها تواجه واقع احلياة الّصعب واملّر، بعد أن توّيف

حكايته )شاليه(هلا بيتا  واحد يقّص الّلقاء بينهما، والّتعارف فيما بينهما، وكان كّل ، وهكذا ّمت
عيدا عن أهله لآلخر، وكانت حتاول الّتقّرب منه، فكالمها يعاين من ويالت القدر، حيث عاش ب

ا مع خادمتها،  ووطنه متنّقال من مكان إىل آخر، ونفس الّشيء  بالّنسبة هلا، فقد عاشت حيا
وهكذا فقد اعتمد الّراوي على اخلالصة االسرتجاعّية يف سرد األحداث بينهما وّخلصها يف زمن 

.سردي 

.146ص ، 2009عريب، الّدار البيضاء، املغرب، ، املركز الّثقايف ال2طبنّية الّشكل الّروائي، : حسن حبراوي). 1(

حييي ليلة رأس الّسنة يف املقهى " فاطر"وباالنتقال إىل الومضة الثّانية، فقد كان البطل
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ينفرد بطاولة ...«: كالعادة، حيث ينفرد بطاولة لنفسه، يتذّكر فيها ماضيه، ويظهر ذلك يف قوله
)1(.»يرغب مبشاركة أحد فيها

يف صمت داخل املقهى مبشاركة وكان ذلك يتّم يعرتف لنفسه مبا كان له وما كان عليه، كّل
ّحبارة أجانب كانوا جيلسون يف طاولة أخرى يتجاذبون أطراف احلديث، ويعود بنا الرّاوي إىل كيفّية 

تعّرف البطل إىل صاحب املقهى اّلذي كان التقى به يف الّسجن سابقا، لسببني خمتلفني، وكانا 
يسهران معا كثريا يف اخلمارة، ويتبادالن أطراف احلديث عن املاضي احلزين، وكيف عاشا فيه 

انتقل بنا الّراوي إىل سرد أحداث أخرى بعد إغالق اخلمارة، حيث انتقال إىل  حلظات صعبة، ّمث
ال، ويف إىل البحر لي" فاطر"اّلذي كان قلقا من فكرة نزول " أيب اخلضر"الكازينو، وهناك التقيا بـ 

الظّلمة املوحشة، وبعد نزوله بقيا يفّكران يف طريقة إلنقاذه من املوقف اّلذي وصل إليه، إىل أن 
أنّه مل ميت، وأنّه يف " فاطر"من صديق " جاسم"بدأت خيوط الفجر بالبزوغ، وحينها اكتشف 

فتعّرف " فاطر"ة املستشفى، فأسرع إىل هناك حامال معه الّسرتة اّليت وجد فيها مدير املستشفى هوّي
تعتين به، ويف هذه اخلالصة " سالفة"عليه، وعاد بعد أن شفي إىل الشاليه، وبقيت معه صديقته 

االسرتجاعّية  سرد لنا  الرّاوي  املغامرة اّليت عاشها البطل، وكيف أّنه عانا األّمرين جّراء حماولة 
نفسه يف البحر رغم علمه باملخاطر اّليت تواجهه، إّالهروبه من واقعه املزري، ما جعله يفّكر برمّي

أنّه عاد  القدر رأف به وجنا من املوت، وهو ما جعل صديقيه يعيشان يف حالة من اخلوف، إّال أّن
.معاىف إىل بيته

الرّاوي يسرّع الّسرد من خالل تلخيصه حكاية املاضي اّلذي  ويف الومضة الثّالثة، نرى أّن

زارته اّلذي كان" فاطر"اشه البطل ـع بعد أن مسعت مبا حصل له فأتت " سالفة"يف بيته، حّىت
عليه، وقيامه بضيافته ما عـلتطمئّن اشه يف الّليلة ـا يف بيته املتواّضع، وتبادال أطراف الكالم عن كّل

املاضّية، وكيف نزل إىل البحر ليال رغم املخاطر اّليت كانت يف انتظاره، لكّنه رغم ذلك مل يكن 
به، وأّنه مادام غريبا عن أهله ووطنه فال يوجد من مبالّيا ألّن ه يرى نفسه وحيدا وال أحد يهتّم

.يسأل عنه
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أّن هناك من يعاين مثله مرارة االبتعاد عن اآلخرين، وكانت حتاول أن " فاطر"إّال تناسى أّن
.تستأنس به لنسيان ما تعانيه،  ويف هذا خالصة اسرتجاعّية لتسريع الّسرد

، "جاسم"قه ـمع صدي" فاطر"ادسة يعود بنا إىل سرد وقائع حكاية البطل ـويف الّس

كان حيمل يل بعض األشياء اّليت «: يف قوله" فاطر"ال معه األغراض اّليت طلبها وزيارته له حام
)1(. »طلبتها

اخلناق والغضب، ما  ما األمر حّد وصل  وقد قام بضيافته وقد تكّلما مع بعضهما، حّىت

بعد مغادرته وخيربها مبا حدث بينهما، وكيف أنّه " سالفة"يرحل من البيت لتأيت " جاسم"جعل
ل عن األهل ـل ليبدأ رحلة ما يعيشه دائما الّرحيـج من ذلك، وجعله يفّكر هو اآلخر يف الّرحيمنزع

اّلذين يألفهم وّحيبهم، والّتغّرب عن وطنه اّلذي حيلم بالعيش فيه،  لكّنها متنعه ألنّه أنقذها من 
اهدا ـتوّقعها، ويسعى جاالنتحار، وال تريد أن مييتها باهلجران، ويتذّكر اخليانة اّليت وقعت ومل يكن ي

ا باّختـاذ طريـق اهلجران واالختفاء عن األنظـار، والرّاوي جيّسد اخلالصة االسرتجاعّية يف ذلك  لنسيا
األمور الّصعبة واملتعبة يف  الواقع املرير اّلذي يعاين فيه البطل من كّل ا ختتصر الّسرد، وأيضا تبّني ألّ

