تقنية الزمن يف رواية (حينما يبتسم القدر) لعادل
"الرشيدي "مقاربة بنيوية
 عبداهلل بن خليفة السويكت. د.أ
اعتنــى البحــث بدراســة تقنيــة مــن تقنيــات الســرد الروائــي أال وهــي تقنيــة
 وهــي روايــة تحكــي،الزمــن فــي روايــة (حينمــا يبتســم القــدر) لعــادل الرشــيدي
ســيرة الملــك المؤســس عبدالعزيــز رحمــه اهلل التــي أحســن الســارد بخيالــه
 وتعــد هــذه التقنيــة مــن أهــم البنيــات الســردية عنــد،التاريخــي عرضهــا وأجــاد
 وتبــرز قــدرة،أصحــاب المنهــج البنيــوي لكونهــا تحاكــي األحــداث والوقائــع زمن ًّيــا
الســرد الروائــي علــى عــرض تلــك األحــداث وأســاليب بثهــا فــي ذهــن المتلقــي
 وإيقــاع التســريع الزمنــي لألحــداث،باإلفــادة مــن تقنيــات االســتباق واالســترجاع
أو تبطيئــه بمــا يمتلكــه الســارد مــن طرائــق فنيــة مختلفــة شــكلت بتنوعهــا
.واختالفهــا بنيــة الروايــة
The structure of time in the novel (When the Fate Smiles) by the novelist
Adel Al-Rashidi
This paper attempts to study the time technique as one of the novelistic narrative
techniques in Adel Al-Rasheedi’s novel When Destiny Smiles [hynama yabtasim
alqudru]. The novel narrates the biography of the late King Abdulaziz (May God
Bless his Soul). The narrator of the novel has excelled in interweaving the biography through his historical imagination. According to structuralists, this technique is
one of the major narrative constructs. It historiographically reflects the events and
incidents of that time. It shows how novelistic narrative is skilfully manipulated
to present these incidents through using strategies such as flashback (analepsis),
flash-forward (prolepsis), and changing the tempo of incidents. The narrator has
manipulated those diverse narrative strategies in forming the structure of the novel.
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شـهد األدب العربـي فـي العصـر الحديث إقبـاالً
واضحا على
ً
ال َقصـص التاريخـي ،ومهـد لذلك مؤلفو المسـرحيات التاريخية
ومترجموها ،ومن السـرد التاريخي رواية (حينما يبتسـم القدر)
للروائـي عـادل الرشـيدي الـذي سـطر سـيرة الملـك عبدالعزيـز
 رحمـه اهلل  -وتتبـع مراحـل حياتـه ،وفـق بنـاء سـردي مـنخلال عملـه األصيـل الموسـوم بـ(حينمـا يبتسـم القـدر) ،فقـد
رصـد تحركاتـه ،وو ّثـق بطوالتـه ،ورسـم فروسـيته ببراعـة جمعـه
المعلومـات ،متك ًئـا علـى خيالـه التاريخـي ،متتب ًعـا حياتـه مـن
سـني شـبابه فـي الكويـت إلـى حيـن تحقيـق غايـة أمنياتـه وهـي
اسـتعادة ملـك آبائـه وأجـداده بفتح الريـاض (األرض الحلم) إلى
أن ختـم ذلـك بوصيتـه إلـى مـن سـيخلفه مـن بعـده.
سـتركز الدراسـة علـى تقنيـة الزمـن باسـتخدام المنهـج البنيـوي؛
وقـد اخترنـا الزمـن؛ ألنـه مـن أهـم البنـى التـي تتصـل بالسـرد،
حتـى إننـا نسـتطيع القـول :إنـه أهـم البنيات النصيـة ،وأخطرها
شـأ ًنا ،وأكثرهـا تحك ًمـا فـي السـرد الروائـي.
مفهوم الزمن وأهميته:

قبـل أن نتنـاول مفهـوم الزمـن يجـب أن نشـير إلـى أننـا كـي
نفهـم بنيـة النـص السـردي عمو ًمـا بمـا فيـه الزمـن ،ونـدرك
طبيعتـه الداخليـة ،يجـب أن نعـرف أن البنيوييـن وعلى رأسـهم
توماتشفسكي ميزوا بين دعامتين في الحكي :المتن ،والمبنى،
فيؤكـد بـد ًءا أن لـكل حكـي أدبـي مظهريـن متكامليـن :إنـه فـي
آن واحـد :قصـة وخطـاب ،فالحكـي قصـة يعنـي األحـداث فـي
ترابطهـا وتسلسـلها وفـي عالقاتهـا بالشـخصيات فـي فعلهـا
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وتفاعلهـا ،أي القصـة كمـا يفتـرض أنهـا جـرت بالفعـل ،أمـا
الخطـاب فيظهـر لنـا مـن وجـود الـراوي الـذي يتولـى تقديـم
القصـة ،وبحيـال هـذا الـراوي هنـاك القـارئ الـذي يتلقى هذا
الحكـي ،ففـي الحكـي قصـة يجري فيها التمييز بين مسـتويين
هما :منطق األحداث من جهة والشخصيات وعالقاتها بعضها
ببعـض مـن جهـة ثانيـة .أمـا الحكـي بوصفـه خطا ًبـا فيركز في
تحليله على ثالثة جوانب :زمن الحكي ،وجهات الحكي ،وصيغ
الحكي(((.
ومـن هـذا المنطـق ُعنيـت الدراسـات البنيويـة بالزمـن حتـى
إننـا نسـتطيع القـول :إنـه أهـم البنيـات النصية ،وأكثرهـا تحك ًما
فـي السـرد الروائـي؛ ألن "الزمـن يحـدد إلـى حـد بعيـد طبيعـة
الروايـة ويشـكلها"(((.
وعلـى الرغـم مـن أن مفهـوم الزمـن قـد شـغل حيـزًا كبيـ ًرا
موضوعـا ذا بـال،
فـي دراسـات النقـاد والباحثيـن فإنـه ال يـزال
ً
طرقـه الباحثـون مـن وجهـات مفهوميـة مختلفـة كالمفهـوم
النحـوي للزمـن ،والمفهوم اللسـاني ،والمفهوم األدبي ،والمفهوم
الفلسـفي ،والمفهـوم األسـطوري ،والمفهـوم الدينـي ،والمفهـوم
النفسـي؛ ولطبيعـة دراسـتنا التـي تتوخـى االختصـار فإننـا
سـوف نتنـاول مفهـوم الزمـن مـن وجهـة نظـر الروائييـن؛ ألنـه
يشـكل لديهـم "لحمـة الحـدث ،وملـح السـرد ،وصنـو الحيـز،
((( ينظـر :يقطيـن ،سـعيد ،تحليـل الخطـاب الروائـي (الزمـن ،السـرد،
التبئيـر) ،بيـروت ،المركـز الثقافـي العربـي1997 ،م ،ص.30
((( قاسـم ،سـيزا ،بنـاء الروايـة ،القاهـرة ،الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب،
1984م ،ص .26
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وقـوام الشـخصية"(((؛ لهـذا أضحـى الزمـن عنصـ ًرا أساسـيًّا "في
السـرد الروائـي ،وهـو محـوري تترتـب عليـه عناصـر التشـويق
واالسـتمرار ،كمـا أنـه نسـبي يختلـف مـن شـخصية إلـى أخـرى،
ومـع ذلـك فإنـه ليـس للزمـن وجـود مسـتقل فـي الروايـة ،وإنمـا
هـو يتخللهـا كلهـا"(((.
ويشكل الزمن في الخطاب الروائي "تقنية من أدق التقنيات
التـي تؤثـر مباشـرة فـي البنيـة العامـة للروايـة ،وهـي التـي
تحكـم األزمنـة المتغيـرة فـي نطـاق رؤيـة الـراوي العامـة،
وبهـا تتمكـن الروايـة مـن االسـتجابة لهـذه الرؤيـة فـي نهايـة
األمـر"(((.
ففـي فرنسـا يعـد ميشـال بوتـور أحـد مؤسسـي فكـرة الزمـان
والمـكان فـي الروايـة الجديـدة ،فهـو يـرى أنه ليـس للزمن وجود
موضوعـي ،بـل هـو ينبـع مـن أفعالنـا ،ويكـ ِّون منـا عالقـة جدليـة
يحقـق نفسـه بهـا ،ونحقـق نحـن وجودنـا بـه ً
أيضـا ،فالزمن ليس
محتـوى تتكـدس فيـه األحـداث ،إنمـا هـو يرتبـط ويتعلـق بنـا
وبحـركات وجودنـا(((.
((( مرتـاض ،عبدالملـك ،فـي نظريـة الروايـة ،الكويـت ،المجلـس الوطنـي
للثقافـة والفنـون واآلداب1998 ،م ،ص.207
((( عـزام ،محمـد ،فضـاء النـص الروائـي ،مقاربـة بنيويـة تكوينيـة فـي أدب
نبيـل سـليمان ،الالذقيـة ،دار الحـوار1996 ،م ،ص.121
((( المحاديـن ،عبدالحميـد ،التقنيـات السـردية فـي روايـات عبدالرحمـن
منيـف ،بيـروت ،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر1999 ،م ،ص.61
((( ينظر :جرييه ،آالن روب ،نحو رواية جديدة ،ترجمة :مصطفى إبراهيم،
مصر ،دار المعارف( ،د .ت) ص.152

157

تقنية الزمن في رواية (حينما يبتسم القدر) لعادل الرشيدي مقاربة بنيوية

157

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون

أمـا تـودوروف فإنـه يفـ ِّرق بيـن زمـن القصـة وزمـن الخطـاب،
"فزمـن الخطـاب هـو بمعنـى مـن المعانـي زمـن خطـي ،فـي حين
أن زم َن القصة زم ٌن متعدد األبعاد؛ ففي القصة يمكن ألحداث
كثيـرة أن تجـري فـي آن واحـد ،لكـن الخطـاب ملـزم بـأن يرتبهـا
متتال ًيـا يأتـي الواحـد فيهـا بعـد اآلخر"(((.
تتويجـا لمـا سـبقها مـن
وتعـد دراسـات الناقـد جيـرار جنيـت
ً
وتلخيصـا لنتائجهـا وتصوراتهـا ،فقـد تمكـن مـن
الدراسـات،
ً
معالجـة الزمـن معالجـة عميقـة ،وصـل بهـا إلـى مرحلـة النضـج،
فهـو يـرى أن "الحكايـة مقطوعـة زمنيـة مرتيـن ،هنـاك زمـن
الشـيء المـروي ،وزمـن الحكايـة زمـن المدلول ،وزمن الـدال"(((،
وبنـا ًء علـى دراسـته تلـك تحـددت لديـه ثلاث عالقـات تتمثـل
فـي عالقـة الترتيـب الزمنـي لألحـداث ،والمـدة الزمنيـة أو
االسـتغراق الزمنـي ،أو مـا يسـميه بعـض النقاد بـ(إيقاع السـرد)
وأثـره فـي تسـريع زمـن السـرد أو إبطائـه ،وأخيـ ًرا عالقـة تكـرار
األحـداث فـي كل مـن القصـة والحكايـة كالتواتـر اإلفـرادي،
والتواتـر التكـراري ،والتواتـر اإلعـادي ،وبعـض تلـك العالقـات
هـي مـا سـتقوم عليهـا دراسـتنا لتقنيـة الزمـن فـي روايـة (حينما
يبتسـم القـدر) بـإذن اهلل.
((( تـودوروف ،تزفيطـان ،طرائـق تحليـل السـرد األدبـي (مقـوالت السـرد
األدبـي) ،ترجمـة :الحسـين سـحبان ،وفـؤاد صفـا ،الربـاط ،منشـورات
اتحـاد كتـاب المغـرب1992 ،م ،ص.56
((( جنيـت ،جيـرار ،خطـاب الحكايـة (بحـث فـي المنهـج) ،ترجمـة :محمـد
معتصم ،وعبدالجليل األزدي ،وعمر حلي ،الهيئة العامة للمطابع األميرية،
المجلـس األعلـى للثقافـة ،مصـر ،ط1997 ،2م ،ص.45
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رواية (حينما يبتسم القدر):

