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  يعد الزمن ٔاحد املكوNت أالساسـية يف بناء  

 وبه ميكن الوقوف عند تU اخلطاب الروايئ،

 الرسد يةالتداخالت القبلية، والبعدية يف معل 

املفارقات   ارتأينا الوقوف عند هذه ؛ bااحلاكيئ

رواية كتاب  يف)iسرتجاع وiستباق(الزمنية

املؤلف  كيفية اشـتغال عرفةمل أالمري لواسيين أالعرج،

الرسدية الزمنية لبسط  عىل مثل هذه الفنيات

وكيف اسـتطاع ٔان يعرب  ،إالبداعيةجامليات العملية 

العنارص عىل تU الفروقات  ~الع{د عىل هذه

التارخيي الواقعي، والزمن الفين    احلاص� بني الزمن

 عىل من تأثري ، وما لهذا التكسري الزمين ؟.املتخيل

  ؟.ارئ،وتغيري جمرى أالحداثمسـتوى اسـتقبال الق 

  

  

                      Résumé:  

Le Temps est considéré comme un 

des éléments essentiels dans la 

structure du discours narratif, c’est 

pour cela on pourra analyser les 

interférences dans l’opération 

narrative, à partir cela on a voulu 

aborder les anarchonies : ( 

 l’Analepse et  le Prolepse) dans le 

roman « Al-Amir » de Waciny 

Alarej  pour savoir comment il a 

investi ces techniques narratifs 

temporels  pour montrer l’esthétique 

du la création, et comment il a pu 

exprimer en utilisant ces éléments 

pour faire la différence entre le temps 

 historique et réel et le temps 

imaginaire et l’influence de ce 

déchirement temporel au niveau de la 

réception du lecteur  et au niveau du 

changement des évènements  ?   
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،و منه لقد اهمت ا�ارسون ~لزمن، وتفننوا يف معرفة كيفية الفصل بني الواقعي        
املتخيل عىل مسـتوى اخلطاب الروايئ ،وحنن بدورN سـنحاول ف� ييل فهم زمن اخلطاب 
الرسدي من خالل دراسة iسرتجاعات،  وiسترشافات اليت احتوت علهيا رواية 

روايئ اجلزائري واسيين أالعرج لنقف عند تU لل) كتاب أالمري مسا� ٔابواب احلديد(
ٕالحداث نوع من التضافر بني الواقع و )الزمن(التجاوزات الفنية يف التعامل مع هذا iخري

  : الفن، و سنبدٔاها ~الرتدادات الورائية
اسرتجاع أالحداث املاضية حبيث  «يعىن هبذه الفنية  ::::    i(Rétrospection)(Rétrospection)(Rétrospection)(Rétrospection)سرتجاعiسرتجاعiسرتجاعiسرتجاع....1

رسد ليعود ٕاىل وقائع تأيت سابقة يف ترتيب زمن الرسد عن ماكهنا الطبيعي ال )الاكتب(يقطع 
 )1( ». . يف زمن القصة

وهو بدوره ينقسم ٕاىل قسمني ا�اخيل و اخلار· وسـنحاول معرفة كيفية اشـتغال لك مهنام 
  .يف نص الرواية

و املقصود به مضن اخلطاب     ::::    i    Enternal AnalepsisEnternal AnalepsisEnternal AnalepsisEnternal Analepsisسرتجاع ا�اخيلiسرتجاع ا�اخيلiسرتجاع ا�اخيلiسرتجاع ا�اخيل....- - - - 1111- - - - 1111
اbي يسـتعيد ٔاحداÀ وقعت مضن زمن احلاكية؛ ٔاي بعد بدايهتا و  «دي هو ذ� النوعالرس 

ومنّزي فيه بني نوعني من iسرتجاعات ) 2( ». .الصيغة املضادة لالسرتجاع اخلار·
  : ا�اخلية

ويه iسرتجاعات اليت تتناول خطا  « ::::    iسرتجاعات اخلارج حاكئية،غريية القصةiسرتجاعات اخلارج حاكئية،غريية القصةiسرتجاعات اخلارج حاكئية،غريية القصةiسرتجاعات اخلارج حاكئية،غريية القصة- - - - 
 N3( ». .قصصيا خمتلفا عن مضمون احلاكية أالوىل قصصيا ؛ٔاي مضمو( 

وما ٔاكرث هذا النوع من iرتداد يف رواية كتاب أالمري الحتوائه عىل مضامني حاكئية 
خمتلفة عن مضمون القصة أالوىل،وعادة ما يسـتعمل ٕالبراز هذا النوع من النص طريقتني 

يين أالعرج عندما ٔادخل ،ٕاّما عن طريق ٕاحقام خشصية جديدة يف النص مثلام فعل واس 
Ðاملوت والسحق للخونة املوت والسحق للخونة املوت والسحق للخونة املوت والسحق للخونة « :خشصية القايض ٔامحد بن طاهر، ؤاراد ٕاضاءة سوابقها بقو

املوت للقايض أمحد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النرصانيني املوت للقايض أمحد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النرصانيني املوت للقايض أمحد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النرصانيني املوت للقايض أمحد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النرصانيني ....
  )4( ».».».».    ... .... .... .... .هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب. . . . هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب....املشـنقة املشـنقة املشـنقة املشـنقة ....الغزاة الغزاة الغزاة الغزاة 
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. . . . أعرف أهنم قالوا عنه الكثريأعرف أهنم قالوا عنه الكثريأعرف أهنم قالوا عنه الكثريأعرف أهنم قالوا عنه الكثري««««تعادته لشخصية ابن دوران الطريقة نفسها اسـتعملها يف اسـ 
لكن اbي ٔاعرفه جيدا هو أنه اكن ثقة كبرية ،معرفة لكن اbي ٔاعرفه جيدا هو أنه اكن ثقة كبرية ،معرفة لكن اbي ٔاعرفه جيدا هو أنه اكن ثقة كبرية ،معرفة لكن اbي ٔاعرفه جيدا هو أنه اكن ثقة كبرية ،معرفة ....وأنه اسـتوىل عىل لك ذهب ا�اي وأنه اسـتوىل عىل لك ذهب ا�اي وأنه اسـتوىل عىل لك ذهب ا�اي وأنه اسـتوىل عىل لك ذهب ا�اي 

اكن حلقة الوصل  اكن حلقة الوصل  اكن حلقة الوصل  اكن حلقة الوصل  ....قدمية ~لنسـبة لوا�ي بيهنام عالقة كبرية،فقد منحناه لك الصالحيات قدمية ~لنسـبة لوا�ي بيهنام عالقة كبرية،فقد منحناه لك الصالحيات قدمية ~لنسـبة لوا�ي بيهنام عالقة كبرية،فقد منحناه لك الصالحيات قدمية ~لنسـبة لوا�ي بيهنام عالقة كبرية،فقد منحناه لك الصالحيات 
  ) 5( ».».».».    ....بيننا وبني الفرنسـيني بيننا وبني الفرنسـيني بيننا وبني الفرنسـيني بيننا وبني الفرنسـيني 

ية كتاب أالمري عندما ٔاحقم لك من خشصية القايض، وابن دوران معل عىل السارد يف روا
ٕاضاءة ماضهيا، وليك يعطي للقارئ مربرا مقنعا لتربير ٔاسلوب التعامل معهام من خالل 

  .وهنا تربز عالقة الزمن ~لشخصية ام، وعالقته بغريه من الشخصيات،حتديد سلوك لك مهن
رتداده ٕاىل املايض يكون اخلط املساري للقصة قد فباسرتجاع السارد لهذه الشخصية، وا

  .مىض؛ ٔالن الزمن يف حترك مسـمتر، وبذ� حيدث التباين بني الزمنني
رمغ ٔان هذه أالحداث تعد اسرتجاعات غرييّة خارج بناء احلاكية أالوىل، ٕاال ٔاهنا ال تؤثر 

وفر املثري اbي يعمل عىل ٔاحداäا ،وٕانّام تبقى ذاكرة عالقة يف ذهن السارد يسرتجعها لكام ت
  .  عىل تنشـيطها

قلنا ٕان iسرتجاعات اخلارج احلاكئية يكون بطريقتني ذكرN الطريقة أالوىل، ٔاما الطريقة 
فهـي اسـتعادة املايض القريب لشخصية  غابت عن أالنظار لفرتة من الزمن، وهذا : الثانية

~ملهمة اليت لكّفه هبا  أثناء قيامه ))))سـيدي مباركسـيدي مباركسـيدي مباركسـيدي مبارك((((ما يتجّسد يف اسـتعادة مايض خشصية 
اêٔم احلرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا للك اêٔم احلرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا للك اêٔم احلرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا للك اêٔم احلرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا للك     ««««أالمري يف أالرايض املغربّية 

التفاصيل وأن ال يسـهتني ~ٔالشـياء اليت تبدو صغرية ويه ليست كذ� منذ أن رشف يف التفاصيل وأن ال يسـهتني ~ٔالشـياء اليت تبدو صغرية ويه ليست كذ� منذ أن رشف يف التفاصيل وأن ال يسـهتني ~ٔالشـياء اليت تبدو صغرية ويه ليست كذ� منذ أن رشف يف التفاصيل وأن ال يسـهتني ~ٔالشـياء اليت تبدو صغرية ويه ليست كذ� منذ أن رشف يف 
بأخذ ماكن معه احلاج حمي ا�ين الصغري اbي مات بو~ء الرحي الصفراء بأخذ ماكن معه احلاج حمي ا�ين الصغري اbي مات بو~ء الرحي الصفراء بأخذ ماكن معه احلاج حمي ا�ين الصغري اbي مات بو~ء الرحي الصفراء بأخذ ماكن معه احلاج حمي ا�ين الصغري اbي مات بو~ء الرحي الصفراء     1837183718371837جويلية جويلية جويلية جويلية 

اسـتقر ~ملدينة وبقي هبا حىت حتللت معاهدة ïفنة يف اسـتقر ~ملدينة وبقي هبا حىت حتللت معاهدة ïفنة يف اسـتقر ~ملدينة وبقي هبا حىت حتللت معاهدة ïفنة يف اسـتقر ~ملدينة وبقي هبا حىت حتللت معاهدة ïفنة يف ....اليت معت مدينة مليانة اليت معت مدينة مليانة اليت معت مدينة مليانة اليت معت مدينة مليانة ) ) ) ) الكولرياالكولرياالكولرياالكولريا((((
فقد ٕاحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòهتا فقد ٕاحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòهتا فقد ٕاحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòهتا فقد ٕاحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòهتا ....    1839183918391839