.احلياة

ي يف نفس البطل بني ـابعة، يسرد الرّاوي الّصراع الّداخلوبالعودة إىل الومضة الّسـ

جرانه هلا، فأراه يف قوله"سالفة"إنقـاذه  أنا من أنقذ سالفة خري من «: ، واخلوف من قتلها 
)2(. »االنتحار
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لن الّدور البارز للبطل يف تغّيري جمرى حياة من تعّلقت به، وأحّست بأنّه من يعيد ا ـوهنا يبّني
األيّام املريرة اّليت عاشتها، وأيضا حك ا إىل سابق عهدها، وينسيها كّل ته مع القبطان ـايهلا حيا

ر ، وكيف كان جالسا يتذّك)املرأة والعدالة(وما تعّلمه منه، حيث رسخ يف ذهنه كّلمتان " روجيه"
ب ألخذه إىل الّسجن، وبدأ الرّاوي يسرد لنا ـماضيه يف انتظار الّشرطة اّليت تأيت يف سيارة اجلي

اضي، ـالّطريق اّلذي سلكه البطل رفقة شرطّيني ورقيب، وهو يف الّسيارة صرح شاردا متذّكرا امل
وصلوا إىل املكان املنشود، وق" سالفة"وكيف أنقذ  حينها بوضع ام الّشرطّيـمن االنتحار، حّىت

عصابة على عينيه، ونزال الّدرج، وهناك بدأ يف عيش مظاهر جديدة من حرقة االبتعاد عن 
األحباب مّرة أخرى، وهنا اعتمد الّراوي خالصة اسرتجاعّية لتذّكر املاضي وأحداثه، وانتقل بنا 

الّراوي إىل استعمـال وسيلة أخرى من وسائل تسريـع الّسرد، أال وهي

.احلذف

هو تقنّية زمنّية يشرتك مع اخلالصة يف تسريع وترية الّسرد الّروائي، :يف الحذفتعر ·

وسيلة تعمل على إسقاط فرتة زمنية مّيتة، : (بأنّه" مها حسن القصراوي"الدّكتورة «تعّرفه وكما
الّراوي يقوم حبذف زمن مل يقع فيه حدث يؤّثر يقفز الّراوي باألحداث إىل األمام،  إىل جانب أّن

)1(. »)على سري وتطّور األحداث يف الّنص الّروائي

يكون جزءا من القّصة مسكوت عنه يف الّسرد كلّية، أو مشار إليه فقط بعبارات «فهو إذا 
على موضوع الفراغ احلكـائي من قبيل  مضت "أو "...ومّرت بضعة أسـابيع"زمنّية تدّل

)2(.»"...سنتان

الرّاوي حني فإنّه يلجأ إىل ) الّرحيل عند الغروب(يسرد لنا قّصته، كما يف رواية حيث نرى أّن
يشري إليها  بعبارات زمنّية تدّل إسقاط فرتة أو فرتات زمنّية يف األحداث دون أن يذكرها، أو حّىت

هناك نوعان، سنتطرق إليهما، ومها الّصريح  : على وقوع أحداث فيها، ومن أنواع احلذف جند أّن
:وفيما يلي تفصيل هلما، مع الّتحليلوالّضمين،
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vهو إعالن الفرتة الّزمنّية، وحتديدها بصورة صرحية وواضحة، حبيث «: احلذف الّصريح

)1(.»من الّسياق الّسرديميكن للقارئ أن حيّدد ما حذف زمنّيا 

هو أيضا يشرب وال ...«: وبالعودة إىل الومضة االسرتجاعّية األوىل جند يف قول الرّاوي
. منذ مخسة عشر عاما وأنا  أتعاطى هذه احلبوب املهّدئة، وأشرب: يبايل، ويهزأ من الّتحذير، قائال

وأنا أريد أن يصيبين هذا الّضرر ا ذلك مضّر . »...ّلذي حيذرونين منه، لكّنه ال يصيبينيقولون أّن
)2(

أراد الّراوي أن يربز من خالل هذا احلذف احلالة املزريّة للبطل، وما يعانيه يف حياته بسبب 
بعده عن أهله، وبالده، وماضيه احلزين اّلذي حياول نسيانه عن طريق احلبوب املهّدئة 

عنده هو العيش يف زمن يعجبه، و  أنّه ال يبايل، املهّم جيعل نفسه والّشراب،رغم علمه مبخاطرها إّال
،وهي حذف صريح،  فهو يسقط )مخسة عشر عام(والرّاوي يقفز بزمنه الّسردي مّدة . مطمئنة

ا تسريع وترية الّسرد .أحداثا ال أمهّية هلا و

االنتحار (من املوت " فاطر"ويف الومضة الثّانية يقوم الّراوي حبذف فرتة زمنّية جنا فيها البطل 
: ى زمنا كان كافيّا ليتعّرف عليه مدير املستشفى، ويظهر ذلك من خالل، ولبث يف املستشف)غرقا

بعد ذلك الزم فراشه حوايل الّشهر، وقد تعّرف مدير املستشفى على امسه من هّويته املوجودة ...«
)3(. »...يف الّسرتة

.233ص الّزمن يف الّرواية العربّية،: قصراويالمها حسن ).1(
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ويف هذا احلذف يربز لنا الّراوي حجم املعاناة اّليت يعيشها البطل، واّليت جعلته ييأس من احلياة 
حياته أصبحت بال معىن، نظرا ـويفّكر يف االنتح الوحيد واألمثل، ذلك أّن ار، ألنّه يف نظره احلّل

مكان، ومن أقرب الّناس إليه، فأراد أن إلحساسه بأنّه شخ ص وحيد، وأيضا رؤيّته للخيانة يف كّل
هذه األحداث جمّرد ذكري ه له القدر، حيث نُقل إىل ات، لكّنه مل يعلم ما خيّبئـجيعل من كّل

ا ليست مهّمـاملستشفى، ولبث فيه فرتة زمنّية معّينة، أسقطه ة يف سرد األحداث، وهذا ا الرّاوي ألّ
.هم يف تسريع الّسردذف يساحل