شـخصية الملـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل سـعود
 رحمـه اهلل  -شـخصية فـذة فـي خصائصهـا ،عبقريـة فـيتصرفهـا ،نـادرة فـي إنجازاتهـا ،نفذ الملك عبدالعزيز مشـروعه
الحضـاري الـذي كان يتطلـع إليـه ،وبنـى دولـة قويـة األركان،
شـامخة البنيـان ،واسـتطاع بفضـل اهلل ثـم بحنكتـه أن ينشـر
ً
عرضـا،
األمـن فـي أرجـاء هـذه البلاد الممتـدة طـوالً والواسـعة
وحفـظ حقـوق رعيتـه ،وأقـام معالـم الدين ،ومهمـا ُكتب عن هذه
الشخصية فلن توفى حقها؛ ولذا فقد كان "من الصعوبة بمكان
أن يكتـب كاتـب عـن عبقـري كالملـك عبدالعزيـز ،كان أمـ ًة فـي
إنجازاتـه التـي ال يمكـن أن توصـف بأقـل مـن أنهـا إعجـاز ،وكان
أمـ ًة فـي شـخصيته الفـذة التـي ال يمكـن أن توصـف بأقـل مـن
أنهـا ذات تميـز وتأثيـر قـوي"((( .ولتفـرد هـذه الشـخصية كثـرت
المؤلفات التي درسـتها ،وتعددت البحوث التاريخية التي وثقت
وقفت عليه -
سـجلها ،وبالرغـم مـن كثرتهـا ،فإنـي  -وبحدود ما
ُ
لـم أجـد عملاً أدب ًّيـا وثق سـيرته ،وتتبع مراحل حياتـه ،وفق بناء
سـردي أصيـل إال هـذا العمـل الموسـوم بـ(حينمـا يبتسـم القدر)
للروائي أ .عادل الرشيدي ،فقد رصد تحركاته ،ووثق بطوالته،
وصور فروسـيته ببراعة جمعه المعلومات ،واتكائه على الخيال
التاريخـي ،متتب ًعـا حياتـه منـذ سـني شـبابه فـي الكويـت حتـى
تحقيـق غايـة أمنياتـه ،وهـي اسـتعادة ملـك آبائـه وأجـداده بفتـح
((( السماري ،إبراهيم بن عبداهلل ،الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة،
األمانـة العامـة لالحتفـال بمـرور مئـة عام على تأسـيس المملكة العربية
السعودية ،الرياض1419 ،هـ ،ص.7
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الريـاض (األرض الحلـم) ،إلـى أن ختـم ذلـك بوصيتـه إلـى َمـن
سيخلفه من بعده ،ولهذا يقول كاتب الرواية في إحدى اللقاءات
التـي أُجريـت معـه" :ربمـا وثق الكثيرون سـيرة الملك عبدالعزيز
التاريخيـة ،لكنـي هنـا فـي هـذه الروايـة أردت أن أكـون منص ًفـا
ألحالمـه ولفروسـيته وإليمانـه بدينه ورسـالته التـي حملها .وقد
حاولـت جاهـ ًدا االسـتعانة بـكل أحاديثـه  -رحمـه اهلل  -ولهـذا
جـاءت الروايـة أقـرب إلـى سـيرة ذاتيـة للملـك عبدالعزيـز"(.((1
وممـا قـ َّرب الروايـة إلـى القـارئ ذلك السـرد المتأنـق اآلخذ بيد
الخيـال فـي كل ناحيـة مـن نواحي الروايـة ،فالخيال يعد عنص ًرا
أساسـا فـي أي عمـل سـردي ،ومتـى ابتعـدت الروايـة التاريخيـة
ً
عنه ،اقتربت من الواقع ،فتلك مسـألة طردية متداولة ،وبقربها
مـن ذلـك الواقـع لـن تصبح عمالً سـرديًّا ،وسـيكون عمل الروائي
حينهـا إعـادة كتابـة التاريـخ مـر ًة أخـرى ،وذلـك مالـم يحـدث فـي
هـذه الرواية.
وتضعنـا الروايـة أمـام عمل سـردي مكتمل ،يم ِّكننا من تطبيق
النظريـة النقديـة البنائيـة حينمـا نـروم تحليلهـا ،فبنـاء مالمـح
الشـخصية وصيـغ تقديمهـا ورصـد أدائهـا فـي الحكـي واضحة،
وبنيـة المـكان ووظائفـه الداخلية والخارجية وإسـهامه في إبراز
مشـاعر الشـخصيات الروائيـة جميعهـا جليـة ،وتقنيـات الزمـان
وترتيـب أحداثـه وأنظمتـه ومدتـه واسـتغراقاته متقنـة ،وسـردها
الروائـي محكـم ،وفصولهـا متآلفـة؛ ولذلـك كلـه نجـد أنفسـنا
( ((1حـوار أجرتـه صحيفـة (العربيـة نـت) مـع المؤلـف بتاريـخ 5 :مـن ذي
القعـدة1433 ،هــ 21 /سـبتمبر 2012م.
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أمـام نـص يعيـد بنـاء حقبـة تاريخيـة عصيبـة األحـداث ،عصيـة
األوضـاع ،وفـق قواعـد الخطـاب الروائـي وجمالياتـه السـردية.
يسـتفتح المؤلـف روايتـه ببوحـه الـذي يظهـر فيـه تـردده فـي
تأليـف هـذه الروايـة؛ ألن عمالقـة ال ُكتـاب والعلمـاء كتبـوا عـن
شـخصية الملـك عبدالعزيـز عشـرات الكتـب ،لكنـه تجـاوز ذلـك
التردد بعزمه على تقديم هذه الشـخصية بطريقة جديدة تنحو
منحـى الروائيـة التـي تقصر المسـافة على القارئ في الحصول
علـى إضمامـة عـن حيـاة هـذا البطـل ،وتُـري القـارئ كيـف وحـد
دولتـه ،وأرسـى قواعـد األمـن ،وأحكـم الشـرع ،وجـارى الدهـاة،
وأنقـذ العـرب مـن افتـراس الغـرب .وعندمـا شـرع الروائـي فـي
الكتابـة لمـدة أربعـة أشـهر حتـى انتصـف قرر التوقـف عن األمر
برمتـه ،غيـر أنـه في إحـدى الليالي رأى رؤيا عجيبة ،رأى الملك
عبدالعزيـز فـي شـبابه واق ًفـا فـي بيـداء ممحلـة ،وعـن يمينـه
بيـت مـن الشـعر ،شـديد البنيـان ،متماسـك األطـراف ،وخلفـه
شـجرة كثيرة األغصان خاوية على عروشـها ،وعن شـماله أسـد
وشـبل يلعـق أصابـع يـد اإلمـام اليسـرى ،وقـد حفت بـه حيوانات
مختلفـة منهـا األليـف ومنهـا المفتـرس ،واألخيـرة تهجـم علـى
األولـى التـي تفـر منهـا بأمـان ،وقـد طالتها مخالـب األخرى غير
أنهـا تكـف عنهـا ،وفجـأة نمـت األرض وربـت ،وبـدأت الشـجرة
الخاويـة تحيـا ويكسـوها ورد زهـري اللـون رائـع الجمـال ،وقائـل
يقول" :إن هذه سـلة الزهور وال تنبت إال في جزيرة العرب"(،((1
( ((1الرشـيدي ،عـادل ،روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر)( ،د .ن) ،ط1434 ،3 .هــ،
ص.12
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عندهـا عقـد المؤلـف العـزم علـى إكمـال روايتـه ،فـكان لتلـك
الرؤيـا األثـر الكبيـر فـي دفـع همـة الروائي إلكمال هـذه الرواية،
خديجـا ،أمـا الروايـة فإنهـا تتألـف مـن بـوح
وإال لظلـت عملاً
ً
ومقدمـة وثالثـة فصـول.
لماذا الزمن في رواية (حينما يبتسم القدر)؟:
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ملـح يوجـب علـى الباحـث اإلجابـة عنـه؛ ألن لـكل
هـذا سـؤال ٌّ
دراسـة بواعث وأسـبا ًبا تدعو إلى اختيار موضوع دون ما سـواه،
فالمطلع على تحليل بنية النص السردي في أي رواية يجد أنها
تتكون من السـرد ،والشـخصية ،والزمن الحكائي ،والوصف في
الحكـي ،والفضـاء الحكائـي( ،((1لكننا تخيرنا البنية الزمنية دون
غيرهـا فـي روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) لعـدد مـن الدواعـي،
أهمهـا أن الروايـة مقسـمة إلـى ثالثـة فصـول :األول 25 :صي ًفا،
والثانـي 25 :خري ًفـا ،والثالـث 25 :شـتا ًء ،وتلـك فصـول يـدور
الزمـن فـي فلكهـا العـام ،علـى أننـا فـي أول مقطـع مـن مقاطـع
الرواية نرى السارد يومئ إلى أن روايته سوف تُبنى على عامل
الزمـن ،فالمحـرك الرئيـس لجميـع أحـداث الروايـة هـو المقطع
السـردي التالـي ،..." :كان هـذا المشـهد ترقبـه عينـا فتـى فـي
العقـد الثانـي مـن العمـر ،واق ًفـا علـى ربـوة مرتفعة ليسـت بعيدة
عـن الشـاطئ غيـر أن قلبـه كان فـي مـكان آخـر ،...يسـترجع
ذكريـات بعيـدة ..يسـترجع خالفـات أسـرية أودت بضياع ملكهم
واسـتبداد خصمهـم عليهـم ،يتذكـر تلـك اللحظـة التـي أمـر فيهـا
( ((1ينظر :لحمدان ،حميد ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي،
بيروت ،المركز الثقافي العربي1991 ،م ،ص.54-45
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خصمهـم هـدم جانـب مـن سـور مدينتـه ،وهـو ينظر إليـه بحرقة
وألـم"( ،((1تلـك االسـترجاعات ،وذلـك التذكـر ،والتفكيـر فيمـا
سـتؤول إليـه األمـور فـي المسـتقبل كلهـا عوامـل سـاعدت  -بعد
توفيـق اهلل  -علـى قيـام هـذه الدولـة العظيمـة المملكـة العربيـة
السـعودية علـى يـد مؤسسـها الملـك عبدالعزيـز طيـب اهلل ثراه.
ً
أوال :النظام الزمني لألحداث