مارس ضغطا كبريا حىت ال يمت تسلمي القليعة للفرنسـيني مبوجب مارس ضغطا كبريا حىت ال يمت تسلمي القليعة للفرنسـيني مبوجب مارس ضغطا كبريا حىت ال يمت تسلمي القليعة للفرنسـيني مبوجب مارس ضغطا كبريا حىت ال يمت تسلمي القليعة للفرنسـيني مبوجب . . . . عندما خيزر ٕانساN حمددا عندما خيزر ٕانساN حمددا عندما خيزر ٕانساN حمددا عندما خيزر ٕانساN حمددا 
  )6( ».».».».    ....تسمل يف الهناية لضغوطات أالمري عبد القادرتسمل يف الهناية لضغوطات أالمري عبد القادرتسمل يف الهناية لضغوطات أالمري عبد القادرتسمل يف الهناية لضغوطات أالمري عبد القادرمعاهدة ïفنة ولكنه اس معاهدة ïفنة ولكنه اس معاهدة ïفنة ولكنه اس معاهدة ïفنة ولكنه اس 

السارد ٔالقى النظر عىل مايض خشصية سـيدي مبارك لزيحي الغموض احمليط هبذه 
الشخصية، وليحّدد للقارئ ٔامه املالمح اخلارجية، والبناء النفيس اbي تتصف به ،وقد 
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اسرتجع حادثة فقدان قرن ذ� ~ٔالزمات، وأالحداث اليت تعرضت لها مثلام فعل عندما 
عينه اليت مل يّرصح ~لضبط عن طبيعة احلدث سوى ٔانه ïفه ليوّحض أالسـباب اليت حتول 

  .  بينه وبني حتديد وòته
ٕان بعث أالمري سـيدي مبارك ٕاىل املغرب جاء مبارشة بعد سقوط الزما� عىل يد الكولونيل 

حلارض؛ ٔاي اللحظة اليت ،ومبقارنة هذا الزمن بزمن القصة ا 1843184318431843ماي ماي ماي ماي     10101010يوسف يف 
، يكون مدى 1864186418641864جويلية جويلية جويلية جويلية     28282828يتوقف فهيا زمن القصة، ليرتك املاكن للمفارقة الزمنية 

، رمغ ٔان iسرتجاع كلك سـنةسـنةسـنةسـنة) ) ) ) 21212121((((واحد وعرشين  واحد وعرشين  واحد وعرشين  واحد وعرشين  املفارقة الزمنية بعيدا جدا يقدر بـ 
  . ))))318318318318ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     313313313313((((يشغل صفحات ما بني 

ونشري هنا ٕاىل ٔان املثال اbي ٔاوردNه عن ٔاما سعة املفارقة الزمنية فال تتعدى نصف يوم، 
iسرتجاع ا�اخل حاكئية ورد مضن iسرتجاع ا�اخيل كلك، �b  ملا مقنا بقياس 

  .السعة واملدى قسـنا iسرتجاع ا�اخيل كلك
مما تقدم خنلص ٕاىل ٔان الوظيفة أالوىل لالسرتجاعات ا�اخل حاكئية يف النص،  تسامه يف 

ل كشف املالمح العامة للشخصية، وهذا دليل عىل ٔان الشخصية بناء حيثياته من خال
يه أالخرى عنرص مالزم للزمن، وتتأثر ~لتغريات اليت تطرٔا عليه، وبذ� يسامه يف ٕاNرة 

  . حارض زمن القصة عن طريق اسرتجاع مايض الشخصية
احلاكية  ويه اليت تتناول خط العمل نفسه اbي تتناوi    :::: Ðسرتجاعات ا�اخل حاكئيةiسرتجاعات ا�اخل حاكئيةiسرتجاعات ا�اخل حاكئيةiسرتجاعات ا�اخل حاكئية....- - - - 

 .iوىل 
وهنا تكون أالحداث املسرتجعة داخل احلاكية أالوىل ؛ٔاي مضن مضمون القصة، ومنّزي فيه 

        : : : :     ثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواع
يضم املقاطع iسـتعادية اليت ïيت «  ::::iسرتجاعات ا�اخل حاكئية املثلية التiسرتجاعات ا�اخل حاكئية املثلية التiسرتجاعات ا�اخل حاكئية املثلية التiسرتجاعات ا�اخل حاكئية املثلية التمكمكمكمكيلية يلية يلية يلية ....- - - - 

  )7( ». .لتسد بعد فوات iوان جفوة سابقة يف احلاكية
iسرتجاع دورا كبريا يف ملء الثغرات iسـتثنائية ٕ~كامل سريورة احليك،  يشّلك هذا

 Ðما ٔاورده السارد عن نذا� :والربط بني زمن القصة، وزمن اخلطاب املسرتجع ومثا
هددت مصطفى بن هددت مصطفى بن هددت مصطفى بن هددت مصطفى بن «««« :مصطفى بن ٕاسامعيل، وتآمره ضد مصلحة الوطن يقول ابن دوران
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عملية ضدمه عندما عادوا ٕاىل جادة الصواب بعد عملية ضدمه عندما عادوا ٕاىل جادة الصواب بعد عملية ضدمه عندما عادوا ٕاىل جادة الصواب بعد عملية ضدمه عندما عادوا ٕاىل جادة الصواب بعد ٕاسامعيل آغا ا�واوير والزمإاسامعيل آغا ا�واوير والزمإاسامعيل آغا ا�واوير والزمإاسامعيل آغا ا�واوير والزما���� وأبطلت ال  وأبطلت ال  وأبطلت ال  وأبطلت ال 
  )8( ».».».».    ....خطبة اخطبة اخطبة اخطبة امجلمجلمجلمجلعة لكن مصطفى عة لكن مصطفى عة لكن مصطفى عة لكن مصطفى ككككعادة أجداه أالتراك عاد وعادة أجداه أالتراك عاد وعادة أجداه أالتراك عاد وعادة أجداه أالتراك عاد وغغغغزا لك من ليزا لك من ليزا لك من ليزا لك من ليسسسس معه معه معه معه

ذكر السارد العداوة املبّطنة بني أالمري، ومصطفى بن ٕاسامعيل، ولكننا حنس يف االٓن ذاته 
دوران Ð، فنلقى ٔان بنوع من الغموض لعدم معرفتنا ~ٔالسـباب اليت ٔادت لهتديد ابن 

الاكتب يعود يف الصفحات الالحقة ويذكر بقية التفاصيل، ولكن بعد فرتة طوي� من احليك 
لقد قدم خدمة كبرية ٔالعداء دينه ؤارضه عىل لقد قدم خدمة كبرية ٔالعداء دينه ؤارضه عىل لقد قدم خدمة كبرية ٔالعداء دينه ؤارضه عىل لقد قدم خدمة كبرية ٔالعداء دينه ؤارضه عىل     ««««جنجنجنجنده يقول ده يقول ده يقول ده يقول ) ) ) ) 308308308308ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     107107107107((((من صفحة 

رٔاس سـ{ئة خيال وسلمه لكوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الرشف يف ساحة رٔاس سـ{ئة خيال وسلمه لكوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الرشف يف ساحة رٔاس سـ{ئة خيال وسلمه لكوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الرشف يف ساحة رٔاس سـ{ئة خيال وسلمه لكوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الرشف يف ساحة 
،اكن وراء تدمري تكدامت ٔالنه اكن االٔكرث معرفة ،اكن وراء تدمري تكدامت ٔالنه اكن االٔكرث معرفة ،اكن وراء تدمري تكدامت ٔالنه اكن االٔكرث معرفة ،اكن وراء تدمري تكدامت ٔالنه اكن االٔكرث معرفة 1836183618361836فرباير فرباير فرباير فرباير     06060606سها يف سها يف سها يف سها يف املشور نف املشور نف املشور نف املشور نف 

لك الناس رٔاوا حقده أالمعى وهو حيرق الكتب ويدمر لك الناس رٔاوا حقده أالمعى وهو حيرق الكتب ويدمر لك الناس رٔاوا حقده أالمعى وهو حيرق الكتب ويدمر لك الناس رٔاوا حقده أالمعى وهو حيرق الكتب ويدمر ....فهو من جفهو من جفهو من جفهو من ج����تنا تنا تنا تنا . . . . بأبأبأبأرسرسرسرسارN لارN لارN لارN لالالالٔالسفٔسفٔسفٔسف
هذا ما أراده لهذا ما أراده لهذا ما أراده لهذا ما أراده لمكمكمكمك    : : : : القالع ومصانع البارود وميرالقالع ومصانع البارود وميرالقالع ومصانع البارود وميرالقالع ومصانع البارود وميرغغغغ الوجوه الكرمية يف الوحل ويقول للمشـتكني الوجوه الكرمية يف الوحل ويقول للمشـتكني الوجوه الكرمية يف الوحل ويقول للمشـتكني الوجوه الكرمية يف الوحل ويقول للمشـتكني

  )9( ».».».».    ترïحونترïحونترïحونترïحون        منمنمنمن    حيوا البالدحيوا البالدحيوا البالدحيوا البالدسـيدسـيدسـيدسـيدمكمكمكمك السلطان عبد القادر ٔار  السلطان عبد القادر ٔار  السلطان عبد القادر ٔار  السلطان عبد القادر ٔار 
ٕان سوء ٔاعامل مصطفى بن ٕاسامعيل وما اتصف به من كره جعلت أالمري يسرتجع حقيقته 
العالقة يف ذاكرته، وذاكرة لك من عاىن من جرائه لسّد ذ� النقص الظاهر يف بداية 

نقص ولكن الرواية، وتسببه يف عرق� اسـمترارية احليك، فينتظم  احليك عندما يسّد هذا ال 
بعد فوات أالوان مما خلق نوعا من املفارقة iسرتجاعية، و النوع نفسه جنده يشـتغل ٔاثناء 

) 29(،ففي بداية الرواية، و~لضبط يف الصفحة  حادثة ٕاعدام حادثة ٕاعدام حادثة ٕاعدام حادثة ٕاعدام جسجسجسجسناء سـيدي ٕابراهميناء سـيدي ٕابراهميناء سـيدي ٕابراهميناء سـيدي ٕابراهميذكر 
ذكرت احلادثة ٔاثناء مناقشة مصري أالمري يف ٕاحدى جلسات البانيك، ٕاال ٔان ذكر هذه 