بعد قليل ...«: ويف الومضة اخلامسة أراد الّراوي أن يربز لنا من خالل احلذف الوارد يف قوله
اشتعلت املصابيح يف الّشاليه، استفاقت سالفة، نظر يف ساعته، كان ضوء الّشاليه يسقط أفقّيا 

)1(. »"...مضت ساعتان، يكفيها ما نامت: "عليه، قال يف نفسه

لنا ما وقع لـ  ما تقّدم به الرّاوي يبّني بعد "سالفة"إّن ، اّليت استسلمت للّنوم، وفقدت الوعّي
ا هي األخرى الّناجتة عن وفاة زوجها، وبُعدها عن أهلها  تناوهلا للّدواء، عّلها تنسى معانا

األحداث ـا، وقد أسقط الرّاوي فرتة سـووطنه فيها ال حتتاج إىل ذكر اعتني من الّزمن، ألّن
وتفصيل، وأراد أن ينتقل بالّزمن إىل نقل األحداث اّليت وقعت يف فرتة نومها، حيث التقى فيها 

.مع أصدقائه، وسهر معهم، وهذا احلذف يسرّع من عملّية الّسرد" فاطر"

vيوجد يف مجيع الّنصوص الّسرديّة، وال يكاد يوجد سرد دون حذف : احلذف الّضمين

من العودة إليهضمين، و  ويذكر . الرّاوي يلجأ إليه ألنّه ال يستطيع أن يلتزم بالّتسلسل الّزمين، والبّد
احلذف الّضمين  ا يف الكتابة الّروائّية، حيث ال «بأّن يُعترب من صميم الّتقاليد الّسرديّة املعمول 

أو مضمونّية، ة، ـّيارة زمنـوب عنه أّية إشـيظهر احلذف يف الّنص، بالّرغم من حدوثه، وال تن
إىل معرفة موضعه باقتفاء أثر الّثغرات واالنقطاعات احلاصلة يف ـا يكون على القـوإّمن ارئ أن يهتدَي

)2(. »...الّتسلسل الّزمين اّلذي ينّظم القّصة

من خالل هذا الّتعريف فإنّه يكون من الّصعب على الباحث تتّبع احلذف الّضمين يف 
.الّنص، فهو يطرأ على الّنسيج الّزمين، فيقوم باختزال زمن الّسرد وتسريعه
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ال اعّية األوىل زمن الّسرد يستغرق ـّدراسة، جند يف الومضة االسرتجوبالّرجوع إىل الّرواية حمّل
لتشمل املراحل الّتعليمّية  تستمّر عّدة سنوات حتّدد عند بداية الّدراسة يف املرحلة االبتدائّية، ّمث

مىت انتهت هذه املرحلة، وجند ذلك يف قوله : األخرى، وال نعلم مىت بدأت بالّضبط، وال حّىت
املرحلة اجلامعّية...ا منذ كنت تلميذة يف املرحلة االبتدائّية،أنا قرأ...« )1(. »...حّىت

ا تذّكره باملاضي، وما سايرته  ّ ويف القول الّسابق الّتابع للومضة االسرتجاعّية األوىل، نرى أ
من أحداث مليئة بالّتعب والّسهر، وهذا احلذف الّضمين يفهم من خالل ذكر سنوات الّدراسة 

.الّتعليمّية، ممّا يسّهل يف عملّية تسريع الّسرد

الرّاوي أسقط فرتة زمنّية من حياة البطل، كانت ويف الومضة االسرتجاعّي ة الثّانّية، نرى أّن
أمس كنت ...«: مليئة باألحداث، فزمن الّسرد استغرق وقتا طويال، ويتّضح ذلك من خالل قوله

العمر دون أن أنتبه؟. يف العشرين، واليوم يف الّسبعني )2(. »...كيف جرى هذا؟ كيف مّر

وصل إىل فالّراوي يسرد لنا  مبرورها حّىت الفرتة اّليت كانت بني العشرين والّستني، واّليت مل حيّس
الّسبعني، وكان عنده األمل بأن يعيش طويال، لكّنه وجد قطار العمر ميضي سريعا، والرّاوي أسقط 

يف الّسرد، واكتفى بذكر الّسنوات اّليت تدّل ّم ا ال  األحداث اّليت وقعت يف هذه الفرتة، ألّ
.عليها

الرّاوي أسقط فرتة زمنّية عاشها البطل،  وبالّرجوع إىل الومضة االسرتجاعّية اخلامسة، جند أّن
وهي فرتة الّشباب، اّليت كانت مليئة بالّلهو والّلعب، وارتكاب األخطاء اجلسيمة، ويتّضح ذلك يف 

نوع، هي صداقة مشّرفة تبعث على الّرضا الّداخلي، اّلذي خيتفي م...«: قوله عه القلق من أّي
يدينون خبطأ ارتكبته يف شبايب شيئ عّين م مع معرفتهم كّل ّ )3(. »...ويكفي أ

شيئ،  م يعرفون عنه كّل ّ فالبطل عندما التقى بأصدقائه، أراد أن يكون سعيدا، لكّنه يرى أ
م ّ أ اخلطأ اّلذي ارتكبه يف فرتة شبابه، ورغم مرور الّزمن عليه إّال ما زالوا يتذّكرونه، والرّاوي مل حّىت

ّم، فهو يسعى إىل طرح األحداث، والّربط بني حدث يف املاضي  ا ال  يذكر تفاصيل القّصة ألّ
. وبني صداقة احلاضر، فهو بذلك يسرّع الّسرد
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):المشهد والمونولوج(الّسرد إبطاء حركة . 2

يعمل على «ميتلك املشهد موقعا متمّيزا، وحيظى بعناية خاّصة فهو :تعريف المشهد·

عن رؤيّتها من خالل  كسر رتابة الّسرد من خالل تقنّية احلوار، ومينح فرصة للّشخصّية لتعّرب
)1(.»استعمال لغتها املباشرة