أ -الترتيب الزمني لفصول الرواية:
عمـد ُكتَّـاب الروايـة التقليديـة إلـى بناء رواياتهـم وف ًقا للنظام
التتابعـي الصاعـد مـن البـدء حتـى المنتهـى ،فـي حيـن اختفـى
هـذا المنهـج لـدى كتـاب الروايـة الحديثـة ،واتجـه الكتـاب إلـى
المراوحـة بيـن الصعـود والهبـوط فـي بنـاء تداخلـي.
وقـد سـلك كاتـب رواية (حينما يبتسـم القـدر) الزمن التتابعي
فـي سـرد أحـداث الروايـة عمو ًمـا ،فابتدأهـا بنشـأة الملـك
عبدالعزيـز مـع والـده وإخوتـه فـي ضيافـة آل الصبـاح فـي
الكويـت ،وختمهـا بوصيتـه لمـن سـيخلفه مـن بعـده ،لكـن ذلـك
ً
مختلطا بوجود مفارقات زمنية تسـترجع الحدث أو
التتابع كان
تسـتبقه ،وقد أتى اسـتغراقها الزمني قائ ًما على تسـريع للسـرد
أو إبطـاء بـه.
وعندمـا نتجـه نحـو فصـول الروايـة سـتقابلنا ثالثـة فصـول
متسلسـلة تسلسلاً تاريخ ًّيـا متتاب ًعـا ،متداخلاً فـي أحداثـه،
جـيء بـه مرت ًبـا علـى هيئـة تمفصلات زمنيـة كبـرى ،تتخللهـا
( ((1الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.18
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بعضهـا الحـدث لتقفز به
وحـدات سـردية صغـرى ،قـد يسـتبق ُ
إلـى الفصـل التالـي ،أو تسـترجع معـه زمنًـا سـبق حدوثـه فـي
َ
لكـن السـارد لم يذكره فـي الرواية أصالً
الروايـة أو أنـه
حـدث َّ
وإنمـا ُفهـم مـن السـياق ،وممـا "يميز الزمـن التداخلي انفتاحه
علـى نهايـة غيـر مغلقـة تثيـر التسـاؤالت ،وتبعثـر فـي ذهـن
القـارئ سـيالً مـن النهايـات .وهو يسـير مع البنـاء التتابعي في
خـط واحـد نحـو نهايـة األحـداث ،ولكـن االختلاف يكمـن فـي
التداخـل بيـن زمـن القصـة وزمـن الحكايـة ،ومـن ثـم التداخـل
الزمنـي مـا بيـن االسـترجاع والتقنيـات الزمنيـة األخـرى مـن
حـذف وتلخيـص ووقفـة وصفيـة وغيرهـا"( ،((1وهـذا التداخـل
هـو مـا يبـدو لنـا فـي روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) التـي
سـرد الـراوي أحداثهـا متتابعـة فـي ثالثـة فصـول علـى النحـو
اآلتي:
الفصل األول :وسـماه 25( :صيفً ا) ،ومدته نحو تسـع سـنوات
من "منتصف عام 1310هـ1892/م"( ((1حتى (1319هـ1902/م)،
ويـروي فيـه حيـاة الملـك عبدالعزيـز فـي الكويـت مـع أبيـه
عبدالرحمـن الفيصـل فـي ِعشـرة آل الصبـاح وداهيتهـم الشـيخ
مبـارك الكبيـر ،مـرو ًرا بمعركـة الصريـف التـي تعـد "التجربـة
األولـى التـي ظهـرت فيهـا بـوادر النبـوغ العسـكري لشـخصية
( ((1عبـداهلل ،بشـرى ،جماليـات الزمـن فـي الروايـة ،دراسـة متخصصة في
جماليـات الزمـن فـي الروايـة اإلماراتيـة ،بيـروت ،منشـورات ضفـاف،
2015م ،ص.76
( ((1راغـب ،عبدالواحـد ،فجـر الريـاض ،الريـاض ،دارة الملـك عبدالعزيز،
1419هـ ،ص.39
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الملـك عبدالعزيـز"( ،((1ولـم تلبـث جيوشـه إال قليلاً كان يعـاود
فيهـا الكـ َّرة بعـد الكـ َّرة حتـى أُعلـن "الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيـز،
الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيـز ،الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيـز" ،حينهـا
فتـح الريـاض ودانـت لـه نجـد.
الفصل الثاني 25 :خريفً ا ،ومدته نحو تسـع وعشـرين سـنة،
يبتـدئ مـن حيـث انتهى سـابقه بعام (1319هــ1902/م) ،وينتهي
باجتمـاع َّ
الشـعراء عـام (1348هــ1929/م) وفـي فصـل الخريف
تتسـاقط أوراق األشـجار اليابسـة والموشـكة! وتتخلـص أزهـار
األرض مـن كل زهـرة ذابلـة أو ميتـة ،وتسـتعد كـي تكتسـي أبهـى
حلـة وأجمـل لـون ،وهكـذا هـو خريـف الملـك عبدالعزيـز ،فبعـد
اسـترداد الريـاض يكـون قـد تخلـص مـن كل مـا كان يقـف أمامـه
دون قيـام دولتـه علـى قواعـد الحق والسـلطان المبين ،وفي هذا
الفصـل يسـتفتحه الـراوي بشـكر اهلل تعالـى ،ثـم يتبعـه بمشـهد
يجسـد انسلاخ الخريـف وحلـول الربيـع ذي الحلـة القشـيبة،
فيقـول" :خـ َّر اإلمـام عبدالرحمـن سـاج ًدا عندمـا زف الرسـول
لـه البشـرى ،ثـم قـام يخبـر أهلـه ودمـوع الفـرح تقطـر مـن عينـه،
عمـت الفرحـة فـي البيـت السـعودي فقـد أهـل هلال الفـرج
وزالـت الغمـة والكربـة...
لبـس اإلمـام أجمـل حلـة وسـار إلـى قصـر الشـيخ مبـارك
يصحبـه أبنـاؤه فيهـم تركـي وسـعود أبنـاء عبدالعزيـز ،فمـا إن
دخـل علـى الشـيخ وحولـه رجاله وأعيـان الكويت حتى علت على
وجهـه البهجـة.
( ((1راغب ،فجر الرياض ،ص.39
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الشيخ بتوتر :هل فعلها ابني يا أبا فيصل؟
اإلمام بفرح :نعم لقد استرد ابنك الرياض وقتل عامله"(.((1
وفـي هـذا الفصـل ً
أيضـا يركـز الكاتـب فـي اسـتقرار الحكـم
للملـك عبدالعزيـز ،وتوسـع فتوحاتـه فـي كثيـر مـن نواحـي نجـد
كمنطقـة القصيـم ،وضواحـي الريـاض ،وانضمـام األحسـاء إلـى
ملكـه ،وحرصـه علـى إصلاح البلاد بحفـر اآلبـار ،وبنـاء الهجر،
ومراسلاته الشـريف حسـين ،وفتـح الحجـاز ،والقضـاء علـى
المنشـقين ،وإخمـاد نـار الفتـن.
وقـد كانـت أهـم أربعـة أحـداث وقعـت فـي هـذا الفصـل ،هي
استرداد الرياض ،وحرب األمم بين بريطانيا وحلفائها وألمانيا
وحلفائهـا ،فهـي حـرب قويـة  -كمـا ذكر جاللته " :-ال أحد يقدر
علـى إيقافهـا سـوى اهلل"( ،((1وقـد كان موقفـه موقـف الحكيـم
المحنـك الـذي قـال عندمـا سـئل عن موقفه منها" :سـنبقى على
حيـاد ونعاهـد اإلنجليـز بـأال نمسـهم بسـوء ،وال هـم يتعرضـوا
لنـا ونتبـادل المصالـح معهـم ،ونسـمح للدولـة بالتنقـل بديارنـا
وال نمنعهـم"( ،((1والحـدث الثالـث الكبيـر هـو وفاة الشـيخ مبارك
الـذي أحـزن الملـك عبدالعزيـز حز ًنـا شـدي ًدا ،فقـد كان لـه أ ًبـا
وجـا ًرا وصدي ًقـا ،أمـا الحـدث الرابـع والكبيـر فهـو نهايـة الدولـة
العثمانيـة التـي تهـاوت أركانهـا ومـن حالفتـه بسـبب الحـرب.
الفصل الثالث 25 :شتاءً :ومدته نحو ثنتين وعشرين سنة ،يبدأ
( ((1الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.44
( ((1المصدر السابق ،ص.108
( ((1المصدر السابق ،ص.108
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من تأسيس مملكة نجد والحجاز وملحقاتها عام (1351هـ1931/م)
حتـى وفاتـه رحمـه اهلل عـام (1373هــ1953/م) ،وفـي هذا الفصل
يروي السارد كيف أحكم الملك عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -قبضته
علـى األمـن ،وحينهـا أرسـل شـعاعه علـى أديـم األرض والسـماء،
وأزاح ظلمـات الفتنـة ومـزق خيوطهـا ،ويعلن أنه (ملك) على مملكة
نجـد والحجـاز وملحقاتهـا ،واعترفـت كبـرى الـدول بهـا كروسـيا
وبريطانيـا ،ثـم تدفـق الذهـب األسـود منسـا ًبا علـى أديـم الصحراء
معلنًـا عهـ ًدا جديـ ًدا مـن التطـور والنماء ،ويتبع ذلك اسـتبدال اسـم
البلاد السـابق ليكـون (المملكـة العربيـة السـعودية) ،وبعـد ذلـك
تقـوم الحـرب الكونيـة الثانيـة بيـن الـدول العظمـى ،ويختـم الـراوي
هـذا الفصـل بوصيـة الملـك عبدالعزيـز إلـى خليفتـه مـن بعـده بعد
أن ظـل يصلـح حـال بلاده وينميهـا علم ًّيـا وعمران ًّيا وحضاريًّا.
ومـع تلـك الزمنيـة التتابعية المبنيـة وف ًقا لتواريخ الحوادث التي
جعلـت فصـول الروايـة تترتـب علـى هيئـة نظام خطي متسلسـل قد
يكـون بوسـع المتلقـي أن يتخيـل مـاذا سـوف يحـدث فـي مسـتقبل
أحـداث الروايـة ،فـإن الدراسـات البنيويـة أثبتـت أنـه ليـس مـن
الضـروري أن تتطابـق األحـداث فـي النـص السـردي مـع الترتيـب
الطبيعـي الـذي يفتـرض األحـداث كمـا لـو أنهـا جـرت بالفعـل فـي
الواقع ،فالزمن الفني في الرواية  -كما يراه البنيويون  -ال يشترط
التسلسل المنطقي للزمن ،وإنما قد يبدأ الروائي بالحدث الثاني،
ثـم يعـود إلـى الحـدث األول ،ثـم يقفـز إلـى الحدث الثالـث ،وهكذا،
وعلـى ذلـك "فـإذا كان الزمـن يعنـي فـي الروايـة التقليديـة الوقـت
الماضـي ،فإنـه يعنـي فـي الروايـة الجديـدة مدة التلقـي أو القراءة،
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ذلـك أن هنـاك تماه ًيـا بيـن زمـن القصـة المحكيـة  -ليكـن عاميـن
مثلاً  -وزمـن القـص  -ليكـن يوميـن مثلاً  -وزمـن القـراءة  -ليكن
سـاعتين مثلاً  ،-ومـا تريـد الروايـة الجديـدة تأكيـده هـو زمـن
القـراءة الـذي تجـري فيـه األحـداث مختزلـة ،وبهـذا فهـي تقطـع
الزمـن عـن زمنيتـه ،وتمسـكه عـن أن يسـتمر"( ،((2وهـذا مـا دعـا
البنائييـن إلـى التفريـق بيـن نظامـي الزمـن فـي الروايـة الحديثـة،
ونوعيـة العالقـات التـي قـد تنشـأ بينهمـا ،ففرقوا بيـن زمن القصة
وزمـن السـرد ،فزمـن القصـة هـو الزمـن الـذي يخضـع بالضـرورة
للتتابـع المنطقـي لألحـداث ،أمـا زمـن السـرد ،فهـو الزمـن الـذي
ال يتقيـد بالتتابـع المنطقـي لألحـداث( ،((2وهـو األمـر الـذي و َّلـد
لديهـم مـا يسـمى بـ(المفارقـة الزمنيـة).
ب -املفارقة الزمنية:
يـرى بعـض نقـاد البنيويـة أنـه عندمـا ال يتطابـق نظـام السـرد
مـع نظـام القصـة ،فإننـا نقـول :إن الروائـي يولـد مفارقـات
سـردية ،ويتولـد عـن تلـك المفارقـات انزياحـات تتيـح للـراوي
التالعـب بالنظـام الزمنـي ،ذلـك أن الـراوي قـد يبتـدئ السـرد
فـي بعـض األحيـان بشـكل يطابـق زمن القصـة ،ولكنه يقطع بعد
ذلـك السـرد؛ ليعـود إلـى وقائـع تأتـي سـابقة فـي ترتيـب زمـن
السـرد عـن مكانهـا الطبيعـي فـي زمـن القصـة(.((2
ويرى جيرار جينيت أن المفارقة الزمنية "تعني دراسة الترتيب
( ((2عزام ،فضاء النص الروائي ،ص.122-121
( ((2ينظر :لحمداني ،بنية النص السردي ،ص.73
( ((2المرجع السابق ،ص.74
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الزمنـي لحكايـة مـا مقارنـة نظـام ترتيـب األحـداث أو المقاطـع
الزمنيـة فـي الخطـاب السـردي بنظـام تتابـع هـذه األحـداث أو
المقاطع الزمنية نفسها في القصة"( .((2فالمفارقة الزمنية إذن
تعنـي خـروج السـارد عـن الترتيـب الطبيعـي لزمـن الروايـة ،فقد
يسـترجع أحدا ًثـا ويعـود إلـى تفصيالتها ،وقد يستشـرف بعضها
اآلخـر فـي اسـتباقية للحـدث؛ ولهذا فـإن جيرار جينيت يرى أنه
"يمكـن للمفارقـة الزمنيـة أن تذهـب فـي الماضي أو المسـتقبل،
بعي ًدا كثي ًرا أو قليالً عن اللحظة الحاضرة  -أي لحظة القصة
التـي تتوقـف فيهـا الحكايـة  -لتخلـي المـكان للمفارقـة الزمنية،
سنسـمي هذه المسـافة الزمنية مدى المفارقة الزمنية ،ويمكن
المفارقـة الزمنيـة نفسـها أن تشـمل ً
أيضـا مـدة قصصيـة طويلـة
أو كثيـرة أو قليلاً ،وهذا ما نسـميه سـعتها"(.((2