ن مقتضبا جدا دون ذكر لبقية التفاصيل عدا الفقرة اليت ٔاوردوها ٔاثناء املناقشة احلادثة اك
جسجسجسجسني فرنيس ني فرنيس ني فرنيس ني فرنيس     300300300300جيجيجيجيب أن ال ننب أن ال ننب أن ال ننب أن ال ننىسىسىسىس أبدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذ أبدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذ أبدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذ أبدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذحبحبحبحب أكرث  أكرث  أكرث  أكرث «

يف يوم واحد ،ٕاذا كنمت تعتربون هذه اجلرمية  أمرا هينا، فأطلقوا يف يوم واحد ،ٕاذا كنمت تعتربون هذه اجلرمية  أمرا هينا، فأطلقوا يف يوم واحد ،ٕاذا كنمت تعتربون هذه اجلرمية  أمرا هينا، فأطلقوا يف يوم واحد ،ٕاذا كنمت تعتربون هذه اجلرمية  أمرا هينا، فأطلقوا رسرسرسرساحه   ومراحه   ومراحه   ومراحه   ومرغغغغوا رشف وا رشف وا رشف وا رشف 
  )10(  ».».».».    ....الالالالهذه البالد يف أالوحهذه البالد يف أالوحهذه البالد يف أالوحهذه البالد يف أالوح

ومل تتح لنا معرفة حقيقة هذه احلادثة ٕاّال من خالل التلميحات iسـتعادية اليت ذكرت بعد 
  .    ))))354354354354وiسرتجاع اكن يف الصفحة وiسرتجاع اكن يف الصفحة وiسرتجاع اكن يف الصفحة وiسرتجاع اكن يف الصفحة     29292929من الصفحة من الصفحة من الصفحة من الصفحة ((((فرتة طوي� جدا من احليك 
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النقص يف iسـمترار الزمين اكمتل عندما اسـتعاد السارد الصورة العامة للحادثة، وذكر ٔادّق 
يف الظلمة ا�امسة يف الظلمة ا�امسة يف الظلمة ا�امسة يف الظلمة ا�امسة ململململ ير ٕاال بريق الساككني ويه تلمع حتت ضوء القناديل  ير ٕاال بريق الساككني ويه تلمع حتت ضوء القناديل  ير ٕاال بريق الساككني ويه تلمع حتت ضوء القناديل  ير ٕاال بريق الساككني ويه تلمع حتت ضوء القناديل «««« .يلهاتفاص 

الزيتية اخلافتة والزيتية اخلافتة والزيتية اخلافتة والزيتية اخلافتة وململململ تسمع ٕاال الرصخات املكتومة واحلرشجات الكثرية اليت  تسمع ٕاال الرصخات املكتومة واحلرشجات الكثرية اليت  تسمع ٕاال الرصخات املكتومة واحلرشجات الكثرية اليت  تسمع ٕاال الرصخات املكتومة واحلرشجات الكثرية اليت ظظظظلت لت لت لت متالمتالمتالمتٔال املاكن ٔ املاكن ٔ املاكن ٔ املاكن 
اكنت الساككني تنغرس يف الرقاب املتعبة بدون جمهود كبري ٕاال اكنت الساككني تنغرس يف الرقاب املتعبة بدون جمهود كبري ٕاال اكنت الساككني تنغرس يف الرقاب املتعبة بدون جمهود كبري ٕاال اكنت الساككني تنغرس يف الرقاب املتعبة بدون جمهود كبري ٕاال . . . . بصوت أشـبه ٕاىل أالننيبصوت أشـبه ٕاىل أالننيبصوت أشـبه ٕاىل أالننيبصوت أشـبه ٕاىل أالنني

م الرقبة حىت أن الكثري مهنم اكنت رم الرقبة حىت أن الكثري مهنم اكنت رم الرقبة حىت أن الكثري مهنم اكنت رم الرقبة حىت أن الكثري مهنم اكنت رؤؤؤؤوسهم تنوسهم تنوسهم تنوسهم تنخخخخلع برسعة  وال تكفي لع برسعة  وال تكفي لع برسعة  وال تكفي لع برسعة  وال تكفي عندما تالعندما تالعندما تالعندما تاليقيقيقيق  عظا  عظا  عظا  عظا
  )11( ».».».».. . . . اجلاجلاجلاجل����ة الهشة  للحفاة الهشة  للحفاة الهشة  للحفاة الهشة  للحفاظظظظ علهيا علهيا علهيا علهيا

اكن هذا iسرتجاع وسـي� لتربئة هتمة أالمري، ومسؤوليته اجتاه العمل اbي قام به 
، اbي مل جيد ٔامامه سوى هذا احلل،فا�ائرة اكنت تعاين ضغوطا من مصطفى بن الهتامصطفى بن الهتامصطفى بن الهتامصطفى بن الهتايميميميم

~ٔالمري وخمافة وقوع السجناء بيدي  البومحيديالبومحيديالبومحيديالبومحيديالنوا)، وترك وحيدا بعد ٔان التحق  لك
.                                                                               ، واسـتغالهلم من طرف حامك املغربالعقونالعقونالعقونالعقون

iسرتجاع،وليمتكن  فهذا التأخر مقصود من واسيين أالعرج ملالمئة سريورة احليك مبقام
  . القارئ من استيعاب وٕادراك الصورة بشلك ٔاوحض

لقد سامه هذا النوع من iسرتجاع يف حتقيق وظيفة الربط بني زمن القصة، وزمن 
اخلطاب، لوال صدوره لعانت الرواية من ثغرات، ونقص خمل ~لبناء العام لٔالحداث 

  . الروائية
يقصد هبا تi Uسرتجاعات التكرارية ،أو «  ::::    ريةريةريةريةiسرتجاعات ا�اخل حاكئية التكراiسرتجاعات ا�اخل حاكئية التكراiسرتجاعات ا�اخل حاكئية التكراiسرتجاعات ا�اخل حاكئية التكرا....-- -- -- -- 

بل تكون (......)تذكريات، احلاكية يف هذا المنط تعود عىل ٔاعقاهبا òارا   و ٔاحياN رصاحة 
  ) 12( ». .تلميحات من احلاكية ٕاىل ماضهيا اخلاص

 وهو النوع الثاين من ٔانواع iسرتجاعات ا�اخل حاكئية، ويتجسد هذا النوع من خالل
رواية كتاب أالمري يف متاثل ما حدث لٔالمري حبادثة Nبليون، وما فعلته فرنسا مع أالمري، 
اليت قامت بسجنه بعد ٔان ظّن ٔانه سـينتقل وعائلته ٕاىل بروسة ،و الوقف نفسه تكرر مع 

لك احمليط لك احمليط لك احمليط لك احمليط ««««Nبليون، اbي غدا جسينا �ى إالجنلزي، واكن يعتقد ٔانه سينجو من السجن  
عىل مصاحله، وعىل مصاحله، وعىل مصاحله، وعىل مصاحله، وململململ يبق أما يبق أما يبق أما يبق أمايميميميم ٕاال الرئي ٕاال الرئي ٕاال الرئي ٕاال الرئيسسسس ولك اbين سألهتم ٔاكدوا  ولك اbين سألهتم ٔاكدوا  ولك اbين سألهتم ٔاكدوا  ولك اbين سألهتم ٔاكدوا يليليليل أن  أن  أن  أن     مغشومغشومغشومغشوشششش ٔاو خائف ٔاو خائف ٔاو خائف ٔاو خائف

Nبليون يعرف جيدا ما معىن أن يعيNبليون يعرف جيدا ما معىن أن يعيNبليون يعرف جيدا ما معىن أن يعيNبليون يعرف جيدا ما معىن أن يعيشششش إالنسان منفيا ويدرك بعمق أالم إالنسان وهو  إالنسان منفيا ويدرك بعمق أالم إالنسان وهو  إالنسان منفيا ويدرك بعمق أالم إالنسان وهو  إالنسان منفيا ويدرك بعمق أالم إالنسان وهو 
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يواجه الكذبة القاسـية مثلام فعل إاليواجه الكذبة القاسـية مثلام فعل إاليواجه الكذبة القاسـية مثلام فعل إاليواجه الكذبة القاسـية مثلام فعل إالجنجنجنجنلزي مع Nبليون عندما قادوه لزي مع Nبليون عندما قادوه لزي مع Nبليون عندما قادوه لزي مع Nبليون عندما قادوه جسجسجسجسينا عىل مينا عىل مينا عىل مينا عىل منتنتنتنت سفينة  سفينة  سفينة  سفينة 
  )ê     .«.«.«.«.... )13 عزيزي جون يدرك ٔا ê عزيزي جون يدرك ٔا ê عزيزي جون يدرك ٔا ê عزيزي جون يدرك ٔاحصحصحصحصابه ٕان آجال أو عاجالابه ٕان آجال أو عاجالابه ٕان آجال أو عاجالابه ٕان آجال أو عاجالالتارالتارالتارالتارخيخيخيخي....اكن يظهنا مركبة النجاة اكن يظهنا مركبة النجاة اكن يظهنا مركبة النجاة اكن يظهنا مركبة النجاة 

ال{ثل بني احلدثني هو احملفز أالسايس اbي دعا ٕاىل اسرتجاع حادثة Nبليون وٕاسقاطها 
عىل ما حدث لٔالمري بتكرار فعل السجن ،  هذا الفعل اbي سـيجعل ف� بعد الرئيس 

  . Nبليون يطلق رساح أالمري ٕالحساسه بنفس املعاNة
ٕان ٕادراج مثل هذا النوع يف الرواية حيقق وظيفة املقارنة بني حدثني يتشاهبان يف التخطيط 

  . واملضمون، وخيتلفان يف أالطراف الفاع� واملفعول هبا
  .ٕاىل جانب هذا املثال نورد مثاال آخرا جيسد iسرتجاع التكراري ٔاكرث

كسارق ارتكب جرميته والذ  ٕان ما حدث ملونسنيور من منفى وخروجه من اجلزائر ليال
~لهرب، فاملعاNة وأالمل اbي سـببته هذه احلادثة جعلت مونسـينيور يتذكر املوقف نفسه مع 