من خالل تصوير فرتات كثيفة، واملشهد احلواري مييل إىل ويأيت املشهد لتقدمي موقف خاّص
الرّاوي اعتمد يف  الّدراسة جند أّن الّتفصيل، فهو يعمل  على إبطاء الّسرد، فبالعودة إىل الّرواية حمّل
إبطائه عملّية الّسرد على عّدة مشاهد حواريّة، نستطيع متّييزها عند الولوج يف داخل الّرواية، ففي 

ذلك يف " فاطر"سرتجاعّية الثّانّية يتحّدى الومضة اال البحر و األمواج واآلالم، ويصّور لنا كّل
احلوار اّلذي دار بينه وبني الّريح تارة، وبني الربد تارة أخرى، فهو يصّور حجم املخاطر اّليت حتيط 

ذلك جنده يف احلوار اآليت :به، وكّل

ستموت، قالت الّريح«-
لن أموت، قال الّلجاوي-
جّمد، قال الربدستت-
لن أجتّمد، قال الّلجاوي-
ستفقد االّجتاه، قالت الظّلمة-
خّربيت هي االّجتاه، قال الّلجاوي -
كفنك هو الّزبد، قال املوج-
لن يبلغ الّزبد أن يكفنين، قال الّلجاوي-
هنا مستقّرك، صاح القاع-
...لن أهبط إىل جحيمك، صاح الّلجاوي-
-....«)2(

.239الّزمن يف الّرواية العربّية، ص : قصراويالحسن مها ).1(
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انتهره البحر!! أنت مغرور يا ولد«-
)1(»...وأنت رحيم يا أبت، قال الّلجاوي بتواضع-

يف هذا احلوار املذكور آنفا جند البطل يف مشهد حواري، واّلذي هو عبارة عن زمن احلكاية 
وتقابلها وحدة مماثلة من زمن احلكاية، فالّراوي يسعى إىل إبطاء عملّية الّسرد،  وذلك من خالل 

وصف احلالة الّصعبة اّليت وصل إليها البطل، وجعلته يفّكر يف إلقاء نفسه يف البحر رغم علمه 
أنّه ج بعده عن أهله ووطنه آمله كثريا إّال املخاطر اّليت حتيط به، و رغم أّن عل منه رجال بكّل

غرقه يف البحر أهون من العيش يف واقع مؤمل مليئ باخليانة  صنديدا ال خياف من املوت، ورأى أّن
أّنه ماض قدما لتحقيق ما يريد، غري مبال ....من املقّربني، فتجده رغم حتذير البحر واملوج و له إّال

ا ال تس احلياة مبا حتمله يف طّيا به الّراحة  اّليت بالعواقب، ويرى يف نفسه أّن تطيع أن تسعده و
.يبحث عنها

ا هذه اآلالم " فاطر"استمّرت معاناة البطل  مع الواقع املرير، وجعلته يفّكر يف طريقة ينسى 
ا  ّ أحسن طريقة بالّنسبة له هي شرب اخلمر، ظّنا منه أ الّثمالة، ووجد أّن اّليت ارتوى منها حّىت

ال يلبث أن يعود إىل سابق تقضي عليها، وتنسيه فيه ا، لكّنها ال تدوم سوى لفرتة وجيزة، ّمث
ذلك من خالل املشهد اآليت :عهده، ويصطدم بالواقع املرير، والّراوي حياول أن يبّني

ال شيئ مستحيل، وال شيئ مستغرب، أنت مغامر بطبعك، واالنتحار مغامرة«-
قال فاطر وقد أخذ يستعيد هدوءه-
شجاعة االنتحار مغامرة و-
وأنت شجاع، أو هكذا تّدعي-
هل جئت لتستثريين-
)2(. »جئت ألقف إىل جانبك يف ساعة احملنة هذه باعتباري صديقك الويف-

.84الّرحيل عند الغروب، ص : حّنا مينة).1(
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حمنة تتحدث يا عرص؟«- عن أّي
)1(»!عن حمنة البرية-

ا  اخلمرة بالّنسبة له شجاعة، و أّن يسعى البطل من خالل املشهد اآلنف ذكره ليبّني
ينسى مهوم املاضي، ويتذّكر فقط الّلحظات الّسعيدة، واألوقات اجلميلة، واملغامرات الّشّيقة، وجند 

بطولة وشجاعة، ومغامرة خيوضها اإلنسان يف حياته، هروبا  االنتحار عنده يعّد من غربته أّن
.املوحشة اّليت رمت به بعيدا عن األهل واخلّالن واألوطان

كما أراد الّراوي يف مشهد آخر إظهار حمّبة البطل للبحر اّلذي ترعرع فيه منذ أن ُترك 
العلل، فهو يراه جتربة البّد فيه الّشفاء لكّل أّن إليه، ويظّن ا يصحو من مخرته حيّن

ّ
وحيدا، فكان مل

إن سان أن يعيشها، وخيوض فيها، فيمحي ما كان يف حياته من ذكريّات سّيئة، ويعيش مع ألّي
:مغامرات البحر اجلديدة، وهو ما جتّسد ذكره يف احلوار اآليت

والفارق بينك وبينه أّنه كان جادا يف ما يفعل،«-
نفسه،أنت ال تعرف من أنت، ملاذا ال ترجع إىل البحر- يف اجلّد زأ حّىت !؟!وأنت 
وماذا يف البحر؟-
! شفاؤك-
رجعت ومل أشف-
...رجعت كتجربة، ال كحياة دائمة-

....
يف هذه احلال اعمل بنصيحيت و ارجع إىل البحر-
)2(.»أنا مل أخرج من البحر-

.160الّرحيل عند الغروب، ص : حّنا مينة). 1(
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البحر هو موطنه وبيته اّلذي يؤويه، ويعّوضه عن فراق  يعترب البطل من خالل هذا احلوار أّن
ذكريّاته وأفراحه وأحزانه، وقد انشغل الرّاوي باحلوار االسرتجاعي ألنّه  وطنه وأهله، واّلذي فيه كّل