وهـذا التذبـذب والتالعـب فـي ترتيـب أحـداث الروايـة عـودة
واستشـرا ًفا يدعونـا إلـى دراسـة تقنيتيـن مهمتيـن للترتيـب
الزمنـي داخـل الروايـة ،وهمـا:
 -١االسترجاع:
خارجـا عـن خطيـة
وهـو تقنيـة يوظـف فيهـا السـارد أسـلو ًبا
ً
الروايـة التـي تتجـه نحـو األمـام ،فيـأذن لألحـداث أن تعـود إلـى
الـوراء تذ ُّكـ ًرا لمـا مضـى أو إخبـا ًرا بمـا جـرى ،مـع تفـاوت فـي
المـدة المسـتعادة حسـب الحـدث؛ ولذلـك يعرفـه جيـرار جينيت
بقولـه" :ونـدل بمصطلـح اسـترجاع علـى كل ذِ كـر الحـق لحـدث
( ((2جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.47
( ((2المرجع السابق ،ص.59
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سـابق للنقطـة التـي نحـن فيها من القصـة"( ،((2وفي هذه التقنية
يوقـف السـارد عجلـة السـرد ليعـود إلـى الخلـف لغـرض فنـي
وجمالـي السـترجاع حـدث مهـم ،أو موقـف سـبق وقوعـه ،وعلـى
ذلـك "فـإن كل عـودة للماضـي تشـكل بالنسـبة للسـرد اسـتذكا ًرا
يقـوم بـه لماضيـه الخـاص ،ويحيلنـا مـن خاللـه علـى أحـداث
سـابقة عـن النقطـة التـي وصلتهـا القصـة"(.((2
ومـن أهـم الوظائـف الجمالية والفنية التي تدعو السـارد إلى
اتبـاع تقنيـة االسـترجاع أن تكـون إمـا بإدخـال شـخصية حديثـة
يريد السـارد إضاءة سـوابقها ،وإما بإدخال شـخصية غابت عن
األنظـار بعـض الوقـت ،ويجـب اسـتعادة ماضيهـا قريـب العهـد،
ولعـل هاتيـن همـا وظيفتـا االسـترجاع األكثـر تقليديـة( ،((2وفـي
كثيـر مـن االسـترجاعات الزمنيـة "تضـم المقاطـع االسـتعادية
التـي تأتـي لتسـد بعـد فـوات األوان فجـوة سـابقة فـي الحكايـة،
وهكـذا تنتظـم الحكايـة عـن طريق إسـقاطات مؤقتة وتعويضات
متأخـرة قليلاً أو كثيـ ًرا وف ًقـا لمنطـق سـردي مسـتقل جزئ ًّيـا عن
مضـي الزمـن"( ،((2ومـن الوظائف أن تحيل بعض االسـترجاعات
"إلـى حـذوف تردديـة ،أي الحـذوف التـي ال تقـوم علـى جـزء
واحـد مـن الزمـن المنقضـي ،بـل تقـوم علـى عـدة أجـزاء تعتبـر
نوعـا مـا"(.((2
متشـابهة وتكراريـة ً
( ((2جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.51
( ((2بحـراوي ،حسـن ،بنيـة الشـكل الروائـي ،الفضـاء ،الزمـن ،الشـخصية،
الـدار البيضـاء ،المركـز الثقافـي العربـي2009 ،م ،ص.121
( ((2ينظر :جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.61
( ((2المرجع السابق ،ص.62
( ((2بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.64
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ومـن قراءتنـا المتأنيـة لروايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) حاولـت
تحديد مواطن االسـترجاع غير مف ِّرق بين االسـترجاع الداخلي
والخارجـي اللذيـن أشـار إليهما جيـرار جينيت(((3؛ ألن التفصيل
فـي كل نـوع منهمـا سـيطيل الحديـث في دراسـة قصيـرة كهذه.
ومـن االسـترجاعات مـا تسـتحضر الماضـي لحيـاة إحـدى
الشخصيات المهمة في الرواية ،فقد أراد السارد أن يستحضر
طفولـة الملـك عبدالعزيـز والنباهـة والنجابـة التـي رآهـا الشـيخ
مبـارك آل صبـاح فـي شـخصية الملـك عبدالعزيـز ،فعندمـا َّ
زف
الرسـول بشـرى فتـح الريـاض عمـت الفرحـة البيـت السـعودي،
وخـرج أبـوه اإلمـام عبدالرحمـن إلـى قصـر الشـيخ مبـارك،
وعندمـا أخبـره اإلمـام عبدالرحمن بذلك احتضنه الشـيخ ،وقال
بدهشـة" :لم يخب ظني به أب ًدا ،فقد رأيت تميزه دون غيره من
الغلمـان لمـا وطئـت قدمـاه أرض الكويـت ،وخلال نشـأته لـم يلـ ُه
بمـا يلهـو بـه الشـبان ،بـل أقبـل علـى العلـم وتعلـم الفروسـية"(.((3
فهـذا المشـهد لـم ِ
يـأت ليسـد ثغرات فارغة داخـل الحكي ،وإنما
جـاء لوظيفـة بنيويـة أرادهـا السـارد ،وهـي وصـف شـخصية
البطـل منـذ صبـاه مـن التميـز بيـن أقرانـه ،فلـم يكـن يلهـو بمـا
كانوا يلهون به ،بل كان منك ًّبا على تحصين نفسـه بالعلم ،وتنمية
قدراته بالفروسـية ،لكن السـارد لم يوردها بسـرد مباشـر ،وإنما
جعـل إحـدى الشـخصيات تتحـدث عنـه مـن حـدث مفصلـي أال
وهـو (اسـترداد الريـاض).
( ((3المرجع السابق ،ص.60
( ((3الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.44
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وقـد يـرد الحقـل الزمنـي لالسـترجاع قصيـ ًرا جـ ًّدا ،يأتـي بـه
السارد ليعقد مقارنة بين حالتين متناقضتين في الحياة ،كاش ًفا
بـه سـرعة تحـول حالـة اإلنسـان مـن حـال الغنـى والسـلطان إلـى
حـال المسـغبة والمذلـة ،وفـي الروايـة يعقـد السـارد مـن مشـهد
اسـترجاعي قصيـر المـدى ال يتجـاوز يو ًمـا واحـ ًدا ،ليصف حال
الشـريف عبـداهلل عندمـا ألحـق الملـك عبدالعزيـز بـه الهزيمـة
فـي إحـدى معاركه:
"شـاكر بسـخرية :هـذه هزيمـة عبدليـة ،أرأيـت بـأس من كنت
أقاتلهم؟
عبـداهلل وهـو ينتهـره :أتسـخر منـي في هـذا الموقف بدل أن
تأسـى علـى كرامتنـا وقوتنـا التـي فقدناهـا؟ فأطبـق شـاكر فاهه
خجلاً ممـا قاله.
عبداهلل :أمع أحدكم طعام؟
فقـام رجـل ،وأخـرج مـن صرتـه تمـ ًرا ،ثـم صـب عليـه سـمنًا
وقدمـه إليـه .فدعـا رفاقـه لمشـاركته األكل فازدحمـوا حولـه.
َّ
عبـداهلل بأسـى ومـرارة :الحـول وال قـوة إال بـاهلل ،البارحـة
كنـا نتنـاول أنـواع األطعمـة حـول موائـد كبيـرة ،واليـوم نتزاحـم
علـى جفنـة تمـر"( .((3وتتجلـى مظاهـر السـرد االسـترجاعي مـن
كلمـات توحـي بشـخصيات وأحـداث ،فالملفوظـات السـردية:
"أرأيـت بـأس مـن كنـت أقاتلهـم ،كرامتنـا ،قوتنـا التـي فقدناهـا"
ذات حمـوالت دالـة تفجـر تـذكا ًرا ال يتوقـف مـن التداعيات التي
توحـي بـأن لهـا حضـو ًرا طاغ ًيـا فـي الزمـن الماضـي ثـم تغيرت!
( ((3الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.136
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ويخلـط السـارد فـي مقاطـع سـردية كثيـرة بيـن الماضـي
البعيـد والماضـي القريـب؛ ليثبـت الحالـة التـي شـهدتها الدولـة
ووحـد
السـعودية بعـد أن أرسـى دعائمهـا الملـك عبدالعزيـزَّ ،
مدنهـا وأرسـى قراهـا ،وبذلـك يسـترجع حـاالت الخـوف وعـدم
االسـتقرار التي كان يشـعر بها الناس قبل التوحيد ،ويورد ذلك
علـى لسـان رجـل يسـمى محمـد التميمـي فـي حـوار بينـه وبيـن
أميـر إحـدى القوافـل التـي انطلقـت مـن الشـام قاصـدة بلاد
نجـد ،وقـد كان محمـد برفقتهـم ،فيأتـي ذلـك الحـوار ليصـف
المشـهد:
" -ال تخـش شـي ًئا يـا محمـد ،فقـد غادرنـا ديـار الخـوف -
يعنـي الشـام  -إلـى ديـار الطمأنينـة واألمـن.
 وكيف هذا يا سيد ونحن نعرف نج ًدا حق المعرفة؟ابتسـم األميـر بينمـا كان ينيـخ ناقتـه ،فقـال :لقـد و َّلـى زمـن
تمـرد بلاد نجـد لمـا حكمهـا عبدالعزيـز بقبضـة مـن حديـد.
ازداد اسـتغراب محمـد أكثـر ممـا دعـاه ألن ينـزل مـن ناقتـه
القائمـة علـى قوائمهـا ويقتـرب منـه:
 واهلل لقـد زدت حيرتـي أكثـر! ومـا علـم عبدالعزيـز بهـذهالبلاد وهـو فـي قلـب نجـد حيـث مدينتـه الريـاض.
 ال ألومـك يـا محمـد ،اسـمع سـوف أشـرح لـك األمـرباختصـار:
لـم يحكـم عبدالعزيـز هـذه البلاد بالسـيف فحسـب ،بـل
حكمهـا بالشـرع الـذي غـاب عنهـا منـذ مئات السـنين ،وقد عاد
العرب إلى جاهلية أشـد وطأة من الجاهلية التي قبل اإلسلام
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مـع أن تلـك الجاهليـة كانـت لهـا قوانيـن تحكمهـا ،فقـد كانـوا ال
الحـ ُرم ،ولربمـا سـار القاتـل بيـن يدي أهل
يقتتلـون فـي األشـهر ُ
القتيـل فلا يجـرؤون علـى االقتصـاص منـه حرمـة لهـا"( .((3ال
شـك أن ذلـك اسـترجاع خلـط فيـه السـارد بيـن الماضي البعيد
والماضـي القريـب ،أمـا الماضـي البعيـد فقـد أوصلـه السـارد
إلـى المتلقـي علـى لسـان أميـر القافلـة إلـى عصـر الجاهليـة
ومـا قبـل اإلسلام ،وأمـا اسـترجاع الماضـي القريـب فقـد ركـز
فيـه السـارد كثيـ ًرا ،وبخاصـة مـا يتصـل باسـتتباب األمـن فـي
نواحـي البلاد بعد أن أرسـاها الملـك عبدالعزيز ،ففي المقطع
السـابق يتجلـى ذلـك فـي قولـه" :لقـد ولـى زمـن تمرد بلاد نجد
لمـا حكمهـا الملـك عبدالعزيـز بقبضـة مـن حديـد" ،وقـد كـرر
السـارد هـذا المعنـى فـي غيـر مـا مقطـع مـن الروايـة ،نقطـف
مقط ًعـا واحـ ًدا منهـا ،يقـول أحـد الرعـاة الذيـن صادفهم محمد
التميمـي فـي رحلتـه:
"واهلل لـو مـررت مـن هنـا منـذ بضـع سـنين لمـا تجاسـرت
علـى الدنـو مـن راع مثلـي! هـذا إن سـلمت على نفسـك ،ووصلت
سـال ًما ،بـل كنـت تشـعر بالخـوف مـن أي غريـب يقتـرب منـك،
وتظـن الشـر بـه قبـل الخيـر فلا تأمـن...
ووحـد المسـلمين بعـد أن كانـوا
لقـد أ َّمـن عبدالعزيـز الديـارَّ ،
علـى شـقاق وقتـال ،فلا يأمـن أمـن ،وال يسـلم مـال ،فيـو ٌم لـك
ويـوم لغيـرك"(.((3
( ((3الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.214-213
( ((3الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.218
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ولـو توقفنـا عنـد المقطعيـن السـابقين ،لوجدنـا حقليهمـا
الزمنييـن لـم يكونـا متضمنيـن الحكاية األولـى للرواية ،ولم يكونا
يسـيران وفـق الخـط الزمنـي لهـا ،وجلـي أن ترتيـب هـذا الحـدث
المسترجع لم يكن ضمن الترتيب الطبيعي للرواية ،لكن السارد
اسـتعادهما كـي يظهـر نعمـة األمن التي حلـت بالعباد بعد توحيد
الملـك عبدالعزيـز هذه الديار.
وعلـى الرغـم مـن طـول المـدى الـذي اسـتغرقه حـدث اختلال
األمـن فـي نواحـي نجـد وضواحيها ،وما صاحب ذلك من حروب،
وسـلب ،ونهب ،وخوف ،وقصص مخيفة ،فإن تلك االسـترجاعات
لـم تتجـاوز فـي اتسـاع مسـاحتها عـدة أسـطر ،وبذلـك تكـون تلـك
االسـترجاعات ذات سـعة قصيـرة فـي النـص" ،فـإذا كان مـدى
االسـتذكار يقـاس بالسـنوات والشـهور واأليـام فـإن سـعته سـوف
تقـاس بالسـطور والفقـرات والصفحـات التـي يغطيهـا االسـتذكار
مـن زمن السـرد"(.((3
 -٢االستباق:
أو االستشـراف ،وهـذه المفارقـة الزمنيـة تأتـي فـي حركـة
عكسـية للمفارقـة السـابقة االسـترجاع ،وهـي تـدل "علـى
كل حركـة سـردية تقـوم علـى أن يُـروى حـدث الحـق أو يذكـر
مقد ًمـا"( ،((3ويع ِّرفـه سـمر روحـي بأنـه "ذكـر الحـوادث واألقوال
َّ
والسـلوكات قبـل وقوعهـا ،ومـن ثـم فهـو اسـتباق زمنـي ،يخبـر
القارئ بما سـيقع صراحة بالنص عليه ،أو ضمنيًّا باإليحاء من
( ((3بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.125
( ((3جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.51