بعدما سمل بعدما سمل بعدما سمل بعدما سمل     ««««    ((((MMMMAREAREAREARECHCHCHCHAAAALLLL    DDDDE E E E BOUBOUBOUBOURRRRMONTMONTMONTMONT))))املارشال دوبور مونت املارشال دوبور مونت املارشال دوبور مونت املارشال دوبور مونت 
يف يف يف يف و بدوره ملغادرة تU أالرض ليال،و بدوره ملغادرة تU أالرض ليال،و بدوره ملغادرة تU أالرض ليال،و بدوره ملغادرة تU أالرض ليال،للجللجللجللجرنرنرنرنال لكوزيل قيادة أالمور يف اجلزائر اضطر هال لكوزيل قيادة أالمور يف اجلزائر اضطر هال لكوزيل قيادة أالمور يف اجلزائر اضطر هال لكوزيل قيادة أالمور يف اجلزائر اضطر ه

غغغغراضه الشخصية و مأساة ابنهراضه الشخصية و مأساة ابنهراضه الشخصية و مأساة ابنهراضه الشخصية و مأساة ابنه    سفينة منساويةسفينة منساويةسفينة منساويةسفينة منساوية   )14( ».».».».    ....ببببئئئئيسة ويسة ويسة ويسة وململململ يأخذ معه ٕاال قليال من أ يأخذ معه ٕاال قليال من أ يأخذ معه ٕاال قليال من أ يأخذ معه ٕاال قليال من أ
هذا iسرتجاع ٔايضا ٔاورده الاكتب ملقارنة ال{ثل بني مايض قريب وهو ما حدث     

للامرشال للامرشال للامرشال للامرشال ملونسـينيور؛ ٔالنه ٔايضا يدخل مضن iسرتجاع ،ومايض بعيد وهو ما حدث 
.                                                                                               ê بدليل ٔانه اسرتجع هذه احلادثة دون غريهافالتذكر هنا اكن تذكرا ٕاراد ،دوبرمونتدوبرمونتدوبرمونتدوبرمونت

يمتزي يف  «مسة التكرار يه السمة املمزية لهذا iسرتجاع، ٔالن الزمان بوصفه جتربة      

،مما ٔاكسـبه ) 15( ». .عىل دورات متعاقبة لٔالحداث جوهره ~لتواتر والتكرار، فهو ينطوي
  . مزية iزدواجية اجلامعة بني احلارض واملايض

اليت تروي حلظة من املايض تظل «ويه تi Uسرتجاعات  ::::    iسرتجاعات اجلزئيةiسرتجاعات اجلزئيةiسرتجاعات اجلزئيةiسرتجاعات اجلزئية....- - - - 
  )16( ».  . معزو� يف تقادAا ،وال يسعى يف وصلها ~للحظة  احلارضة

، ومثاÐ يف الرواية املدى والسعةاملدى والسعةاملدى والسعةاملدى والسعةعات يتحدد ٕ~دخال عنرصي ٕان  هذا النوع من iسرتجا
هكذا يسميه العارفون ورجال البالد الصاحلون وزوار الزاوية القادرية االٓتون من بعيد هكذا يسميه العارفون ورجال البالد الصاحلون وزوار الزاوية القادرية االٓتون من بعيد هكذا يسميه العارفون ورجال البالد الصاحلون وزوار الزاوية القادرية االٓتون من بعيد هكذا يسميه العارفون ورجال البالد الصاحلون وزوار الزاوية القادرية االٓتون من بعيد     ««««
غغغغريريريريسسسس مش مش مش مشلكلكلكلكة مظلمة سوداء ة مظلمة سوداء ة مظلمة سوداء ة مظلمة سوداء .... منذ الصبامنذ الصبامنذ الصبامنذ الصباحححح ،تبدٔا فلول اجلراد أالوىل تسقط عىل سهل أ ،تبدٔا فلول اجلراد أالوىل تسقط عىل سهل أ ،تبدٔا فلول اجلراد أالوىل تسقط عىل سهل أ ،تبدٔا فلول اجلراد أالوىل تسقط عىل سهل أ
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لساخن تصري صفراء من كرثة اجلراد العالق لساخن تصري صفراء من كرثة اجلراد العالق لساخن تصري صفراء من كرثة اجلراد العالق لساخن تصري صفراء من كرثة اجلراد العالق عىل احلقول و املزارع حىت حوايف وادي اعىل احلقول و املزارع حىت حوايف وادي اعىل احلقول و املزارع حىت حوايف وادي اعىل احلقول و املزارع حىت حوايف وادي امحلمحلمحلّمحلام اّام اّام اّام ا
  )17( ».».».».    ....~ٔالطراف وبشجريات ا�ي~ٔالطراف وبشجريات ا�ي~ٔالطراف وبشجريات ا�ي~ٔالطراف وبشجريات ا�يسسسس واملارمان اليت تكسو أطراف الوادي  واملارمان اليت تكسو أطراف الوادي  واملارمان اليت تكسو أطراف الوادي  واملارمان اليت تكسو أطراف الوادي 

ٕان هذا اخلرب غري موصول ~للحظة احلارضة بأّي شلك من أالشاكل،وقد ٔاورده الاكتب 
مسار  لنقل خرب جمهول �ى املتلقي،وهذا اخلرب ميكن حذفه حذفا رصحيا دون ٔان يؤثر عىل

احليك،~عتباره خربا جزئيا اسرتجعه السارد ٕاليضاح جوانب حمددة من النص، وٕاكسابه 
لزيحي  العام ~ٔالصفرالعام ~ٔالصفرالعام ~ٔالصفرالعام ~ٔالصفردالالت حمددة،وبه يمتكن القارئ من التعرف عىل سبب تسمية 

  . الغموض، وليمتكن القارئ من ربط خرب سبب التسمية مبا يليه من ٔاحداث
ح سبب خرص الرجل أالحدب اbي يقوم ~لعناية ٔايضا جند iسرتجاع اجلزيئ يف توضي

أثناء مرور أالمري أثناء مرور أالمري أثناء مرور أالمري أثناء مرور أالمري     ««««مبقام الال مغنية صغري، واbي يعد جزءا منعزال عن احمليك أالول 
رسرسرسرسارمه ارمه ارمه ارمه  وبعوبعوبعوبعضضضض قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه عىل الكثري من أ قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه عىل الكثري من أ قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه عىل الكثري من أ قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه عىل الكثري من أ

قال الٓغا املنطقة أنه قال الٓغا املنطقة أنه قال الٓغا املنطقة أنه قال الٓغا املنطقة أنه . . . . �م�م�م�ميف الصبايف الصبايف الصبايف الصباحححح اكن يقب اكن يقب اكن يقب اكن يقبضضضض عىل لسانه  عىل لسانه  عىل لسانه  عىل لسانه خبخبخبخبرقة امحرت من كرثة ارقة امحرت من كرثة ارقة امحرت من كرثة ارقة امحرت من كرثة ا....وخباêمهوخباêمهوخباêمهوخباêمه
ال يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحيك للزوار لك ما ال يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحيك للزوار لك ما ال يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحيك للزوار لك ما ال يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحيك للزوار لك ما مسمسمسمسعه عن أالمري وأنه من أالحسن قص عه عن أالمري وأنه من أالحسن قص عه عن أالمري وأنه من أالحسن قص عه عن أالمري وأنه من أالحسن قص 

        )81(».».».».    ....لسانهلسانهلسانهلسانه
ٕان هذا اخلرب بعيد متاما عن العالقة اليت مجعت أالمري ~لقس، واملعارك اليت خاضها أالمري، 

ذ� ال يعّد هذا اخلرب  وغري ذ� من أالحداث الرئيسـية اليت تدخل مضن احليك ،ورمغ
               نشازا؛ بل يسهم يف زêدة وعي املتلقي من خالل تزويده ~ملعلومات الالزمة

هو ذ� iسرتجاع اbي « ::::    i   :   :   :   :    (Analepse E(Analepse E(Analepse E(Analepse Exxxxterne )terne )terne )terne )سرتجاع اخلار·iسرتجاع اخلار·iسرتجاع اخلار·iسرتجاع اخلار·....    2222- - - - 1111 
 يتناول حادثة ٔاسـبق من املنطلق الزمين للحاكية أالوىل، وبذ� تظل سعته لكها خارج
سعة احلاكية أالوىل،iسرتجاعات اخلارجية ال توشك يف ٔاي حلظة ٔان تتداخل مع احلاكية 
أالوىل، ٔالن وظيفهتا الوحيدة يه ٕاكامل احلاكية أالوىل عن طريق تنوير القارئ خبصوص 

U19( ». .هذه السابقة ٔاو ت(      
املنطلق الزمين ٕان معظم iسرتجاعات الواردة يف هذا النوع تتناول ٔاحداÀ ٔاسـبق من  

للحيك، ٔاو يه يف ذاهتا متثل حاكية Àنية معد الاكتب ٕاىل ٕاضافهتا  بعد قطع احليك، لتحقيق 
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ٔاغراض تسامه يف بناء دال� النص، وملعرفة كيفية اشـتغال هذا النوع من iسرتجاعات يف 
  . رواية كتاب أالمري سنسـتعني ببعض النصوص

لربانلربانلربانلربانسسسس دوال  دوال  دوال  دوال عندما يسرتجع عىل لسان  ))))هام الضائعةهام الضائعةهام الضائعةهام الضائعةمن أالو من أالو من أالو من أالو ((((ٕان السارد يف الوقفة أالوىل 
الشخصيات املامث� لٔالمري عبد  (A(A(A(LLLLE E E E PPPPRRRRINCINCINCINCE E E E DDDDE E E E LLLLA A A A MOSCOVMOSCOVMOSCOVMOSCOVA))))موسكوفا موسكوفا موسكوفا موسكوفا 

فقد استسمل سـينرتا وبرشوفقد استسمل سـينرتا وبرشوفقد استسمل سـينرتا وبرشوفقد استسمل سـينرتا وبرشوطططط    ململململ تعجب  تعجب  تعجب  تعجب     ««««ا سـينرتسـينرتسـينرتسـينرتالقادر يف استسالمه، كذكره الستسالم 
لكن يف الهناية لكن يف الهناية لكن يف الهناية لكن يف الهناية متمتمتمت تنفيذ  تنفيذ  تنفيذ  تنفيذ رفضها الربملان إالرفضها الربملان إالرفضها الربملان إالرفضها الربملان إالجنجنجنجنلزيي مثلزيي مثلزيي مثلزيي مثMMMM مثل الرأي العام ،و  مثل الرأي العام ،و  مثل الرأي العام ،و  مثل الرأي العام ،و . . . . إالإالإالإالجنجنجنجنلزي يف الهنايةلزي يف الهنايةلزي يف الهنايةلزي يف الهناية