.يساعد يف عملّية إبطاء الّسرد

عي إىل ذكر عودة البطل إىل البحر اّلذي الزال حيلم بأنّه هذا وينتقل بنا الرّاوي يف الّتدا
موطنه، فهو يشكو له حاله بعد خروجه من الّسجن اّلذي مكث فيه فرتة زمنّية معتربة، وهو يعتربه 

خمزن للذّكرّيات، وأيضا حافظا لألسرار، وهذا ما جنده يف احلوار اّلذي دار بينه وبني البحر يف 
:قوله

:قال يل البحر«

.تزعل يا جلاوي، هذا هو نظام الكونال-

:فقلت ملتاعا

؟!وداعا إذن-

:قال البحر

)1(»!وداعا-

صديق، طاملا ظّنه كذلك، ال يفشي له سّرا، ويوّدعه  فالبطل يتحّدث يف هذا املشهد إىل أعّز
وهو ال يدري إىل أين املصري، فالّراوي عمل على إبطاء الّسرد من خالل هذه الّلحظات 

صديق له منذ أن عرفه إىل اآلن، والّسري اال سرتجاعّية للبطل، أين كان؟ وكيف عاد؟ وفراقه مع أعّز
يف األخري إىل القدر احملتوم اّلذي ال يزال جمهوال، فهو ميشي حنو الّشاطئ والّشمس وراءه تسري إىل 

اد إىل ما انطلق منه،  الغروب، ويف الّسماء تظهر الّنجوم ليبدأ رحلة ال يعرف هلا طريقا سوى أنّه ع
ختم بذلك، وبقي يسري يف غربته  كان وحيدا، بعيدا عن أهله ووطنه، متغّربا يف هذا الكون حّىت

اّلذين عرفهم وّدعوه سواء كانوا أصدقاء من البشر،  اّليت ألفها، ومل جيد عنها ملجأ وال مكانا، فكّل
أصدقاء مثل البحر، فلم يقدروا أن ميكثوا معه، ألّن احلريّة، ومصريه وحّىت ه بطبعه رجل حّر، وحيّب

.جمهول
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»...الّشمس ورائي إىل الغروب. مشيت حنو الّشاطئ ببطء...«: ويظهر ذلك يف قول الرّاوي
)1(

هو نوع من أنواع احلوار، لكّنه داخلي حيدث بني الّشخصّية «:تعريف المونولوج·

ا، وهي احلالة الّروائّية اّليت يتوّقف فيها زمن احلكاية ليتّسع ويتمّدد  )2(. »من اخلطابز وذا

الرّاوي استعمل ضمري  وعند العودة إىل الّرواية، ويف الومضة االسرتجاعّية األوىل جند أّن
ال للّشخصّية لكي تعيش حالة الّتأّمل وحوار الّذات، وذلك يف قوله : املتكّلم، ليفسح ا

قال يف نفسه) أنا لن أتكّلم(«-

قالت يف نفسها) وأنا لن أتكّلم(-

)3(. »قال الّصمت وهو خيّيم) املوقفإذا أنا سّيد(-

من البطلني، فهي كبرية إىل درجة  وهنا يربز الّراوي حجم املعاناة واآلالم اّليت يعيشها كّل
نشأ حوار  منهما يلجأ إىل الّصمت، وخماطبة الّنفس، ومعاتبتها على ما فات، حّىت جعلت كّال

بطل، وهذا ما فسح  داخل شخصّية كّل هو ثار داخلّي ال لدخول الّصمت، وجعله خيّيم حّىت ا
شخصّية عاشت حالة من الّتأّمل، وفرصة لتوقف  وتكّلم عّما جيول يف خاطره نظرا للوضع، فكّل

.زمن احلكاية ليتوّسع زمن اخلطاب

، ليمنح )هو(وخبصوص الومضة االسرتجاعّية الثّانّية فقد استعمل الّراوي ضمري الغائب 
ال  له أن يقّدم ما جيول يف ذهن البطل من أفكار وهواجس، فالبطل كان سابقا يشرب اخلمرة ا

...لينسى مهومه وآالمه، أّما اآلن فأصبح يشرب ليتذّكر الّلحظات اجلميلة
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اخلمارة قبل أن تفرغ من الّزبائن، كان يف ...«: ويظهر ذلك يف قوله عاد فاطر يتذّكر جّو
ويسّر...) الّليايل الّسابقة يشرب لينسى، وأّما الّليلة كانت اخلمارة عامرة، فقد كان يشرب ليتذّكر

ما اّلذي ال أفعله اآلن، وقد جتاوزت تقريبا هل فعلت شيئا من هذا وأ: (يف نفسه نا ّحبار شاب، ّمث
)1(.»؟!!نصف الّطريق 

ودخل يف حوار مع نفسه، لريسم طريقا للحاضر اّلذي يريده أن  فهو كّلما نسي املاضي إّال
ال يعود إىل تذّكر املاضي املشؤوم املليئ باآلالم والفراق عن األهل والوط ن، يكون أحسن، حّىت

هباء دون أن يستّغله، ويعقد العزم على مواصلة ما تبّقى رغم أنّه وصل إىل نصف  أّنه مّر ويظّن
.الّطريق تقريبا، وهذا يعمل على إبطاء الّسرد

البطل ويف الومضة االسرتجاعّية اخلامسة، ينقل الرّاوي بضمري املتكّلم ما يلوج يف نفس
له اخلري، ويريد أن حيّرك له غروره ش اّلذي اصطدم بالواقع املعي املّر، فهو يرى صديقه أنّه ال حيّب

.ونرجسّيته من خالل ما دار بينهما

)2(. »نرجسّييت أو غروري...قلت يف نفسي«

أّنه صاحب مغامرات عديدة، وال يوجد شيئ " فاطر"فالرّاوي يربز على لسان البطل 

من خوض عّدة أصعب من مواجهة البحر وتقّلباته، ولكي يصبح اإلنسان يف نظره بطال ال بّد
مواجهات لتقّلبات الطّبيعة جمّسدة يف البحر، وأيضا ما قام به صاحبه من خالل تذكريه مبا جيب 
صديقه اآلخر حاول أن يشّكك يف رجولته،  أن يتّصف به ليصبح رجال مبعىن الكلمة، وجند أّن