175

تقنية الزمن في رواية (حينما يبتسم القدر) لعادل الرشيدي مقاربة بنيوية

175

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون

خلال السـياق ،بمـا سـتؤول إليـه الحـوادث والشـخصيات"(،((3
وعلـى ذلـك فـإن السـارد فـي هـذه التقنيـة يتجـاوز الحركـة
الخطيـة للسـرد ،فيذكـر حد ًثـا لـم يصـل إليـه الترتيـب الزمنـي
التتابعـي للروايـة بعـ ُد ،ومـن تلـك القفـزة الزمنيـة  -طويلـ ًة
كانـت أم قصيـر ًة  -يحقـق السـارد مؤديـات بنيويـة ذات أبعـاد
وظيفيـة كتشـويق القـارئ والدفـع بـه إلـى إكمـال القـراءة ،أو
التنبـؤ والتلميـح بمـا سـتؤول إليـه أحداث القصة وشـخصياتها،
أو التمهيـد لحـدث سـيقع فـي المسـتقبل ،بحيـث "يبـدأ ببـذرة
ليسـت بالضـرورة أن تكـون دالـة وقـت ورودهـا ،ولكنهـا تكبـر
وتتطـور ضمـن أحـداث أخـرى لتصبـح تلـك البـذرة دالـة"(،((3
أن "أبـرز خصيصـة للسـرد االستشـرافي
ويـرى حسـن بحـراوي َّ
هـي كـون المعلومـات التـي يقدمهـا ال تتصـف باليقينيـة ،فمـا
لـم يتـم قيـام الحـدث بالفعـل فليـس هنـاك مـا يؤكـد حصولـه،
وهـذا مـا يجعـل مـن االستشـراف  -حسـب فينريخ  -شـكالً من
أشـكال االنتظـار"(.((3
وتتجلــى المفارقــة الزمنيــة مــن تقنيــة االســتباق فــي روايــة
(حينمــا يبتســم القــدر) فــي كثيــر مــن االســتباقات الداخليــة
أو الخارجيــة ،التــي تتجــاوز حــدود الحاضــر إلــى المســتقبل؛
لتحكــي شــي ًئا قبــل وقوعــه ،أو تتنبــأ بــه ،أو تُعلــم بحتميــة
حدوثــه أو احتمالــه ،وبتتبــع األحــداث المســتبَ َقة فــي
( ((3الفيصل ،سمر روحي ،الرواية العربية البناء والرؤيا ،مقاربات نقدية،
دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب2003 ،م ،ص.116
( ((3بشرى ،جماليات الزمن في الرواية ،ص.124
( ((3بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.133-132
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الروايــة فســنجعلها علــى نوعيــن وف ًقــا لتقســيم جيــرار
جينيت ،وهما:
تمهيدا أو طليعة:
أ -االستباق
ً

ويسـميه جيـرار جينيـت الطالئـع ،وهـو عنـده "مجـرد
عالمـات بلا استشـراف ،ولـو تلميحـي ،لـن تكتسـي داللتهـا
إال فيما بعد ،والتي تتعلق بفن التهيىء"( ،((4وفي هذا النوع
يأتـي "مجـرد اسـتباق زمنـي ،الغـرض منـه التطلـع إلـى مـا
هـو متوقـع ،أو محتمـل الحـدوث فـي العالـم المحكي ،وهذه
هـي الوظيفـة األصيلة واألساسـية لالستشـرافات بأنواعها
المختلفة"(.((4
ولو رجعنا إلى الوراء كثي ًرا لوجدنا أن عنوان الرواية نفسـها
"حينمـا يبتسـم القـدر" يعـد أيقونـة اسـتباقية رامـزة ،وافتتاحيـة
تفاؤليـة ،تمهـد لنصـر ٍ
آت ولـو بعـد حيـن؛ ألنـه سـيجعل القـارئ
فـي حالـة مـن االنتظـار والتتبـع يـزداد معهـا شـو ًقا إلـى النتيجـة
كلمـا تقدمـت أحداث السـرد.
ومـن بيـن هـذه االستشـرافات التمهيديـة فـي الروايـة ذلـك
الحـوار الـذي أجـراه السـارد بيـن الملك عبدالعزيـز وأبيه اإلمام
عبدالرحمـن بـن فيصـل عندمـا كانـا فـي الكويـت ،عندما قال له
أبوه:
"لعل قدومنا إلى الكويت خير من اهلل لنا يا بني...
ثم أطرق برأسه مما دعا عبدالعزيز يسأل؟
( ((4جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.83
( ((4بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.133
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 ما األمر يا أبي؟ لـن يسـاعدنا أحـد ويمـد لنـا يـد العـون ،فلا بـد لنـا مـن المالوالعتاد"(.((4
فاالسـتباق هنـا يأتـي رغبـة فـي مـد يـد العـون والمسـاعدة
بالمـال والعتـاد ،ويـورده السـارد كـي يمهـد لخبـر سيسـوقه فيمـا
بعـد؛ ليكـون هـذا االسـتباق بـذرة تكبـر وتنمـو؛ ثـم تكـون تلـك
البـذرة دالـة فيمـا بعـد علـى حـدث الحـق لـه أثـر فـي تغييـر
مجريـات الروايـة ،وشـيء آخـر يوظفـه السـارد من هـذا التمهيد
وهـو أن يجعلـه إشـارة إلـى خبـر يظـل ذلـك القـارئ يترقـب مـن
سـيكون صاحـب اليـد التـي سـتمدهم بالمـال والعتـاد ،ومـع أن
تلـك األمنيـة لـم تُحـدد مـن سـيكون محق َقهـا؟ فـإن السـارد لـم
يلبـث إال قليلاً وفـي أقـل مـن صفحتين حتى يعيد ذلك المشـهد
مـرة أخـرىُ ،م ِ
فص ًحـا عمـا كان المشـهد السـابق قـد م َّهـد لـه،
وبشـخصية أخـرى ،ولنتأمـل هـذا المقطـع" :سـار عبدالعزيـز
وصديقـه أحمـد الجابـر فـي باحـة القصـر التـي اكتظـت
بطوابيـر المهنئيـن ،فسـارا حتـى وصلا إلـى شـاطئ البحـر ،كان
يمـد لـه أبـوه مبـارك يد العون
عبدالعزيـز يحدثـه ،...ويتمنـى أن َّ
والمسـاعدة السـترداد الريـاض ،فأجابـه أحمـد بـأن أبـاه مبارك
سيسـاعدهم مـا اسـتطاع واأليـام كفيلـة بذلـك"( ،((4ومـا ينبغـي
مالحظتـه أن البطـل عبدالعزيـز قـد واجـه صعوبـات فـي سـبيل
العبـور للمسـتقبل الـذي يريـد استشـرافه ،فقـد ُعنـي هـو وأبـوه
( ((4الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.19
( ((4المرجع السابق ،ص.22
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مـن أول يـوم وطئـت أقدامهمـا الكويت بشـأن المسـاعدة؛ ألنهما
غريبـان فـي هـذا البلـد ،والمهمـة التـي سـيقدمان عليهـا عصيـة
تتطلـب مـاالً ورجـاالً ومرك ًبـا ،وليـس لديهمـا حينهـا مـا يكفـي
لذلـك ،وذلـك مـا جعـل اإلمـام عبدالرحمـن يتحـدث مـع الشـيخ
مبـارك عـن هـذا األمـر فـي أول يـوم تولـى األخيـر فيـه الحكـم،
يقول السارد" :اإلمام عبدالرحمن مبتس ًما :سوف أفاتح الشيخ
مبـارك بهـذا األمـر لعـل اهلل أن يأمـر بمـد يـد العـون لنـا ،كمـا
متنفسـا لهـم بعـد حكـم الشـيخ مبـارك،
أن أعواننـا سـيجدون
ً
ويفـد اآلخـرون إلينـا مـن كل مـكان ،فقـد سـمح لـي الشـيخ بعقد
االجتمـاع بهـم فـي أي وقـت أشـاء ،فهـذا عالمـة منـه بمـد يـد
المسـاعدة"(.((4
وقـد شـكل الـراوي االسـتباق فـي المقاطـع الثالثـة السـابقة
بصـورة تدريجيـة ،فبـدأ بحـدث اسـتباقي تمهيـدي وهـو المقطع
األول ،ثـم تطـور وكبـر لينتهـي بحـدث رئيسـي الحـق( ((4تمثل في
المقطعيـن الثانـي والثالـث.
وبالنظـر إلـى هـذه االسـتباقات سـنجدها اسـتباقات داخلية؛
ألنها هي التي "ال تتجاوز خاتمة الحكاية ،وال تخرج عن إطارها
الزمنـي"( ،((4فاالسـتباقات مـن هـذا النـوع تتداخـل مـع الحكاية،
( ((4الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.23-22
( ((4ينظـر :القصـراوي ،مهـا حسـن ،الزمـن فـي الروايـة العربيـة -1960
2000م ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،الجامعـة األردنيـة2002 ،م،
ص.209
( ((4زيتونـي ،لطفـي ،معجـم مصطلحـات نقـد الروايـة ،بيـروت ،دار النهار،
2002م ،ص.79
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فكثي ًرا ما تتكرر مقاطع سـردية مسـتبق ًة أحدا ًثا سـوف تحصل
فـي المسـتقبل ،لكنهـا تدخـل فـي اإلطـار الزمنـي للرواية وال
تخـرج عنـه ،وهـذا مـا حـدث فـي استشـراف االسـتعانة وطلـب
المال.
ب  -االستباق إعالنًا:
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وفي هذا النوع يعلن السارد "صراح ًة عن سلسلة من األحداث
التـي سيشـهدها السـرد فـي وقـت الحق ،ونقـول( :صراحة)؛ ألنه
إذا أخبـر عـن ذلـك بطريقـة ضمنيـة يتحـول تـ ًّوا إلـى استشـراف
تمهيـدي أي إلـى مجـرد إشـارة ال معنـى لهـا فـي حينهـا ونقطـة
انتظـار مجـردة مـن كل التـزام تجـاه القـارئ"( ،((4وهـذا هـو الفـرق
بيـن نوعـي االسـتباق تمهيـ ًدا وإعال ًنا.
ويفـ ِّرق جيـرار جينيـت بيـن نوعيـن مـن االسـتباق اإلعالنـي،
فهـو إمـا أن يكـون قريـب المـدى وإمـا بعيـده؛ وذلـك "بسـبب
التوقـع الـذي تحدثـه فـي ذهـن القـارئ .وهـو توقـع يمكـن أن
يتحقـق علـى الفـور ،فـي حالـة تلـك اإلعالنـات ذات المـدى ،أو
األمـد القصيـر جـ ًّدا ،والتـي تصلح في نهاية فصل مثالً للكشـف
عـن موضـوع الفصـل التالـي وهـي تشـرع فيـه"(.((4
وألن السـارد فـي االسـتباق التمهيـدي يرمـي إلـى حالـة مـن
التشـويق كـي يدفـع القـارئ إلكمـال القـراءة مـن التنبـؤات
والتلميحـات ،فهـو بمنزلـة البـذرة والتوطئـة ألحـداث قـد تقـع
أو ال تقـع فـي المسـتقبل ،لكنـه فـي االسـتباق اإلعالنـي يشـهر
( ((4بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.137
( ((4جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.82
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بحـدث حتمـي الوقـوع الح ًقـا ،وهـذا مـا يبـدو لنـا فـي كثيـر مـن
المقاطـع السـردية فـي روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) ،وأشـهر
حـدث أعلـن عنـه السـارد وتحقق من سلسـلة األحداث السـردية
هـو (فتـح الريـاض) واسـترداد عبدالعزيـز ملـك آبائـه وأجـداده،
فقـد بـدأ السـارد باإلعلان عنـه ،ثـم تـدرج حتـى تحقـق ،لكـن
القارئ ألول وهلة يشـعر أنه متحقق ال محالة ،ويجسـد السـارد
هـذا االسـتباق التمهيـدي مـن هـذا المشـهد الحـواري:
"دلـف عبدالعزيـز إلـى منزلـه فوجـد أبـاه وأمـه يتحدثـان،
فسـلم عليهمـا ،ثـم قعـد ،فأتتـه أختـه نـورة بقـدح مـن الشـاي.
 سارة :بُني ،لماذا هذا الكدر؟ عبدالعزيز :همة يا أماه ال تعرف السكون ،تكاد تمزق فؤاديإن لم نسترد ديارنا.
 سـارة :بُنـي ،لـكل منـا قـدره ونصيبـه ،فـإن كان مقـد ًرا لنـااسـترداد ديارنـا فلـن يقف أحـد في طريقنا ولو كنت لوحدك،
وإن كان الذي نكره ،فذلك قدر اهلل وحكمته ،فعليك بالصبر
والدعاء.
 نورة :بإذن اهلل يا عبدالعزيز سـوف تتاح لنا الفرصة ،فعليكبالتخطيـط والتدبيـر لذلـك ،والشـيخ مبـارك يحبـك كثيـ ًرا
ويعتبـرك كأبنائـه فلـن يتوانـى عـن المسـاعدة"(.((4
يأتـي السـارد بهـذا المقطـع ليعلـن بصـورة اسـتباقية عن فتح
الريـاض ،وأن هنالـك أحدا ًثـا قادمـة سـوف تـؤازر هـذا الحـدث،
( ((4الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.22
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ويأتـي بهـا علـى لسـان إحـدى الشـخصيات وهـي أختـه (نـورة)
التـي أشـارت عليـه بالتخطيـط والتدبيـر واالسـتعانة بمـن حولـه
ممـن بيدهـم المـال والرجـال ،وبعـد ثالث صفحات يُتبع السـارد
ذلـك بمقطـع آخـر أكثـر إعال ًنا ليقترب مـن فتح الرياض القادم،
ويأتـي بـه علـى هيئـة حوار:
"قلَّـب عبدالعزيـز الرصاصـة بيـن أناملـه وهـو يتطلـع جهـة
فرجـا مـن السـماء.
الجنـوب كالـذي ينتظـر ً
 عبداهلل وهو ينظر تلقاء نظره:سـوف يأتي اليوم الذي نخرج فيه إلى الرياض بجيش جرار
ال قِ بَل البن رشـيد هو وأعوانه به.
 عبدالعزيز :متى يا ترى هذا اليوم يا عبداهلل؟ متى؟"(.((5ويتابـع السـارد المقاطـع التـي يسـتبق بهـا األحـداث معلنًـا
اقتراب وقوع الحدث األكبر في الرواية أال وهو (فتح الرياض)،
األمـر الـذي مهـد لـه الـراوي اسـتبا ًقا بالعنـوان (حينمـا يبتسـم
القـدر) ،يقـول علـى لسـان الملـك عبدالعزيـز  -وكان في طريقه
إلـى الريـاض ليفتحهـا  -وكأنـه ينفـذ مـا أوصتـه بـه أختـه نـورة
مـن التخطيـط والتدبيـر" :لقـد أرشـدني اهلل عـز وجل لخطة إن
سـارت كما خططت لها كان بها فتح الرياض ،فالخطة تقتضي
بقاءنا هنا مختفين عن األنظار ،حتى يتأكد ابن رشيد من خبو
ذكرنـا فلا يحفـل لنـا ،فنبقـى هنـا إلـى نهايـة رمضـان ،ثـم نسـير
حتـى نقتـرب مـن الريـاض ،((5("...وسـنلحظ أن هـذا االسـتباق
( ((5الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.25
( ((5المرجع السابق ،ص.36
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كان بعيد المدى ،فقد اسـتغرق التفكير ورسـم الخطط وتحبير
األمانـي لفتـح الريـاض سـنوات متعـددة ،ليتحقـق ذلك االسـتباق
الـذي أعلـن عنـه فـي نهايـة الفصـل األول بالعبـارة المشـهورة
التي خلدت تأسـيس الديار السـعودية ،واسـتقر الحكم فيها آلل
سـعود ،ليعيـد السـارد الموقـف الـذي صـاح فيـه أحدهـم قائلاً:
"الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيـز ..الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيز ..الحكم
هلل ثـم لعبدالعزيـز"( ،((5وهنـا نقطـة التحـول التاريخيـة المجيـدة
التـي رسـا فيهـا الحكـم للملـك عبدالعزيـز ،وطويـت صفحـات
مـن الخـوف والمسـغبة والمتربـة ،ليأتـي ذلـك اليـوم الـذي يقـول
النـاس فيـه بصـوت واحـد" :نعاهـدك علـى السـمع والطاعـة
يـا إمـام"( .((5هكـذا أعلـن السـارد هـذا الفتـح وأشـهر بـه عبـر
سلسـلة مـن األحـداث التـي شـهدها السـرد فـي وقـت الحـق
لإلعلان االبتدائـي األول.
ومـن الجمـل السـردية السـابقة رأينـا أن مفارقـة االسـتباق
اإلعالنيـة ال تقتصـر وظيفتهـا علـى اإلعلان بمـا سـيأتي فـي
السـرد فحسـب ،وإنمـا أدت وظيفـة أساسـية فـي تشـكيل بنيـة
الزمـن الروائـي فـي النـص ،وقـد لُحـظ أن االسـتباق الزمنـي
فـي تسلسلات فتـح الريـاض قـد عملـت لتشـكيل دائريـة الزمـن
الروائي( ((5بد ًءا بقول السارد على لسان نورة أخت عبدالعزيز:
"بـإذن اهلل يـا عبدالعزيـز سـوف تتـاح لنـا الفرصـة ،فعليـك
( ((5الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.41
( ((5المصدر السابق ،ص.47
( ((5ينظر :مها ،الزمن في الرواية العربية ،ص.216
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بالتخطيط والتدبير لذلك"( ،((5وبعد تسـع عشـرة صفحة تتحقق
األمنيـة ،وتغلـق الدائـرة بإإلعلان عـن فتـح الريـاض على رؤوس
النـاس" :الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيـز ..الحكم هلل ثم لعبدالعزيز..
الحكـم هلل ثـم لعبدالعزيـز"(.((5
وقـد يأتـي االسـتباق بصفتـه إعال ًنـا علـى هيئـة حـدس،
وهـذا الحـدس يكـون مبن ًّيـا علـى سـابق خبـرة ،لكنـه هنـا يخـرج
مـن قمقـم الظنيـة إلـى حتميـة الوقـوع؛ ألن السـارد أرفـق فـي
إضمامتـه مـؤازرات تؤكـد وقوعه ،وبذلك يكون إعال ًنا وإشـها ًرا،
ويمثلـه توقـع الملـك عبدالعزيـز قيام "حرب األمم" بين بريطانيا
وألمانيـا وحلفائهمـا ،وتمهيـ ًدا لتوقـع قيـام تلـك الحـرب يأتـي
السـارد بمـا يهيـئ لذلـك الحـدث االسـتباقي بقولـه" :شـعر
عبدالعزيز بالتقلبات التي تعصف في البالد اإلسلامية،((5("...
ثـم قبـل ذلـك يعنـون السـارد لـه بـ(إحـداق الخطر وبنـاء الهجر)،
فحينمـا سـأل أح ُدهـم الملـك عبدالعزيـز عمـا أقلقـه ،ومـا ذاك
الخطـر الـذي أحـدق بهـم؟ أجابـه بقولـه" :إن صـدق حدسـي
فسـوف تشـن اإلمبراطوريـة البريطانيـة وحلفاؤهـا الحـرب على
ألمانيـا وحليفتهـا الدولـة العثمانيـة ،األمـر الـذي سـيؤدي إلـى
انهيـار الدولـة وتفككهـا"( ،((5وبعـد سـبع عشـرة صفحـة مـن ذلك
الحـدس يأتـي الخبـر اليقيـن بقيـام تلك الحـرب في فصل عنون
لـه السـارد بـ(حـرب األمـم)؛ إعال ًنـا بصـدق ذلـك الحـدس بقوله
( ((5الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.22
( ((5المصدر السابق ،ص41
( ((5المصدر السابق ،ص.90
( ((5المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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علـى لسـان الملـك عبدالعزيـز بعـد أن جمـع خاصة مستشـاريه:
"لقـد وردت األخبـار التـي تؤكـد وقـوع الحـرب بيـن بريطانيـا
وحلفائهـا وألمانيـا وحلفائهـا"(.((5
وبذلـك يكـون االسـتباق اإلعالنـي قـد أدى وظيفته في إعالن
األحـداث الالحقـة بصـورة متوقعـة قبـل أن تقـع علـى أرض
الواقـع فيمـا بعـد.
ثانيا :إيقاع السرد
ً