جنجنجنجنلرتا ê ساديت لرتا ê ساديت لرتا ê ساديت لرتا ê ساديت متمتمتمت    . . . . بنود اتفاقية iستسالم وبنود اتفاقية iستسالم وبنود اتفاقية iستسالم وبنود اتفاقية iستسالم ومسمسمسمسح جليشـنا أن يعود بعتاده وأسلحتهح جليشـنا أن يعود بعتاده وأسلحتهح جليشـنا أن يعود بعتاده وأسلحتهح جليشـنا أن يعود بعتاده وأسلحته يف ٕايف ٕايف ٕايف ٕا
التأسف عىل االتفاقية االتأسف عىل االتفاقية االتأسف عىل االتفاقية االتأسف عىل االتفاقية اPPPPحفة ولكن نفذوها،ما اbي مينعنا اليوم من فعل الحفة ولكن نفذوها،ما اbي مينعنا اليوم من فعل الحفة ولكن نفذوها،ما اbي مينعنا اليوم من فعل الحفة ولكن نفذوها،ما اbي مينعنا اليوم من فعل اليشيشيشيشء نفسه مع ء نفسه مع ء نفسه مع ء نفسه مع 

  )20( ».».».».    ....اتفاقية سـيدي ٕابراهمياتفاقية سـيدي ٕابراهمياتفاقية سـيدي ٕابراهمياتفاقية سـيدي ٕابراهمي
رتجاعات نلحظ ٔان أالعضاء الفرنسـيني دامئا و من خالل هذا iسرتجاع وغريه من iس

عندما يأتون الختاذ قراراهتم ضد اجلزائر، يقارنون ذ� مبا فُعل فهيم ٔاثناء iحتالل 
إالجنلزيي ،مفا ُطّبق علهيم من طرف إالجنلزي سـيطبقونه يف جتارهبم عىل الشعب اجلزائري 

  . الفرنيس مدة طوي�،وVٔنه نوع من التفريغ للمكبوïت اليت عاىن مهنا الشعب 
، وجفأة قطع احليك وعاد ٕاىل املايض قضية أالمريقضية أالمريقضية أالمريقضية أالمريكام نسـتنتج أن الاكتب اكن يتحدث عن 

البعيد ليسرتجع تU الفرتة من التارخي الفرنيس ٕالسقاطها عىل احلمك اbي سيتخذه اPلس 
مع زمن  )قضية أالمري(اجتاه القضية املطروحة ٔامامه، وهبذا يتوافق زمن احلاكية أالوىل 

  . يف املضمون ))))قضية سـينرتاقضية سـينرتاقضية سـينرتاقضية سـينرتا((((احلاكية الثانية 
ؤايضا جند أالمري يسرتجع جزءا من حياة بعض خلفاء التارخي إالساليم، وعلامئه اbين 

معظم معظم معظم معظم . . . . ال ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  يف ïرخينا إالسالال ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  يف ïرخينا إالسالال ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  يف ïرخينا إالسالال ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  يف ïرخينا إالساليميميميم««««طعنوا من ذوهيم فيقول 
ئنا أحرقوا، وابن املقفع شوي حيا،احلالج ئنا أحرقوا، وابن املقفع شوي حيا،احلالج ئنا أحرقوا، وابن املقفع شوي حيا،احلالج ئنا أحرقوا، وابن املقفع شوي حيا،احلالج خلفائنا مروا عىل النصل قتلوا من ذوخلفائنا مروا عىل النصل قتلوا من ذوخلفائنا مروا عىل النصل قتلوا من ذوخلفائنا مروا عىل النصل قتلوا من ذوهيهيهيهيم كبار علامم كبار علامم كبار علامم كبار علام

مزق قطعة قطعة، ابن رشد اكد أن حيرق مع كتبه لوال مزق قطعة قطعة، ابن رشد اكد أن حيرق مع كتبه لوال مزق قطعة قطعة، ابن رشد اكد أن حيرق مع كتبه لوال مزق قطعة قطعة، ابن رشد اكد أن حيرق مع كتبه لوال رضرضرضرض~ت احل~ت احل~ت احل~ت احلظظظظ، ابن عر، ابن عر، ابن عر، ابن عريبيبيبيب ا ا ا اهتهتهتهتمه مه مه مه 
  )21( ».».».».    ....اجله� ~ملروقاجله� ~ملروقاجله� ~ملروقاجله� ~ملروق

فهذه لكها ٔامث� لالسرتجاعات سعهتا واقعة خارج حاكية أالمري؛ ٔاي ٕاهنا حدثت يف زمن 
  . يفوق زمن بداية ٔاحداث املدونة
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من  ووووظظظظيفة ٕاعالميةيفة ٕاعالميةيفة ٕاعالميةيفة ٕاعالميةا ميكن القول ٕان وظيفة هذا iسرتجاع وظيفة مزدوجة ،و من هن
من Nحية ٔاخرى، ٕاعالمية من خالل ما تضفيه عىل ذهن القارئ،  وجاملية فنيةوجاملية فنيةوجاملية فنيةوجاملية فنيةNحية، 

سواء ٔااكنت ٔاخبارا جديدة ختّص خشصيات الرواية، ٔام معلومات ٕاضافية ختدم احليك، 
رسدي رمغ تعارضها مع زمن احلاكية أالوىل، ٕاال أن وجاملية ما تسامه به يف تعديل البناء ال 

  . ذ� ال يؤثر عىل معلية القص
ٕان ما اتصفت به ٔاحداث الرواية يف سريورة ٔاحداäا التنازلية حفز الاكتب عىل إالكثار من 

  . iسرتجاعات اخلارجية يف تشكيل النسـيج الروايئ
جاعات Nدر جدا يف النصوص ٕان هذا النوع من iسرت     ::::    iسرتجاعات اiسرتجاعات اiسرتجاعات اiسرتجاعات اZZZZتلطةتلطةتلطةتلطة    ....3333- - - - 1111

النوعني الروائية، وقلّام يلجأ ٕاليه الاكتب،فاشـتغاÐ يف منظومة احليك ضيق جدا؛ ٕاذ جيمع بني 
  . 22. السابقني يف االٓن ذاته ، فميتد من iسرتجاع اخلار· حىت تراه ينظم ٕاىل احلاكية ا�اخلية 

فرأى أالمري طفال يرفرأى أالمري طفال يرفرأى أالمري طفال يرفرأى أالمري طفال يركضكضكضكض    ««««    :لتايلوسـنحاول ف� ييل توضيح بعض جوانبه من خالل املثال ا
عىل حافة وادي اعىل حافة وادي اعىل حافة وادي اعىل حافة وادي امحلمحلمحلمحلام ام ام ام مثمثمثمث وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~ وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~ وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~ وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~جتجتجتجتاه القيام مبناساه القيام مبناساه القيام مبناساه القيام مبناسكككك احل احل احل احلجججج    
وزêدة علامء القاهرة والتوقف يف مقام سـيدي عبد القادر اجليالوزêدة علامء القاهرة والتوقف يف مقام سـيدي عبد القادر اجليالوزêدة علامء القاهرة والتوقف يف مقام سـيدي عبد القادر اجليالوزêدة علامء القاهرة والتوقف يف مقام سـيدي عبد القادر اجلياليليليليل ببغداد، ودمشق والبقاء  ببغداد، ودمشق والبقاء  ببغداد، ودمشق والبقاء  ببغداد، ودمشق والبقاء 

ن  براكته ن  براكته ن  براكته ن  براكته مثمثمثمث العودة وركوب  العودة وركوب  العودة وركوب  العودة وركوب قليال مبقام ابن عرقليال مبقام ابن عرقليال مبقام ابن عرقليال مبقام ابن عريبيبيبيب اbين اكن مريدوه حيلقون بقربه وينتظرو اbين اكن مريدوه حيلقون بقربه وينتظرو اbين اكن مريدوه حيلقون بقربه وينتظرو اbين اكن مريدوه حيلقون بقربه وينتظرو
  )23(».».».».    أالحصنة ومتاعب السلطان يف سـنواته  أالوىلأالحصنة ومتاعب السلطان يف سـنواته  أالوىلأالحصنة ومتاعب السلطان يف سـنواته  أالوىلأالحصنة ومتاعب السلطان يف سـنواته  أالوىل

ا iسرتجاع تندرج مضن iسرتجاع اخلار·؛ ٔالهنا  تتحدث عن و يبدو  ٔان بداية هذ
ٔاحداث حدثت قبل زمن احمليك أالول؛ٔاي قبل مضمون الرواية ٔاêم طفو� أالمري عبد 
القادر، والرحالت اليت قام هبا مع وا�ه، ٔاما هناية iسرتجاع تنمتي ٕاىل iسرتجاع 

الراوي؛ ٔاي عندما عّني أالمري  ا�اخيل؛ ٔاي تدخل مضن أالحداث اليت يتحدث عهنا
  .  سلطاN عىل عشريته، وما جاورها بعد مبايعته

وبذ� يكون مدى هذا iسرتجاع بعيدا ميتد ٕاىل ما قبل احمليك أالول؛ ٔاي بداية 
  . . . .     ~~~~ZZZZتلط خار· يف املدى وداخيل يف السعةتلط خار· يف املدى وداخيل يف السعةتلط خار· يف املدى وداخيل يف السعةتلط خار· يف املدى وداخيل يف السعةاملضمون، وسعته الحقة للمحيك أالول و�b ومس 

خمالفة لسري زمن الرسد تقوم عىل جتاوز حارض احلاكية وذكر « وهو  ::::    iستباقiستباقiستباقiستباق    ....2222- - - - 
،وهذا )iسترشاف(، وقد ٔاطلق عليه جريار جنيت امس )24( »..حدث مل حين وقته بعد

النوع من املفارقات عادة ما يكون ٔاقل تواترا من iسرتجاعات، وجنده ~خلصوص يف 
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ها من طابع اسـتعادي، يرّخص احلاكية اليت ترسد بضمري املتلكم،وذ� بسبب ما ميزي 
  .للسارد يف تلميحات ٕاىل املسـتقبل ،وذ� يندرج مضن ا�ور اbي يقوم به 