. نفسه، ولكّنه بدا مستهزئا وغري مبالويطعن فيها من خالل حتريك غروره ونرجسّيته يف 
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:المفارقات الّزمنّية، وعالقتها باالغتراب: المبحث الثّالث

.تمهيد

ا الّراوي حني يقطع زمن  املفارقات الّزمنّية تعترب احنرافات يقوم  الّسرد، ليجّسد بذلك إّن
.رؤيّة فكريّة ومجالّية

ال يتقّيد « الّراوي يف اخلطاب الّسردّي ما، فإّن وإذا كانت أحداث احلكاية ختضع لتتابع زمّين
للوقائع احلكائّية )1(. »بالّتتابع املنطقّي

مت«وهذا ألّن ا تأيت وفق تسلسل زمّين ّ صاعد يسري بالقّصة األصل يف املتوالّيات احلكائّية أ
استجابة الّرواية هلذا الّتتابع الّطبيعي يف  ايّتها املرسومة يف ذهن الكاتب، على أّن سريا حثيـثا حنو 

تلك املتوالّيات قد تبتعد كثريا    أو  عرض األحداث هي حـالة افرتاضّية أكثر منها واقعّية، ألّن
رى اخلّطي للّسرد، فهي تعـود للور  اء لتسرتجع أحداثا تكون قد وقعت يف املـاضي، أو قليـال عن ا

علـى العكس من ذلك، تقفز إىل األمـام لتستشرق ما هو آت أو متوّقع من األحداث، ويف كلتا 
)2(. »احلالتني تكون إزاء مفارقة زمنّية

املفارقة الّزمنّية تعين احنراف زمن الّسرد، وفيه يتوّقف الّراوي يف سرده ليفسح ال للّتقّدم إّن ا
حتديـد املفارقة الّزمنّية من حلظة انقطاع زمن  حنو األمام أو العودة إىل اخللف يف حمور الّسرد، ويتّم

الّسرد عند نقطة زمنّية حاضرة، وينظر إىل املاضي واملستقبل اعتمـادا على نقطة البداية اّليت خيتارها 
رد، فالرّاوي ينطلق باألحداث جتاه األمام، أو يتوّقف الّراوي، واملفارقات تدخل يف إبطاء عملّية الّس

هذا وفق ما يعيشه البطل من وقائع، وبطل هذه الّرواية يعيش يف دوامة من  ليعود إىل اخللف، وكّل
.الّصراع ومنه الّتغّرب عن األهل والوطن

.190الّزمن يف الّرواية العربّية، ص : قصراويالمها حسن ) 1(

.119بنّية الّشكل الّروائّي، ص :حبراويحسن) 2(



.تجلّیات الّزمن المغترب في الّروایة: الفصل الثّاني

49

الّراوي يراوح بني أبعاد الّزمن  الّروائي اّليت حددها، وذلك من خالل حتديد نقطة بدء  ويظّل
مفارقة سردّية يكون هلا مدى واّتساع، فمدى املفارقة «احلكي يف احلاضر الّسردي، حيث أّن كّل

ال الفاصل بني نقطة انقطاع الّسرد و  )1(. »بداية األحداث املسرتجعة أو املتوّقعةهو ا

فاملفارقة حتسب عادة بالّسنوات والّشهور واأليّام اّليت استغرقتها، أّما سعّتها فتقاس بعدد 
الّصفحـات يف الّنص، واملفارقة الّزمنّية هلا عالقة باالغرتاب من خالل حتّكم الرّاوي يف سرد  

خري يف معاناة مع األحداث والوقائع عند العودة إىل املاضي اّلذي يعيشه البطل، ويعيش هذا األ
األوضاع الطّبيعّية املزرّية، وأيضا احلالة االجتماعّية وما يعاين فيها من فقر وحرمان جتعله يعيش 

األشياء  إىل نفسه، إذ يعيش  حالة من الّضياع والّتغّرب، وحتّتم عليه الّظروف أن يسمح يف أعّز
األحداث املاضّية، أو األحداث مغرتبا عن وطنه، واالغرتاب يف الّرواية يعرف من خالل سرد 

اية معروفة تكون يف أغلب األحيان بدون  .  املستقبلّية الّيت

حمـاولة كتّـاب الّرواية احلديـثة الغوص يف عمق الّشخصّية الّروائّية، والّتوّغل يف مستويات « إّن
يف الكشف عن العقل الكامنة حتت مستوى الوجود الواعي متجاوزين الّتدرّج الّتصاعدّي

)2(. »الّشخصّية واحلدث، دفعهم إىل استخدام املفارقة الّزمنّية

هي من أكثر الّتقنّيات الّسردّية حضورا يف الّنص الّروائي، من خالهلا :االسترجاعات.1

يتحاّيل الّروائي على تسلسل الّزمن الّسردي، إذ ينقطع زمن الّسرد احلاضر ويستدعي حضور الّزمن 
عودة للماضي تشّكل بالّنسبة «املاضي جبميع مراحله، ويوّظفه يف احلاضر الّسردي، حيث  كّل إّن

قطة اّليت للّسرد استذكارا يقوم به ملاضيه اخلاّص، وحييلنا من خالله إىل أحداث سابقة عن الّن
)3(. »وصلتها القّصة

.74، ص 1993، املركز الّثقايف العريب، بريوت، 2بنّية الّنص الّسردي، ط: محيد محيداين)1(
.191الّزمن يف الّرواية العربّية، ص : قصراويالينظر مها حسن )2(
.121ص بنّية الّشكل الّروائي،: حبراويحسن )3(