من خالل ا�راسة والتحليل ميكن ٔان نذهب ٕاىل ٔان iستباق يف رواية كتاب أالمري 
، �b جنده يظهر يف الرواية عبارة )iسرتجاع(قليل جدا مقارنة ~ملفارقة الزمنية أالوىل 

ن تلميحات عامة تظهر هنا وهناك ،ذات التواتر القليل، و�b منزي بني نوعني من ع
  . iستباق ا�اخيل واخلار·

عادة ما يطرح نوعا من املشالك و~ٔالخص « و هو اbي  ::::    iستباق ا�اخيلiستباق ا�اخيلiستباق ا�اخيلiستباق ا�اخيل    ....1111- - - - 2222
 مشلكة التداخل؛ٔاي مشلكة املزاوجة بني احلاكية أالوىل، واحلاكية اليت يتوالها املقطع

 وهذا النوع من iستباق يتضمن نوعني من iستباقات)  i. .« )25ستبايق
  .iستباق ا�اخل حاكئية، وiستباق اخلارج حاكئية  :وفيه نوعان    
أي اليت تضم قصة مماث� للقصة أالوىل، وهذا النوع بدوره  ::::    iستباق ا�اخل حاكئيةiستباق ا�اخل حاكئيةiستباق ا�اخل حاكئيةiستباق ا�اخل حاكئية....- - - - 

  : يصنف ٕاىل صنفني
اليت تسبب مقدما ثغرة اليت تسبب مقدما ثغرة اليت تسبب مقدما ثغرة اليت تسبب مقدما ثغرة     «««« ويه تi Uستباقات ::::ية التية التية التية التمكمكمكمكييلييلييلييلiستباق ا�اخل حاكئ iستباق ا�اخل حاكئ iستباق ا�اخل حاكئ iستباق ا�اخل حاكئ ....- - - - 

  )26( ».».».».    ....الحقة يف احليك وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  يف احلاكية الحقة يف احليك وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  يف احلاكية الحقة يف احليك وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  يف احلاكية الحقة يف احليك وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  يف احلاكية 
لقد تطلّع أالمري ٕاىل مسـتقبM مبجرد زêرة الرئيس Nبليون Ð يف قرص ٔامبواز، bا جنده يرى 

اجدها ٔاو منتدêهتا الثقافية رٔاى نفسه يعرب شوارع بروسة متوòا ٕاىل أكرب مس«نفسه و هو 
يف اجلامع أالموي بدمشق  ميتشق كتا~ خضام ٔاو خمطوطة من خمطوطات املعمل االٔكرب حمي 

  )  27( ». . ا�ين بن عريب
ٕان أالمري بعد زêرة الرئيس ٔادرك حقيقة وصوÐ ٕاىل تركيا، وحتقق حلمه bا راح يسـبح يف 

زêرته هذه املدينة ،و~لفعل بعد تتايل أالحداث الروائية  تطلعاته، ويضع برNجما لنفسه عند
 ».».».».    ....1852185218521852ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     11111111«حتقق ما اكن يصبو ٕاليه مبجرد ركوبه الباخرة متجها ٕاىل بروسا يف 

  . ؛ مبعىن ٔان iستباق تأكد مبجرد حتققه)  28(
بل واملالحظة أالخرى اليت نلحظها عىل هذا املثال عدم تكرره يف أالحداث الالحقة، 

  .  اكتفى الاكتب مبا ٔاورده يف البداية لتأكيد حدوثه يف مسار الرواية فقط
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كام ورد هذا النوع من التلميحات اليت ٔاوردها مونسـينيور، وجزمه من ٔان الرئيس الفرنيس 
  . سـيقرٔا رسالته مبجرد iنهتاء مهنا

�قيقة ويبين يف �قيقة ويبين يف �قيقة ويبين يف �قيقة ويبين يف رأى عيين الرئيرأى عيين الرئيرأى عيين الرئيرأى عيين الرئيسسسس وهام تقلبان ال وهام تقلبان ال وهام تقلبان ال وهام تقلبان اللكلكلكلكامت واحدة واحدة حبثا عن معاامت واحدة واحدة حبثا عن معاامت واحدة واحدة حبثا عن معاامت واحدة واحدة حبثا عن معاننننهيا اهيا اهيا اهيا ا    ««««
الوقت نفسه من خاللها ، صورة جديدة لرجل الوقت نفسه من خاللها ، صورة جديدة لرجل الوقت نفسه من خاللها ، صورة جديدة لرجل الوقت نفسه من خاللها ، صورة جديدة لرجل رسرسرسرسقت منه الوعود جزءا كبريا من حياته قت منه الوعود جزءا كبريا من حياته قت منه الوعود جزءا كبريا من حياته قت منه الوعود جزءا كبريا من حياته 

  )29( ».».».».    ....وبقي صامدا ٔامام عوارض أالêم القاسـيةوبقي صامدا ٔامام عوارض أالêم القاسـيةوبقي صامدا ٔامام عوارض أالêم القاسـيةوبقي صامدا ٔامام عوارض أالêم القاسـية
مونسـينيور جزم مسـبقا ٔان رسالته سـتصل ٕاىل الرئيس، ويقرأها قبل حىت ٔان ينهتـي من 

، س، و~لفعل قرٔا الرئيس رسالتهزم القكتابهتا،ولكن بعد توايل أالحداث، حتقق تأكيد ج
وّمت ٕاطالق رساح أالمري رمغ ٔان واسيين أالعرج مل يذكر مطلقا ف� بعد احلدث اbي يصور 

  .؛ بل انتقل مبارشة ٕاىل زêرة الرئيس ٕاىل قرص ٔامبوازن وهو يطلع عىل ما كتبه مونسـينيوNبليو
اق، ويصبغه بصبغة يقينية تزيد من ويظهر ٔان السارد يف _ املثالني جيزم بتحقق iستب

  . واقعية أالحداث، وثبتت قميهتا امجلالية ٔاكرث عندما تأكدت
ويه iستباقات اليت تضاعف مقدما مقطعا     ::::    iستباق ا�اخل حاكئية التكراريiستباق ا�اخل حاكئية التكراريiستباق ا�اخل حاكئية التكراريiستباق ا�اخل حاكئية التكراري....- - - - 

  )30. ( رسدê آتيا، وهذا النوع قلام يوجد ٕاال يف التلميحات الوجزية
عض iستباقات التكرارية، ومهنا iستباق اbي ٔاورده السارد يف رواية أالمري ذكر ب

من جهوم  دوميشال والاكبدوميشال والاكبدوميشال والاكبدوميشال والاكبنتنتنتنت اكفينياك اكفينياك اكفينياك اكفينياكعندما اكن يرسد ما قامت به القوات الفرنسـية بقيادة 
عندما بدأت املالمح أالوىل للفجر تتضح، بدٔات قوات اجلعندما بدأت املالمح أالوىل للفجر تتضح، بدٔات قوات اجلعندما بدأت املالمح أالوىل للفجر تتضح، بدٔات قوات اجلعندما بدأت املالمح أالوىل للفجر تتضح، بدٔات قوات اجلرنرنرنرنال ال ال ال     ««««ضد قبائل الغرابة 

لبداية حتركت لبداية حتركت لبداية حتركت لبداية حتركت كككككت� واحدة كت� واحدة كت� واحدة كت� واحدة مثمثمثمث    دوميشال تزحف حنو أهدافها اليت اكنت قد حددت يف ادوميشال تزحف حنو أهدافها اليت اكنت قد حددت يف ادوميشال تزحف حنو أهدافها اليت اكنت قد حددت يف ادوميشال تزحف حنو أهدافها اليت اكنت قد حددت يف ا
اكن الهجوم اكاكن الهجوم اكاكن الهجوم اكاكن الهجوم اكحسحسحسحسا،فقد ا،فقد ا،فقد ا،فقد متمتمتمت    . . . . انفصلت فرقة القناصني واملدفعني اجلبليني وفرق املشاة العرشانفصلت فرقة القناصني واملدفعني اجلبليني وفرق املشاة العرشانفصلت فرقة القناصني واملدفعني اجلبليني وفرق املشاة العرشانفصلت فرقة القناصني واملدفعني اجلبليني وفرق املشاة العرش

تدمري املراكز املتقدمة اليت تدمري املراكز املتقدمة اليت تدمري املراكز املتقدمة اليت تدمري املراكز املتقدمة اليت ململململ تكن  تكن  تكن  تكن متمتمتمتU أكرث من بعU أكرث من بعU أكرث من بعU أكرث من بعضضضض البنادق اليت  البنادق اليت  البنادق اليت  البنادق اليت ململململ يكن لها وقت  يكن لها وقت  يكن لها وقت  يكن لها وقت 
غغغغامدهاامدهاامدهاامدها وم الشنيع ٕان هذا الهج)i....    .«.«.«.«    )31سـتعامل وبعiسـتعامل وبعiسـتعامل وبعiسـتعامل وبعضضضض السـيوف اليت  السـيوف اليت  السـيوف اليت  السـيوف اليت ململململ    ختختختخترج من أرج من أرج من أرج من أ

ململململ تكن حر~ كام  تكن حر~ كام  تكن حر~ كام  تكن حر~ كام     ««««يف حا� تأهب لهجوم معاكس  دوميشال والاكبدوميشال والاكبدوميشال والاكبدوميشال والاكبنتنتنتنت اكفينياك اكفينياك اكفينياك اكفينياكجعل لك من 
    MMMMينتظران ردة فعل قريبة مممممممما يفعا يفعا يفعا يفع Nينتظران ردة فعل قريبة ان اك Nينتظران ردة فعل قريبة ان اك Nينتظران ردة فعل قريبة ان اك Nان اكbbbbتوقعها اجلتوقعها اجلتوقعها اجلتوقعها اجلرنرنرنرنال دوميشال والاكبال دوميشال والاكبال دوميشال والاكبال دوميشال والاكبنتنتنتنت اكفينياك ال اكفينياك ال اكفينياك ال اكفينياك ال

  )32(    »»»»    ....    ....أالمري عادةأالمري عادةأالمري عادةأالمري عادة
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ية حدوث هذا الرد، ٔاو هبذا الترصحي، جعل الاكتب املتلقي يف حا� انتظار وتطلع ٕالماكن 
رفع رفع رفع رفع     ««««عدم حدوثه ،ٕاال ٔان هذا iنتظار مل يطل فرسعان ما حتقق الرّد هبجوم أالمري  

عىل عىل عىل عىل ....نرص من هللا قريبنرص من هللا قريبنرص من هللا قريبنرص من هللا قريب::::أالمري الراêت البيضاء اأالمري الراêت البيضاء اأالمري الراêت البيضاء اأالمري الراêت البيضاء اZZZZتومة بيد مفتوحة كتب حولها تومة بيد مفتوحة كتب حولها تومة بيد مفتوحة كتب حولها تومة بيد مفتوحة كتب حولها خبخبخبخبط واط واط واط واحضحضحضحض
املدى املدى املدى املدى     اكن يتقدم القوات ،مدفع حمدوداكن يتقدم القوات ،مدفع حمدوداكن يتقدم القوات ،مدفع حمدوداكن يتقدم القوات ،مدفع حمدود....الساعة الثانية صباحا بدٔا الساعة الثانية صباحا بدٔا الساعة الثانية صباحا بدٔا الساعة الثانية صباحا بدٔا جهجهجهجهومه هبدف املباومه هبدف املباومه هبدف املباومه هبدف املباغغغغتةتةتةتة

  )33( ».».».».    ....وآخر جبيل وآخر جبيل وآخر جبيل وآخر جبيل متمتمتمت تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل
ٕان مدى هذا iسرتجاع اكن مدى قصريا جدا ال يتجاوز مخسة عرش سطرا، وتفسري 
ذ� ٔان الاكتب جتنب وقوع القارئ يف حا� من اbهول وiنتظار تفقده القدرة عىل 

اليت خيلقها لسّد الثغرات اليت  الرتكزي، وiستيعاب، وجتنبه ٔايضا العديد من التفسريات
  .حتول بينه وبني فهم النص 

 Ðستباق التكراري يف قوi ٔاأٔأامتمتمتمتىن أن ميدىن أن ميدىن أن ميدىن أن ميدينينينين هللا بعمر آخر ٔالخدم هذه أالرض  هللا بعمر آخر ٔالخدم هذه أالرض  هللا بعمر آخر ٔالخدم هذه أالرض  هللا بعمر آخر ٔالخدم هذه أالرض     ««««ؤايضا جند
سأعطهيا رفاة اجلسد ٕاذا اكن رماد تربيت يسكت أالحقاد سأعطهيا رفاة اجلسد ٕاذا اكن رماد تربيت يسكت أالحقاد سأعطهيا رفاة اجلسد ٕاذا اكن رماد تربيت يسكت أالحقاد سأعطهيا رفاة اجلسد ٕاذا اكن رماد تربيت يسكت أالحقاد ....اليت حرمت مهنا يف وقت مبكراليت حرمت مهنا يف وقت مبكراليت حرمت مهنا يف وقت مبكراليت حرمت مهنا يف وقت مبكر

ململململ يكن مونسـينيور يدري أنه اكن يقطع  يكن مونسـينيور يدري أنه اكن يقطع  يكن مونسـينيور يدري أنه اكن يقطع  يكن مونسـينيور يدري أنه اكن يقطع     ....ويوقويوقويوقويوقظظظظ حواس النور واحلب يف قلوب الناس  حواس النور واحلب يف قلوب الناس  حواس النور واحلب يف قلوب الناس  حواس النور واحلب يف قلوب الناس 
  )34( ».».».».    ....وعدا عىل نفسه سـيكبوعدا عىل نفسه سـيكبوعدا عىل نفسه سـيكبوعدا عىل نفسه سـيكبMMMM حىت موته حىت موته حىت موته حىت موته

قبل موت مونسـينيور ٔاوىص خادمه جون مويب بأن يقوم بنقل بعض الرتبة من بوردو، 
وينرثها يف حبر اجلزائر، فقد ٔاوىص مونسـينيور هبذه الوصية وهو يتطلّع ٔان تكون هذه 

ة والسمل بني الطرفني، و~لفعل فقد حتققت الوصيّة، ومحل الرتبة يه سبيM يف حتقيق الهدن
جوين مويب الرتبة ٕاىل حبر اجلزائر، ٕاّال ٔان التطلعات iسترشافية اليت اكن يأملها 

فالقارئ مبجرد قراءة الرواية وربطها ~لتارخي اجلزائري يعرف ٔان  مونسـينيور مل تتحقق،
، ٕاال ٔان iحتالل ))))1864186418641864جويلية جويلية جويلية جويلية     28282828يف يف يف يف ((((ٔامنية القس مل تتحقق؛ ٔالن أالتربة نرثت 

  .؛ ٔاي بعد احلادثة بقرن ٕاال سـنتني 1962الفرنيس اسـمتر ٕاىل سـنة 
ٕان القارئ يعرف مسـبقا أن هذا iسترشاف مل يتحقق ٔاثناء رسد أالحداث، فإالجابة عن 

  . هذا iسترشاف مل تتحقق؛ ٔالن احلرب مل تتوقف
هذا النوع من iسترشافات قليل iشـتغال يف و من خالل املثالني السابقني ننوه ٕاىل ٔان 

  .مدونة كتاب أالمري 
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كام نستشف من خالل املثال الثاين ٔان هذا النوع من iستباق غري مقيّد بفرتة زمنية 
سار الرسدي للرواية تركت ،فالرغبة اليت مل تتحقق خالل امل  زمنه مفتوزمنه مفتوزمنه مفتوزمنه مفتوحححححمددة؛ ٔاي ٕان 

،فالروايئ فيه يكون ٔاكرث اسـتقاللية عكس مفتوحا،ٕ~ماكنية حدوثه مسـتقبال الزمن 
  . iسرتجاع املقيد ~لرجوع ٕاىل فرتات حمددة

غريية القصة،وهذا النوع ال ويسميه جريار جنيت ~الستباقات  ::::    iستباق اخلارج حاكئيةiستباق اخلارج حاكئيةiستباق اخلارج حاكئيةiستباق اخلارج حاكئية....- - - - 
   35. و احلاكية الثانية خطر التداخل بني احلاكية أالوىل هيدده

اقات املتوفرة يف رواية كتاب أالمري، الحظنا عدم من خالل تتبع  مسار اشـتغال iستب
وجود هذا النوع من iستباقات ،وحىت ٕان وجدت بعض مالحمه فهـي مطروحة بشلك 
غري واحض، �b سنتجنب دراسـهتا لتفادي الوقوع يف اخللط بني iستباق التابع ملضمون 

.                              ورد يف التلميحات الرواية،وما
يف ٔاغلب أالحيان يكون Ð  «وهذا النوع من iستباقات: : : :     iستباق اخلار·iستباق اخلار·iستباق اخلار·iستباق اخلار·    ....2222- - - - 2222- - - - 

  )36( ». .وظيفة ختامية تصلح ل�فع خبط معل ما ٕاىل هنايته املنطقية
ث الروائية اليت حيكهيا السارد هبدف اطالع مجموعة من احلواد«كام يتضّمن هذا النوع 

  )37( ». .املتلقي عىل ما سـيحدث يف املسـتقبل
ٕان لهذا النوع مظاهر يقدم وفقها،ٕاما عن طريق العناوين، ٔاو بتقدمي ملخصات متهد ملا 

  38.  سـيحدث
وما ٔاكرث iستباقات اخلارجية املقدمة عن طريق العناوين، واليت سـنحاول ٕاجاملها من 

  :     جلدول التايلا خالل
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        ة املقدمة عن طريق العناوينة املقدمة عن طريق العناوينة املقدمة عن طريق العناوينة املقدمة عن طريق العناوينiستباقات اخلارجيiستباقات اخلارجيiستباقات اخلارجيiستباقات اخلارجي)    )    )    )    1111: (: (: (: (اجلدول راجلدول راجلدول راجلدول رمقمقمقمق
هذه العناوين عبارة عن ملخصات قبلية ملا سـيحدث يف الفصل اbي تتصدره، وتكون 
عبارة عن النافذة اليت يطلع من خاللها القارئ عىل مسار احليك، فتو� �يه نوعا من 

  . اخللفية املرجعية الرتباط ا�ال� بيهنا وبني النص
احلرص الوقفة اخلامسة، مزن� التدوين للتعرف عىل كيفية وسـنأخذ عىل سبيل املثال ال 

اشـتغال هذا النوع من iستباقات، من خالل العنوان يتبادر ٕاىل ٔاذهاننا ٔان النص اbي 
        ....ومونسـينيور ديبوومونسـينيور ديبوومونسـينيور ديبوومونسـينيور ديبوشششش    يليه يتحدث عن ماكنة الكتابة يف حياة لك من أالمري، 

ن االهتامات املوòة ٕاليه فأالمري بعد جسنه يف قرص ٔامبواز رٔاى ٔان حياته مغمورة، وأ 
بسبب استسالمه قد تطعن يف حقيقته التارخيية مسـتقبال ،فرأى ٔان السبيل الوحيد حلفظ 
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ذاكرة أالجيال من التلف والطعن ٔان يقوم هو بتدوين مذكراته، �b جنده مييل عىل 
 مصطفى بن الهتايم سريته اbاتية، فقد اكنت ٕاجابته عندما ساÐٔ مونسـينيور  عن جدوى

  :  قال كتابته سريته رمغ ٔانه خشصية معروفة �ى امجليع ال حتتاج ٕاىل من يعرف هبا ،
املشلك ال املشلك ال املشلك ال املشلك ال هيهيهيهيمين خشصيا ولكين أشعر أن ما قاÐ مين خشصيا ولكين أشعر أن ما قاÐ مين خشصيا ولكين أشعر أن ما قاÐ مين خشصيا ولكين أشعر أن ما قاÐ يليليليل اليس مصطفى دقيق و اليس مصطفى دقيق و اليس مصطفى دقيق و اليس مصطفى دقيق وحصحصحصحصيح يح يح يح     «««« 
....    MMMMعنا بوسائ Nعنا بوسائا غري Nعنا بوسائا غري Nعنا بوسائا غري Nدة أو نقصان أفضل من أن يروهيهيهيهيا غريêدة أو نقصان أفضل من أن يروكتب حياتنا مثلام عشـناها بدون زêدة أو نقصان أفضل من أن يروكتب حياتنا مثلام عشـناها بدون زêدة أو نقصان أفضل من أن يروكتب حياتنا مثلام عشـناها بدون زêننننكتب حياتنا مثلام عشـناها بدون ز