.تجلّیات الّزمن المغترب في الّروایة: الفصل الثّاني

50

االسرتجـاع بدأ يف الومضة ) الّرحيـل عند الغروب(وبالعودة إىل رواية  فإنّنا جند أّن
حني جيلس فيه يف «يسرد حالته، وذلك يف قوله " فاطر"االسرتجاعّية الثّانّية، حني انطلق البطل 

لّتعّبد يف األصابح واألماسي، ينفرد بطاولة يرغب يف مشاركة أحد فيها، هو هنا لذاته، ملاضيه، ل
ما كان له وما كان عليه )1(.»...هيكل البحر واالعرتاف بصمت ودون خجل، بكّل

وقد كـان واصفا جلوسه وحيدا يف املقهى ومنفردا كعادته مع نفسه، حيّدثها عن املاضي 
ما لبث أن انتقل إىل ختّيل حياته مع صديقته اجلديدة  إىل " سالفة"وحياته يف البحر وذكريّاته، ّمث

يف املقهى ليحـادثه عن حاله، وعن معيشة  " جاسم القاسم"أن عـاد بنا إىل من جاء جيالسه 
.املاضي املليء باألحداث واملآسي

ويف ومضة االسرتجـاع الّرابعة ينطلق من حديثه عن الّليلة البيضاء اّليت قضاها، وكيف كان 
مل ينم فاطر «: جفنيه الّنوم، وذلك يف قولهيتقّلب فيها من جنب إىل جنب دون أن يتسّلل إىل

الفرح الّشديد واحلزن : الّلجاوي يف تلك الّليلة ،كان يعرف أنه ال يستطيع الّنوم يف حالتني
املوت  )2(.»...الّشديد،كان الّليلة حزينا حّىت

جانب، ف قد كان وذلك بسبب احلالة اّليت آل إليها، واهلموم اّليت أحاطت به من كّل
فيه باألمان واالطمئنان، وعاد بنا الرّاوي إىل  متغّربا، وبدون أهل يستأنس إليهم، وال وطن حيّس
العام كيف كان يف املقهى من غروب الّشمس إىل بزوغ خيوط الفجر، وحواره مع صاحب  اجلّو

لة الغداء لتناول على طاو " سالفة"املقهى اّليت اعتاد الّذهاب إليها، خامتا يومه جبلوسه مع البطلة 
.  طعامهما معا

.39الّرحيل عند الغروب، ص : حّنا مينة).1(

.142املصدر نفسه، ص ). 2(
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يف اسرتجاع ماضيه احلزين، ألّنه عاش فيه " فاطر"هذا وقد كان تركيز الّراوي على البطل 
حياة صعبة مليئة باألحداث الّصعبة، وأمل فراق األب، واالبتعاد عن أهله وذويه، ولكن رغم كّل
هذه األحداث قد جعلت منه رجال شهما من جانب، ومن جانب آخر كان يقتله  أّن ذلك إّال

ذلك  الّراوي يسعى إىل جتسيد كّل احلنني إليهم إىل درجة الّتفكري يف املوت، لذلك جند أّن
.باسرتجاعه لذكريّات املاضي

هي مفارقة زمنّية تتّجه إىل األمام عكس االسرتجاعات، واالستباق هو «:االستباقات.2

حلدث سردّي )1(.»تصوير مستقبلّي

حيث يشري الرّاوي بإشارة زمنّية أّولّية تعلن صراحة عن حدث سوف يقع يف الّسرد، أو 
ينبئ القارئ باستشراق ما يكن حدوثه مستقبال .يقوم باستباق حدث رئيسّي

االستباق هو" حسن حبراوي"ويرى  القفز على فرتة معّينة من زمن القّصة، وجتاوز «: أّن
وصلها اخلطاب الستشراق مستقبل األحداث، والّتطّلع إىل ما سيحصل من الّنقطة اّليت

)2(. »مستّجدات يف الّرواية

، ويف الومضة االسرتجاعّية الّثانية أراد البطل أن )الّرحيل عند الغروب(وبالعودة إىل رواية 
أنّه سوف يالقيه، وذلك يف له موعدا مع شخص ظّن يل ...«:قولهينزل إىل البحر ليال ألّن إّن

)3(.»...موعدا مع عروس البحر

وكان قد نزل إىل البحر فعال رغم معارضة صديقه له، ألّنه كان على علم باملخاطر اّليت 
ذلك مل جيد نفعا أمام إصرار البطل على الّنزول إىل البحر، وهو ما نراه  ستواجهه ليال، لكن كّل

أنّه مل ي ما وجده أمامه هو قد جتّسد فعال،  إّال ،وكّل ستطع مالقاة عروس البحر كما كان يظّن
.اّليت شّبهها بعروس البحر ليوهم نفسه فقط" سالفة"صديقته 

.221الّزمن يف الّرواية العربّية، ص : قصراويالمها حسن ).1(

.132بنّية الّشكل الّروائي، ص : حسن حبراوي). 2(

.60، ص الّرحيل عند الغروب: حّنا مينة). 3(
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مبجيء الّشرطة العتقاله  " فاطر"وبالّرجوع إىل الومضة االسرتجاعّية الّسابعة، تنّبأ البطل 
ب ـارة اجليـار الّشرطة يف سيـا جالس بانتظـأن«: ائالـوأخذه إىل الّسجن، فذكر ذلك ق

)1(.»...العتقايل

على الوحدة واحلزن بعيدا " فاطر"لقد أراد رجال الّشرطة رمي  يف زنزانة ظلماء، ممّا يدّل
عن رفاق الّدرب اّلذين ألفهم، وعاش معهم مغامرات احلياة الّسعيدة واحلزينة، وقد حتّقق ذلك 

)2(. »...دون وجل، وضع القيد يف يدي...«:بالفعل من خالل قوله

به ا " سالفة"وضع حّدا لنهاية حياته، وهي الّنهاية اّليت كانت وكأّين ختاف من وقوعها ألّ
ا، ويف األخري وبعد أن لبث يف  ترى فيه الّسند اّلذي يقّويها على حتّمل مشاق احلياة رغم أتعا