ليليليليسسسس أفضل من امرئ يقول ïرخيه وينري الطريق للناس اbين  أفضل من امرئ يقول ïرخيه وينري الطريق للناس اbين  أفضل من امرئ يقول ïرخيه وينري الطريق للناس اbين  أفضل من امرئ يقول ïرخيه وينري الطريق للناس اbين     . . . . اليت ليست دااليت ليست دااليت ليست دااليت ليست دامئمئمئمئا طيبةا طيبةا طيبةا طيبة
االٓخرون اbين يشـهتون تأويل التاراالٓخرون اbين يشـهتون تأويل التاراالٓخرون اbين يشـهتون تأويل التاراالٓخرون اbين يشـهتون تأويل التارخيخيخيخي كام تقول  كام تقول  كام تقول  كام تقول هلهلهلهلم رم رم رم رؤؤؤؤوسهم وسهم وسهم وسهم . . . . قاقاقاقامسمسمسمسوه نفوه نفوه نفوه نفسسسس أالشواق واالٓالم  أالشواق واالٓالم  أالشواق واالٓالم  أالشواق واالٓالم 

  )39( ».».».».    ....ال يسألون أحدا عندما يريدون إالساءة ê سـيدي الفاضلال يسألون أحدا عندما يريدون إالساءة ê سـيدي الفاضلال يسألون أحدا عندما يريدون إالساءة ê سـيدي الفاضلال يسألون أحدا عندما يريدون إالساءة ê سـيدي الفاضل
ٔالمري، وهذا ما ملّحت ٕاليه و املتأمل جيد بأن هذه الفقرة تربز ٔامهية التدوين يف حياة ا

  . إالحا� القبلية املمتث� يف العنوان
أالمهية نفسها اليت احتلها العنوان يف حياة أالمري، احتلها يف حياة مونسـينيور فقد اكن ميثل 
تU الرغبة اجلاحمة اليت سعى طي� احليك ٕاىل حتقيقها،وحتمل متاعب السفر ومواجع أالمل 

  . ملوòة ٕاىل الرئيس Nبليونمن ٔاجل ٕامتام الرسا� ا
كذ� وصفت ماكنة التدوين يف هذا الفصل يف إالشارة ٕاىل حفوى الرسائل املتباد� بني 
الطرفني وخاصة تU الرسائل اZصصة للمفاوضات بني بيجو وأالمري من ٔاجل ٕاحالل 

ة Ð، ة Ð، ة Ð، ة Ð، مثمثمثمث    فقد التقى مع ابن دوران واقرتفقد التقى مع ابن دوران واقرتفقد التقى مع ابن دوران واقرتفقد التقى مع ابن دوران واقرتحححح عليه بدء املفاوضات يف رسالت عليه بدء املفاوضات يف رسالت عليه بدء املفاوضات يف رسالت عليه بدء املفاوضات يف رسالتكككك املوò املوò املوò املوò    ««««الهدنة  
        ....    أخرج أالمري رساأخرج أالمري رساأخرج أالمري رساأخرج أالمري رسا���� من حقيبته اجل من حقيبته اجل من حقيبته اجل من حقيبته اجل����ية اليت ال تغادر ية اليت ال تغادر ية اليت ال تغادر ية اليت ال تغادر ظظظظهرههرههرههره

 - - - -Ð اÐ اÐ اÐ هل حنن حتت ٕامرتهل حنن حتت ٕامرتهل حنن حتت ٕامرتهل حنن حتت ٕامرتكككك حىت يبعث لنا مبثل هذه  حىت يبعث لنا مبثل هذه  حىت يبعث لنا مبثل هذه  حىت يبعث لنا مبثل هذه . . . . اااامسمسمسمسع هذا اجلزء من الرساع هذا اجلزء من الرساع هذا اجلزء من الرساع هذا اجلزء من الرسا���� اليت بع اليت بع اليت بع اليت بعهثهثهثهثا
لقد أشدت بقواتلقد أشدت بقواتلقد أشدت بقواتلقد أشدت بقواتكككك وحنن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنني  وحنن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنني  وحنن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنني  وحنن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنني . . . . املراسالتاملراسالتاملراسالتاملراسالت

  )40( ».».».».    ....ة ٕاىل لغة أخرى يف جمال   السـياسةة ٕاىل لغة أخرى يف جمال   السـياسةة ٕاىل لغة أخرى يف جمال   السـياسةة ٕاىل لغة أخرى يف جمال   السـياسةٔاعتقد أننا يف حاجٔاعتقد أننا يف حاجٔاعتقد أننا يف حاجٔاعتقد أننا يف حاج. . . . ٕاذا اقتىض أالمرٕاذا اقتىض أالمرٕاذا اقتىض أالمرٕاذا اقتىض أالمر
  .                      فربسا� ميكن للهدنة ٔان تتحقق، وهبا ميكن للحرب ٔان تسـمتر ٔاو تتوقف

ٕان العنوان هنا مقارنة ~لنص يعّد مقطعا خارجيا عن مضمون الرواية، وال ميكن ٔان يتصل 
رïبة اليت يقع فهيا القارئ عادة ٔاثناء به بأي شلك من أالشاكل زمنيا، جفيء به ٕالزاحة ال
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متابعته للقراءة من ٔاجل الوصول ٕاىل اخلوامت، فهذه احلركية يف iسـتقبال جتدد الطاقة 
  .  iستيعابية للمتلقي

امللخصات املقدمة امللخصات املقدمة امللخصات املقدمة امللخصات املقدمة ٕان العنوان ما هو ٕاال مظهر من مظاهر iستباقات اخلارجية ٕاىل جانب 
ثال  االٓيت يبّني كيفية صياغة هذا النوع من ، وامل لٕالشارة ٕاىل ما سـيحدث مسـتقباللٕالشارة ٕاىل ما سـيحدث مسـتقباللٕالشارة ٕاىل ما سـيحدث مسـتقباللٕالشارة ٕاىل ما سـيحدث مسـتقبال

متمتمتمتىن أن ال حيدث ما يغري ا�نيا رأسا عىل عقب، ىن أن ال حيدث ما يغري ا�نيا رأسا عىل عقب، ىن أن ال حيدث ما يغري ا�نيا رأسا عىل عقب، ىن أن ال حيدث ما يغري ا�نيا رأسا عىل عقب، متمتمتمتمت مت مت مت     ««««::::iستباقات  أخريا اقتنعوا ؟أأخريا اقتنعوا ؟أأخريا اقتنعوا ؟أأخريا اقتنعوا ؟أ
مونسـينيور ديبومونسـينيور ديبومونسـينيور ديبومونسـينيور ديبوشششش يف ٔاعامقه وهو يعرب الساحة الرشفية حتت وقع أالمطار اليت زادت  يف ٔاعامقه وهو يعرب الساحة الرشفية حتت وقع أالمطار اليت زادت  يف ٔاعامقه وهو يعرب الساحة الرشفية حتت وقع أالمطار اليت زادت  يف ٔاعامقه وهو يعرب الساحة الرشفية حتت وقع أالمطار اليت زادت 

  )41( ».».».».    ....حدحدحدحدهتهتهتهتا ليختفي هنائيا داخل الا ليختفي هنائيا داخل الا ليختفي هنائيا داخل الا ليختفي هنائيا داخل الهبهبهبهبو املؤدي ٕاىل قاعة املناقشاتو املؤدي ٕاىل قاعة املناقشاتو املؤدي ٕاىل قاعة املناقشاتو املؤدي ٕاىل قاعة املناقشات
، ؤاثناء حضوره ٕاحدى جلسات البانيك اZصصة ملناقشة 1848184818481848جانفي جانفي جانفي جانفي     17171717مونسـينيور يف 

قضية أالمري، اكن يشعر قبل دخوÐ قاعة املناقشات ٔان أالمور لن تسري حسب ما يرجو، 
؛ ٔاي يف خامتة 26262626الصفحة الصفحة الصفحة الصفحة �b جند الاكتب قد Aد للك ذ� هبذا امللخص الوارد يف 

  . يف الوقفة نفسها الفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاينينينين، وممهدا ملا سـيحدث يف وقفة أالوىلوقفة أالوىلوقفة أالوىلوقفة أالوىلالالالالمن  الفصل أالولالفصل أالولالفصل أالولالفصل أالول
كام خلص السارد يف هذا امللخص القصري iستبايق أالحداث اليت سـتقع                   

غزيو غزيو غزيو غزيو و سـترض مبصري أالمري، و~لفعل فٕان املناقشات اليت حدثت بني رئيس اPلس 
((((GuGuGuGuiiiizzzzot)ot)ot)ot)     ،فٕان ) فرنسا(ومع أالحداث احلاص� يف البالد ونوابه، تركت القضية معلقة

  .    1852185218521852سـنة سـنة سـنة سـنة قضية أالمري نسيت متاما، ودفع مثن ذ� البقاء يف السجن ٕاىل غاية 
ٕان لهذا النوع وظيفة Aمة تضع القارئ  يف اخلانة اليت متكنه من iطالع عىل اجلو العام 

  . الروايئملقتضيات احليك، حىت قبل وصوÐ ٕاىل أالحداث املمك� للبناء 
و بعد التعرف عىل كيفية اشـتغال iستباقات، وiسرتجاعات نسـتطيع القول ٕان هذه 
املفارقات الزمنية ٔادت دورا هاما يف تنشـيط مسار احليك عن طريق اخللخ� الزمنية اليت 

  .تكسب النص جاذبية املقروئية، وجتنبه الرïبة املنقصة من قميته امجلالية، والفنية
مبقدار حتمكه يف سريورة الزمن، ٕاال ٔان هناك بعض iنزêحات اليت تفرض ٕان الروايئ 

نفسها عليه يف الساحة إالبداعية،ومن خاللها يثبت الاكتب جدارته يف بناء السّمل الزمين 
حىت ال يقع يف متاهات اخللط اليت قد تؤدي به ٕاىل جتاوز الزمن الفاعيل، ويبقى ما ٔاورده 

  . تعة الفنية اليت ميكن ٔان حيظى هبا القارئ ٔاثناء معلية التلقيعبارة عن تشويش منفر للم 
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