لّظالم الّسجن فرتة عاد ليخرج منه ويبدأ حياة جديدة لكّنه صدم بالواقع املّر، فانطلق متوّجها حنو ا
ا .ال يوجد سوى البحر أمامه، والغابة وراءه، والّنجوم يف الّسماء يهتدي 

.250الّرحيل عند الغروب، ص : حّنا مينة). 1(

.266املصدر نفسه، ص ).2(
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شيئ،  البحث متعة تعّلم قبل كّل ال يسعين القول يف ختام هذا العمل سوى أّن
جرعة صغرية من حبر الع لوم واملعارف اّليت حتتويها وما جاء يف حبثي على اخلصـوص مـا هو إّال

هذه الّدراسة اّليت تنـاولت فيـهـا. العربّيةاتتباملك الّرحيـل عند (االغرتاب الّزمين يف رواية : وتعّد
من الكّتاب الغيورين على وطنهم، وذلك من خالل  "حنّـا ميـنة"للّروائي ) الغروب ،اّلذي يعّد

الـابـكت شكال حيمل الّروح العربّية، ويف ما يلي أهّم ّنتائج اّليت اته، فهو جيعل من هذا الفّن
توّصلت إليها من خالل دراسيت هذه، وهي تتعّلق بدراسة الّرواية زمنّيا ومعرفة عالقتها 

:باالغرتاب

تكمن أمهّية دراسة البنّية الّسردّية يف معرفة الّنسيج الّداخلي للّرواية، وذلك للّدخول إىل -
.ي عليها يف بنّيتهاعامل الّرواية، واكتشاف تلك اجلمالّيات والفّنيات، اّليت تنطو 

معرفة وجهات الّنظر اّليت قّدمها الّروائي، واّليت يتّخذها يف الغالب وسيلة لتبليغ أفكاره، -
عن ذلك .وذلك باّختاذ شخصّيات تعّرب

تعّدد الّشخصّيات يف الغالب راجع إىل تعدد املهام املوكلة هلم، فشخصّيات الّرواية يف -
.أي من الواقع االجتماعي املعاشالغالب حتمل أمساء واقعّية، 

أن خيتار شخصّيات روايّته اّلذين يعّربون عن املعىن احلقيقي للمعاناة " حّنا مينة"استطاع -
بعيد يف اختيـمع اآلف ار ـات االجتماعّية، والّتغّرب عن الوطن واألهل، وقد وفق إىل حّد

.الّشخصّيات اّليت جتّسد هذا الواقع

اول الّروائي عرب حركات إيقاع زمن الّسرد أن يسرّع يف زمن الّسرد ـاية حبالعودة إىل الّرو -
.بتخطي مسافات زمنّية طويلة للقّصة، وذلك عن طريق تقنّييت اخلالصة واحلذف

ونولوج، حيث احتّلت ـاء زمن  الّسرد فقد اعتمد على تقنّييت املشهد واملـأّما يف إبط-
، فكانت مشاهد حوارّية يف أغلبها، بينما املونولوج فهو املشاهد املساحة الكربى يف الّرواية

ل احلضور نسبّيا فهو يأيت ملعـايشة الّصراع الّنفسي الّداخلي اّلذي يعيشه الّشخص عندما ـقلي
.حيتار يف أمر ما   أو موقف معّني
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الّرواية حتضر فيها اسرتجاعات كـوبالعودة إىل املف ثرية، وذلك ارقات الّزمنّية، جند أّن
الّثغرات اّليت خيّلفها الّسرد، وأيضا ترتيب األحداث، أّما االستباقات فهي  من أجل سّد

متفاوتة يف احلضور، وقد كانت جمّرد توّقعات مبا ستؤول إليه األحداث املستقبلّية 
.للّشخصّيات

مبوضوعات اء حمّمال ـليس جمّرد تقنّيات، بل ج" حّنا مينة"هذا ويبقى الّزمن عند 
معايشة الّروائي للويالت جعلته ينقل  ودالالت تنبئ عن املعاناة يف الوطن العريب، كما أّن

ذلك .معاناته يف شخصّيات وأدوار جتّسد كّل

وأخريا آمل أن أكون قد وّفقت يف اإلملام ببعض جوانب هذا املوضوع، وإبراز بعض 
. من اهللا تعاىل، وإن أخطأت فمن نفسيوجهات نظر هذا الّروائي، فإن أصبت فبتوفيق 
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:ملّخص البحث

vبالّلغة العربّية:

اّليت شغلت األدباء واملفّكرين، ألنّه اهرة من الّظواهر األدبّيةـيعترب االغرتاب ظ

تغّريات العصر بسبب،هو ميتاز بالغموض والّتعقيد، و ات اإلنسان املعاصرـمرتبط بأزم
لـ )ل عند الغروبـالّرحي(ين يف رواية ، وقد ظهر االغرتاب الّزم)اديّةـالّسياسّية واالقتص(
أطوارها" حّنا مينة" املفاهيم : قّسمنا العمل إىل فصلني، تناولنا يف األّول، حيث يف كّل

بعيدا عن أهله لنا معاناة املغرتب ت، وقد بّينواألنواع، ويف الّثاين درسنا جتّليات الّزمن املغرتب
.يعيشهاوالّصعاب اّليت ووطنه، 

vبالّلغة الفرنسّية:

L'aliénation considère comme une phénomène littéraire qui s'inquité les

écrivains et les penseurs parce qu'elle est liée aux crises de l'homme moderne.
Cette phénomène caractérise, par l'ambiguité et la compelexité à cause de

changement politique et économique. L'aliénation temporaire apparaît dans le roman

(Laisser au coucher de soleil) de ”Hanna Mina” en toutes parties. La risque nous

avons divisé le travail en deux classe, on a traite dans le premier les concepts et les

types et dans le second on a étudié les manifé station de expatrie tempes où il nous a

montré la souffrance de l'expatrié au loin de sa famille et de son pays et les difficultés

vécuées.
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