أ -تسريع السرد:
 -1الحذف:

ولـه عـدة مصطلحـات ،منهـا :القطـع ،الثغـرة ،اإلسـقاط،
اإلخفـاء ،وكلهـا مصطلحـات تـؤدي المعنـى نفسـه ،وللحـذف أثر
فـي "اقتصـاد السـرد وتسـريع وتيرتـه ،فهـو مـن حيـث التعريـف
تقنيـة زمنيـة تقضـي بإسـقاط فتـرة طويلـة أو قصيـرة ،مـن زمـن
القصـة ،وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيها مـن وقائع وأحـداث"(،((6
وتتأتـى جماليتـه فـي طـرد الملـل ،وكسـر السـآمة عندمـا يـرى
السـارد أن األحـداث سـتطول ،وأن التفصيلات غيـر المهمـة
سـتتفرع؛ لتكـون تقنيـة الحـذف أداة إلـى معالجـة ذلـك" ،ومـن
هـذه الناحيـة فالحـذف أو اإلسـقاط يعتبـر وسـيلة نموذجيـة
لتسـريع السـرد عـن طريـق إلغـاء الزمـن الميـت فـي القصـة
والقفـز باألحـداث إلـى األمـام بأقـل إشـارة أو بدونهـا"(.((6
( ((5الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.107
( ((6بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.156
( ((6المرجع السابق ،ص.156
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وقـد جعلـه جيـرار جينيـت على ثالثـة أنواع :الحـذف المعلن،
والحـذف الضمنـي ،والحـذف االفتراضـي( ،((6وهـي علـى النحـو
اآلتي:
 -الحذف المعلن ،أو الصريح:

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
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وفـي هـذا النـوع يعطـي السـارد إشـارة للقارئ بإمـكان االنتقال
مـن حـدث إلـى حـدث آخـر متجـاوزًا مـدة زمنيـة محـددة أو غيـر
محـددة( ،((6أمـا المـدة الزمنيـة المحـددة فهـي التـي يصـرح فيهـا
السـارد بمقـدار الزمـن المحـذوف ،ومـن أمثلته فـي رواية (حينما
يبتسـم القـدر) قـول السـارد فـي معـرض حديثـه عـن اسـتيالء
عبدالعزيـز علـى بلـدة تربـة" :بعـد ثمانية أيام قـدم عبدالعزيز من
الريـاض ومعـه جيـش جـرار مـن اإلخـوان والحاضـرة ،فاسـتقبله
خالـد والزعمـاء الذيـن معـه ،ورحبـوا بـه ترحي ًبـا عظي ًمـا وهنـؤوه
بالنصر"( ،((6فقوله" :بعد ثمانية أيام" حذف لمدة زمنية محددة،
تحمـل تفصيلات كثيـرة مـن رحيـل الجيـش وإقامتـه وتنقالتـه
يعتن بها السـارد؛
حتـى وصـل إلـى بلـدة تربـة ،لكنها تفصيالت لم ِ
فحذفهـا واسـتغنى عنهـا بعبـارة "بعـد ثمانيـة أيـام" ،ومـن أمثلتهـا
ً
أيضـا" :وبعـد يوميـن عقـد االجتمـاع للتباحـث حـول الحدود وحل
المشـكلة ،فاسـتمر النقـاش بأريحيـة بيـن الطرفيـن حتـى توصلوا
إلـى حـل"( ،((6وقـد كان هـذا المقطـع السـردي الح ًقـا لمقطـع
يفيـد أن الملـك عبدالعزيـز اسـتقبل وفـ ًدا قاد ًمـا مـن الكويـت فـي
( ((6ينظر :جينيت ،خطاب الحكاية ،ص .119-117
( ((6المرجع السابق ،ص.118
( ((6الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.137
( ((6المصدر السابق ،ص.158
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مخيمـه وأكـرم وفادتهـم ،وبعـد يوميـن عقـد االجتمـاع للتباحـث
حـول الحـدود ،فالمـدة الزمنيـة المحذوفـة المحـددة بيوميـن
التـي تفصـل بيـن االسـتقبال وعقـد االجتمـاع ال تحمـل تفصيالت
مهمـة ،فتجاوزهـا السـارد كـي يسـ ِّرع مـن وتيـرة السـرد.
أمـا الحـذف غيـر المحـدد فهـو كثيـر شـائع يفـوق الحذف
المحـدد ،وفيـه يسـتعمل السـارد مفـردات تفيـد عـدم التحديـد
كبضـع ،وعـدة ،وكثيـر ،وجم ًعـا غيـر محـدد بعـدد ،كأيـام سـنوات
ونحوهمـا ،ومـن نماذجـه قـول السـارد" :بعـد عـدة أيـام انصـرف
رسـل مبـارك مـن ابـن رشـيد الـذي احتقرهـم ،وأعلمهـم أنـه
سـيغزو الكويـت ويطيـح بحاكمهـم"( ،((6فكلمـة (عـدة) ال نعـرف
منهـا عـد ًدا محـد ًدا غيـر أنها قليلة ،وتكمل وظيفتها باسـتعمالها
أداة اسـتفتاحية لفصـل عنـون لـه السـارد بـ(حبائـل األقـدار)،
وقـد سـبقتها مشـاهد عنـون لهـا السـارد بـ(بدايـة النهاية) ،وهي
تمثـل نوايـا ابـن رشـيد غـزو الكويـت ،وقـد كانت في هـذه األثناء
مراسلات بيـن الشـيخ مبـارك وابـن رشـيد ،ليسـت لدى السـارد
ذات بـال فحذفهـا .ومـن أمثلتـه قـول السـارد" :بعـد أيـام وصـل
خبـر سـقوط الوشـم لمسـامع ابـن رشـيد فسـار بقـوة إليهـا،
وعلـم عبدالعزيـز بتحركـه وسـار لحمايتهـا"( ،((6وقولـه" :أوعـز
عبدالعزيـز إلـى رجالـه فـي كل منطقـة بالحضـور ،فلـم تمـض
أيـام معـدودة إال وقـد طوقـوا الريـاض"( .((6واألغلـب علـى هـذه
( ((6الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.26
( ((6المصدر السابق ،ص.55
( ((6المصدر السابق ،ص.84
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المقاطـع السـردية التـي يسـرع فيهـا السـارد الحـدث أنهـا تأتـي
فـي أول كل مقطـع ،تسـبقه أحـداث تنقضـي ثـم تجـيء بعدهـا
هذه القفزة الزمنية القصيرة كما مضى ،وقد تأتي قفزة زمنية
طويلة كقول السـارد" :وبعد عدة أسـابيع أتاه رسـول من الشـيخ
مبـارك يسـتنصره علـى بعـض القبائـل المواليـة البن رشـيد"(،((6
فتتجلـى لنـا فائـدة الحـذف المعلـن فـي إمـكان السـارد االنتقـال
مـن مـدة إلـى أخـرى متجـاوزًا عـدة سـنوات ،أو أيـام ،أو أشـهر،
بمـا يخـدم الفكـرة التـي يرتئيهـا ،لكننـا فـي المقاطع التـي مررنا
عليهـا كان السـارد يركـز فـي تجـاوز مـدد قصيـرة تعـد باأليـام،
سـواء أكانـت هـذه األيـام محـددة أم غيـر محـددة.
 -الحذف الضمني:
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وهـذا النـوع هـو السـائد فـي كثير من الروايـات" ،وال تكاد تخلو
منه رواية؛ وذلك بسبب بسيط هو كون السارد عاجزًا عن التزام
التتابع الزمني الطبيعي لألحداث ،ومضط ًّرا إلى القفز بين الحين
واآلخـر علـى الفتـرات الميتـة فـي القصـة .ويعتبـر هـذا النـوع مـن
صميـم التقاليـد السـردية المعمـول بهـا في الكتابـة الروائية حيث
ال يظهـر الحـذف فـي النـص ،بالرغـم مـن حدوثـه ،وال تنـوب عنـه
أية إشـارة زمنية أو مضمونية ،وإنما يكون على القارئ أن يهتدي
إلـى معرفـة موضعـه باقتفـاء أثـر الثغرات واالنقطاعـات الحاصلة
فـي التسلسـل الزمنـي الـذي ينتظـم القصـة"( .((7ولهـذا بـات مـن
المرجـح أن الحـذف الضمنـي ال يمكـن تحديـد زمنـه بدقـة؛ ألن
( ((6الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.50
( ((7بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.162
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بعـض الروايـات قـد تكـون مبنيـة علـى الحـذف الضمنـي برمتهـا،
فيصعب تحديد مواضع الثغرات الزمنية أو االنقطاعات التوقفية
التـي قـد تحصـل داخل نسـيج السـرد من تسلسـله الخطـي ،وتأتي
أهميتـه ألنـه "يسـ ِّهل علـى الكاتـب القفـزات الزمنيـة متجـاوزًا
األحـداث الهامشـية والوقـت الفائـض فـي السـرد .ويعـد الحـذف
الضمني وسـيلة مهمة في تجاوز التسلسـل الزمني المنطقي"(،((7
وعندمـا نقـول :إن كل روايـة ال يمكـن أن تخلـو مـن هـذا النـوع مـن
الحـذف فإننـا نعنـي بذلـك اتـكاءة السـارد عليـه مـن أول الروايـة
حتـى آخرهـا ،ولعـل أقـرب مثـال عليـه فـي روايـة (حينمـا يبتسـم
القـدر) أن السـارد بـدأ روايتـه بالفصـل األول الـذي عنـون لـه
بــ( 25صي ًفـا) ،وأردف ذلـك بعنـوان فرعي (الكويت) ،وابتدأ سـرد
الروايـة بقولـه" :ملأت السـفن الشـراعية مينـاء الكويـت ،واشـتغل
مـن عليهـا بمهامـه ،فمنهـم مـن يطـوي األشـرعة ،ومنهـم مـن ينـزل
البضائـع ،وقـد اجتمـع النـاس حولهـم ،كان هـذا المشـهد ترقبـه
عينـا فتـى فـي العقـد الثانـي مـن العمـر"( ،((7مـا نعرفـه عـن ذلـك
الفتـى حيـن وقـع الحـدث إشـارة وحيـدة تنبـئ عـن أنـه كان فـي
العقـد الثانـي مـن عمـره ،بيـد أن السـارد لـم يكشـف لنـا أنه حذف
شـي ًئا مـن التفصيلات التـي سـبقت ذلـك ،لكننـا علمنـا ضمنًـا
أنهـا حافلـة بالتفصيلات الحياتيـة واألحـداث التـي جعلـت ذلـك
الفتـى ينتقـل مـن نجـد إلـى الكويـت ،ويسـتقر هـو وأسـرته عنـد
آل صباح ،فزمن السـرد السـابق اسـتغرق سـنوات كثيرة ،لكن دون
( ((7مها ،الزمن في الرواية العربية ،ص.235
( ((7الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.18
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إشـارات زمنيـة إلـى عـدد تلـك السـنوات التـي سـبقت بـدء الزمـن
السردي للرواية.
ومـن أمثلتـه عنونة السـارد أحـد مقاطعه بـ(الوصية) ،فابتدأه
بقولـه" :ظـل الملـك عبدالعزيـز يصلـح حـال بالده وينميهـا علم ًّيا
وعمران ًّيـا ،وكان فـي أواخـر حياتـه يعجـز عـن المشـي ،فينتقـل
بكرسـي روزفلـت وقـد سـماه الحصـان ،فعندمـا يريـد الذهـاب
مـن مجلسـه يأمـر بإحضـار حصانـه ،فلمـا أحـس فـي اقتـراب
أجلـه كتـب وصيتـه"( .((7هـذا المقطـع القصيـر الـذي ال يتجـاوز
ثالثـة أسـطر ،اسـتعاد بـه السـارد مراحـل زمنيـة مـن عمـر
الملـك عبدالعزيـز ال نسـتطيع قياسـها بالعمـر الزمني الحقيقي
لألحـداث كمـا يفتـرض أنهـا جـرت بالفعـل ،وإنمـا عمـد السـارد
إلى تسريع الزمن مما نفهمه من السرد ال ما يصرح به السارد،
فالسـارد لـم يصـرح بـأي مفـردة زمنيـة سـوى الفعل (ظـل) الذي
يفيـد االسـتمرار ،لكنـه أتبـع ذلـك بإصالح البلاد وتنميتها علم ًّيا
وعمران ًّيـا ،ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلى أواخر حياتـه حين عجزه عن
المشـي ،وإحساسـه باقتـراب أجلـه ،وكل هـذه القفـزات الزمنيـة
بالجمـل السـردية أتـت كـي تسـرع مـن وتيرة السـرد.
وهنـا سـيلحظ القـارئ أن المـدة الزمنيـة بيـن إصلاح البلاد
وتنميتهـا حتـى عجـزه وشـعوره بدنـو األجل محذوفـة ضمنيًّا ،وال
نجـد لهـا إشـارة أبـ ًدا ،وهـي بلا شـك سـنوات طويلة لـم يحصها
السـارد ،ولـم يصـرح بعددهـا ،لكـن القـارئ يفهمهـا ضمنًـا مـن
السياق.
( ((7الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.227
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 -الحذف االفتراضي:

يشـترك هذا النوع مع سـابقه في عدم وجود قرائن واضحة
تسـعف علـى تعييـن المـكان أو الزمـان الـذي يسـتغرقه ،ويمكـن
مالحظته بانقطاع في االسـتمرار الزمني للقصة مثل السـكوت
عـن أحـداث مـدة مـن المفتـرض أن الروايـة تشـملها ،أو إغفـال
الحديـث عـن جانـب مـن حيـاة شـخصية مـا ،ولعـل الحالـة
النموذجيـة للحـذف االفتراضـي( ((7تتجلـى فيمـا يأتـي:
 -1البياض الطباعي :الذي يعقب انتهاء الفصول ،فيوقف السرد
مؤقتًـا ،إلـى حيـن اسـتئناف القصـة مـن جديـد لمسـارها فـي
الفصـل الموالـي( ،((7وهـو كثيـر شـائع فـي رواية (حينما يبتسـم
القدر) ،إذ إن الرواية تشـتمل على ثالثة فصول ،ويندرج تحت
الفصـل األول عشـرة عناويـن سـردية ،وتحـت الثانـي خمسـة
وخمسـون عنوا ًنا سـرديًّا ،وتحت الثالث عشـرة عناوين سـردية،
ويعقـب كل عنـوان سـردي بيـاض ينبـئ عـن انتهائـه ،واالنتقـال
إلـى عنـوان جديـد يحمـل فقـرة جديدة وحد ًثا جديـ ًدا قد يكون
متصلاً بمـا بعـده ،وقـد ال يتصـل ،واألخيـر هـو األغلـب ،وكل
ذلـك يوحـي بفاصـل زمنـي وانقطـاع مؤقـت إلـى حيـن االنتقـال
إلـى زمـن يتلـوه ،إيذا ًنـا ببـدء حـدث جديـد.
خمسـا
 -2النجمـات :لـم يلتـزم السـارد عددهـا ،فمـرة يأتـي بها
ً
ومـرة سـتًّا ومـرة سـب ًعا ،ويبـدو أن عددهـا لـم يكـن مـن عنـد
( ((7ينظر :بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.164
( ((7المرجع السابق ،ص.164
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السـارد ،بـل الناسـخ ،ويعنينـا فـي األمر أن السـارد يسـتعملها
نهايـة لـكل فقـرة سـردية ترتبـط بعنـوان مسـتقل ،فالتـزم
السـارد ختـم كل فقـرة سـردية ذات عنـوان مسـتقل بعـدد مـن
النجمـات؛ إعال ًمـا بانتقالـه مـن زمـن إلـى زمـن آخـر قد يكون
ً
ً
مرتبطـا
مرتبطـا بـه  -وهـو األقـل كمـا ذكـرت  -أو ال يكـون
بـه ،وحينهـا يبـدأ بحـدث جديـد ذي زمـن جديـد.
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 -3النقـط الثلاث المتتابعـة :وتعنـي  -فـي أدبيـات التحريـر
العربي  -الحذف ،أي إن مكانها كالم محذوف ،أو مسـكوت
عنـه عنـوة ،يختلـف الغـرض منـه بيـن سـارد وآخـر.
وللحـذف التنقيطـي وظيفـة بنيويـة يحصـل بهـا تجاهـل
أحـداث غيـر مهمـة ،أو تجاوزهـا ألي غـرض يكنـه السـارد
بهـدف تسـريع السـرد ليتـرك السـارد للقـارئ بعـد ذلك حرية
تخيـل ذلـك المسـكوت عنـه أو المحـذوف ،ومـن أمثلتـه فـي
روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) قولـه فـي أول مقطـع جديـد:
"بعـد أشـهر ...فـي إحـدى بلاد نجـد فـي خبـر البـرزات
امتلأ بيـت الشـيخ هـذال بـن فهيـد الشـيباني بالرجـال الذين
أخـذوا بالتحـدث عـن عبدالعزيـز الذي مأل صيتـه نج ًدا"(.((7
فبعـد كلمـة "بعـد أشـهر "...يوحـي بـأن هنالك حذ ًفـا متخيالً
تـرك السـارد للقـارئ إمـكان التفكيـر فيمـا حـذف ،وال شـك
أن المحـذوف مسـتغنًى عنـه ،قـد ال يفيـد السـرد فـي حالـة
ذكـره .ومـن أمثلتـه فـي مقطـع سـردي أورده السـارد تحـت
عنـوان (جـراب) ،ويقصـد بهـا معركـة جـراب الشـهيرة ،وقـد
( ((7الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.56
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ابتدأهـا بقولـه" :خيـم عبدالعزيـز قري ًبـا مـن موضـع يقـال لـه
جـراب ،ولـم يعلـم بـأن خصمـه قـد خيـم فيـه ،وسـار بجيشـه
فاصطـدم بجيـش ابـن رشـيد ،ودارت رحـى الحـرب،((7("...
هـذه النقـط الثلاث التـي وضعهـا السـارد بعد قولـه" :ودارت
رحـى الحـرب" تـدل علـى أن مكانهـا أحـداث غيـر مهمـة ،أو
أحداث سـيطول تفصيلها ،آثر السـارد حيالها تسـريع السـرد
لالنتقـال إلـى غيرهـا ،وال ريـب أن هـذه النقـط تـدل علـى
انطالقـة الحـرب بيـن عبدالعزيـز وخصمـه ،ويتـرك السـارد
للقـارئ تخيـل مـا جرى دونما إشـارة إليـه؛ ألن الحرب عندما
دارت كان مـن مسـتلزماتها الكـر والفـر ،والتخطيـط ،وتجميع
القـوى ،ومـا إلـى ذلـك ممـا تتعلـق بـه الحـرب ،وقـد حذفهـا
السـارد؛ ألنـه يتغيـا االختصـار والتخفـف مـن األحـداث التـي
ال تهـم ،أو تُطيـل صفحـات الروايـة.
 -2الخالصة:

ويسميها جيرار جينيت المجمل( ،((7وهي تعتمد "في الحكي
علـى سـرد أحـداث ووقائـع يفتـرض أنهـا جـرت فـي سـنوات،
أو أشـهر ،أو سـاعات ،واختزالهـا فـي صفحـات ،أو أسـطر،
أو كلمـات قليلـة ،دون التعـرض للتفاصيـل"( ،((7ويعدهـا جيـرار
شـيوعا بيـن مشـهد وآخـر"(.((8
جينيـت "وسـيلة االنتقـال األكثـر
ً
ولها ملفوظات سـردية تتمثل بقول السـارد مثالً :بضع سـنوات،
( ((7الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.111
( ((7ينظر :جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.109
( ((7لحمداني ،بنية النص السردي ،ص.76
( ((8جينيت ،خطاب الحكاية ،ص.110
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طـوال خمـس سـنوات ،وغنـي عـن القـول أن الخالصـة بهـذا
ً
ارتباطـا وثي ًقـا باالسـترجاع الـذي تحدثنـا
المفهـوم ترتبـط
عنـه فيمـا مضـى؛ ألن الخالصـة تختـزل أحدا ًثـا مضـت ببضـع
كلمـات بغيـة تسـريع وتيـرة السـرد ،فمـن الخالصـات فـي روايـة
(حينمـا يبتسـم القـدر) يصـف السـارد حقـد بعض أعـداء الملك
عبدالعزيـز" :فمـرت ثالثـة أعـوام ولـم تخمـد نـار كيـده"( ،((8فقد
اختـزل السـارد ببضـع كلمـات ثلاث سـنوات مـن الحقـد الـذي
كان يكنـه ذلـك الشـخص للملـك عبدالعزيـز ،ومثلـه قول السـارد
علـى لسـان الملـك عبدالعزيـز فـي حواره مع عبداهلل بن الشـيخ
مبـارك والملـك عبدالعزيـز متطلـع إلـى مسـاعدة الشـيخ مبارك
له كي يسـترد الرياض" :مرت سـتة أعوام ولم يصارحنا الشـيخ
مبـارك بذلـك عالنيـة ،فقـط يلمـح لنـا"( ،((8ففـي هـذا المقطـع
عمـد السـارد إلـى تلخيـص موقف الشـيخ مبارك من المسـاعدة
واسـتبطاء الملـك عبدالعزيـز ذلـك ،وال شـك أنـه كان لغـرض
سياسـي يرمي إليه الشـيخ مبارك .وعند تتبعنا أحداث الرواية
شـيوعا فـي الروايـة هـو هذا
رأينـا أن أكثـر أنـواع تسـريع السـرد
ً
وخصوصـا المرتبـط بزمـن كبضـع سـنوات وعـدة أيـام،
النـوع،
ً
ومـن أمثلتـه وصـف الزمـن الـذي مضـى علـى الملـك عبدالعزيـز
قبـل فتـح الريـاض" :مـرت ثالثـة أشـهر بتثاقـل علـى عبدالعزيـز
الـذي يريـد الوثـوب علـى الريـاض ،بيـد أن الشـيخ مبـارك الـذي
آلمـه مـا حـل بأهـل الكويـت ال يوافقه على وثبـه"( ،((8ويلحظ في
( ((8الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.24
( ((8المصدر السابق ،ص.25
( ((8المصدر السابق ،ص.33
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المقاطـع السـردية الثالثـة الماضيـة أن السـارد قـد حـدد المدة
الزمنيـة التـي أراد اختزالهـا ،هـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة أخـرى
يتضـح أن تلـك المـدد جـاءت طويلـة بيـن أشـهر وسـنوات ،وهنـا
"يتجلـى دور الخالصـة فـي النـص الروائي بالمرور السـريع على
فتـرات زمنيـة حكائيـة أو سـردية ،ال يـرى الـراوي أنهـا جديـرة
باهتمـام القـارئ ،وبالتالـي يمكـن تحديـد وظائـف الخالصـة،...
بالمـرور السـريع علـى فتـرات زمنيـة طويلـة ،واإلشـارة السـريعة
إلـى الثغـرات الزمنيـة ،ومـا وقـع فيهـا مـن أحداث ومحاولة سـد
هـذه الثغـرات ،والربـط بيـن المشـاهد الروائيـة ،...وتعمـل علـى
تحقيـق الترابـط النصـي بيـن فتـرات طويلـة ،تحمـي السـرد مـن
التفكك"(.((8
يضـاف إلـى ذلـك تقنيـة تلخيصيـة يعمـد الكاتـب فيهـا إلـى
تكثيـف الزمـن السـردي واختزالـه بمفـردات تحمـل كثيـ ًرا مـن
األحـداث المسـتبطنة ،لكنهـا فـي الحـال نفسـه ال تحمـل أي
إشـارات صريحـة للزمـن كالـذي ورد فـي األفعـال السـابقة ،وقد
اسـتعمل السـارد أفعـاالً تكثيفيـة تحمـل فـي بطونهـا كثيـ ًرا مـن
األحداث ،وأشهر األفعال التي ترددت في الرواية الفعل (شاع)
ً
مرتبطـا بسـياقه ،ومـن أمثلتـه قـول السـارد متحد ًثـا عـن ابـن
رشـيد وخطتـه فـي بـث الفرقـة فـي صفـوف الملـك عبدالعزيـز:
"وقـد أشـاع أن خال ًفـا وقـع بينـه وبيـن والـده الـذي يريـد السـلم
مـع ابـن رشـيد بينمـا عبدالعزيـز يـرى خلاف ذلـك"( ،((8ومثلـه
( ((8مها ،الزمن في الرواية العربية ،ص.221
( ((8الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.48
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قـول السـارد واص ًفـا حـال المنشـقين الذين أغـاروا على الكويت
جالسا
عندما كان الملك عبدالعزيز في الحج" :كان عبدالعزيز
ً
فـي صحـن الحـرم والعلماء حوله يتذاكـرون ويتدبرون ،واألخبار
تصلـه أوالً بـأول عـن المنشـقين وتمركزهـم حـول الكويـت،
وغاراتهـم التـي طالـت القريـب والبعيـد وأشـاعت الفوضـى"(،((8
فالفعـل (أشـاع) فـي المقطعيـن السـابقين يسـتلزم الترويـج
ألحـداث لـم تقـع ليكـون النـاس فـي أمـر مريـج ،ويسـتلزم ً
أيضـا
انتشـار الخبـر ،وشـيوع الفوضـى ،وكل ذلـك يتضمـن مجموعـة
مـن األحـداث التـي قـد تمتـد زمنًا طويلاً أو قصي ًرا ،فيأتي هذا
الفعـل ليلخـص ذلـك كلـه بعبـارة تكثـف السـرد ،وتجتـزئ المـدة،
مشـرعا أمـام القـارئ ليضـع كثي ًرا مـن االفتراضات
ويـذر البـاب
ً
والتخمينـات التـي قـد تصـدق أو ال تصـدق.
وقـد تأتـي الخالصـة نائبـة عـن سـرد روائـي طويـل ،فتكـون
تلخيصـا لتفصيلات سـابقة ،ولعـل أوضـح مثـال علـى ذلـك مـا
ً
ختـم بـه السـارد روايتـه حيـن عنـون ألحـد المقاطـع السـردية
بـ(المملكـة العربيـة السـعودية) ،ثـم بعـده يختـزل الروايـة كلهـا
بأسـطر قليلـة تختصـر معظـم األحـداث التـي حملتهـا الروايـة،
يقـول" :عندمـا اسـتقرت البالد ،ورسـت حدودهـا ،وبانت،
وانضمت إلى العالم الحديث ،تقدم بعض مفكري البالد للملك،
ً
عوضـا عـن مملكـة نجـد والحجـاز
وعرضـوا عليـه اسـ ًما للبلاد
وملحقاتهـا ،اسـ ًما ينـم عـن البلاد ووحدتهـا مـن غيـر فرقـة لهـا
وتمييـز .فاقترحـوا عليـه اسـم المملكـة العربيـة السـعودية ،راق
( ((8الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.200
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ذلـك المسـمى لعبدالعزيـز ،وأمـر بتنفيـذه ،فشـاع اسـم المملكـة
فـي البلاد وحـول العالـم"( .((8وقـد اسـتوعبت الجمـل السـردية
التـي تبـدأ باألفعـال( :اسـتقرت ،رسـت ،بانـت ،انضمـت ،شـاع)
أحدا ًثـا يمكـن لـكل متواليـة منهـا أن تمثـل حقبـة زمنيـة حافلـة
باألحـداث المتعاقبـة التـي جـرت فـي سـنوات طويلـة ،لكن تقنية
الخالصـة اختزلـت ذلـك كلـه باسـتعراض مسـ َّرع فـي بضـع
فقـرات سـردية ابتـدأت بعهـد اسـتقرار الدولة ،ورسـو حدودها،
وانضمامهـا إلـى العالـم دولـة مدنيـة حديثـة ،وانتهـت بالتسـمية
التـي بقيـت حتـى اآلن.
ومـن األمثلـة التـي تلخـص كثي ًرا من األحـداث ،وتحمل الطابع
التكثيفي واالختزالي قول السارد متحد ًثا عن الملك عبدالعزيز:
"بعـد أشـهر ...فـي إحـدى بلاد نجـد فـي خبـر البـرزات امتلأ
بيـت الشـيخ هـذال بـن فهيـد الشـيباني بالرجـال الذيـن أخـذوا
بالتحـدث عـن عبدالعزيـز الذي مأل صيته نجـ ًدا"( .((8ففي نهاية
هذا المقطع عمد السـارد إلى تسـريع السـرد باستعمال خالصة
الماضـي ،فاختـزل حديـث النـاس عـن الملـك عبدالعزيـز وعـن
وحـد بهـا
منجزاتـه وأعمالـه وحروبـه وغزواتـه وانتصاراتـه التـي َّ
المملكـة وثبـت األمـن فيهـا ،بقولـه" :الذيـن أخـذوا بالتحـدث عن
عبدالعزيـز الـذي ملأ صيتـه نج ًدا" ،فامتالء أرجـاء نجد بأخبار
الملـك عبدالعزيـز يتطلـب زمنًـا طويلاً كـي يتـداول النـاس تلـك
األحاديـث ،وقبلهـا ال بـد أن يكـون هنالـك شـيء يتحدثـون عنـه،
( ((8الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.222
( ((8المصدر السابق ،ص.56
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فلذلـك التلخيـص الحكائـي جـاء إيقـاع الزمـن الروائـي سـري ًعا
يتيح للقارئ أن يتجول في تضاعيف المقطع السـردي ليكتشـف
فيـه حـوارات وشـخصيات وأحدا ًثـا وأزمنـة متعاقبـة ومتداخلـة
ً
أيضا.
وقـد تفسـح الخالصـة فـي هـذه الروايـة المجـال لمقارنـة
السـارد بيـن زمنـي الماضـي والحاضـر اللذيـن عاشـتهما
البلاد قبـل حكـم الملـك عبدالعزيز وبعده مـن مقطع حواري
بيـن الملـك عبدالعزيـز وبعـض رؤسـاء البلـدان التـي فتحهـا:
"لقـد علمتـم كيـف كان حالكـم أيـام حكـم أسلافي ،واألمـان
الـذي كنتـم تنعمـون فيـه بعـد أن هدمنـا سـد الجهـل لترتـووا
مـن نهـر العلـم الـذي انعكـس عليكـم بالرخاء فـي بالدكم"(.((8
هـذه المقارنـة السـريعة التـي لـم تسـتغرق سـطرين لخصـت
كيـف كان النـاس فـي عهـد أسلاف الملـك عبدالعزيـز مـن
الخوف والجهل زمنًا طويالً ال يسـتطاع إلى تحديده سـبيالً،
وكيـف أضحـت فـي عهـده من َّعمـة بالرخـاء واألمـن وتهـاوي
صروح الجهل وشـيوع العلم ،وبذلك تكون الخالصة قد أدت
وظيفتها الفنية التي تلخص الماضي وتشخص الحاضر بما
يحمالنـه مـن أحـداث أسـهمت تقنيـة الخالصـة فـي تسـريع
وتيـرة السـرد فيهـا واختزالـه فـي كلمـات تحمـل فـي طياتهـا
معانـي عظيمـة مثـل" :كيـف كان حالكـم أيـام حكـم أسلافي"،
فهـذه األحـوال لـو أفـرد السـارد فـي تعدداهـا ووصفهـا
صفحـات كثيـرة مـا وفاهـا حقهـا ،وكـذا قولـه" :األمـان الـذي
( ((8الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.49
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تنعمـون بـه ...الـذي انعكـس عليكم بالرخاء فـي بالدكم" هذا
األمـان والرخـاء ال يمكـن حصرهمـا ،لكـن تقنيـة الخالصـة
أضـاءت للقـارئ درو ًبـا واسـعة وأزما ًنـا ممتـدة مـن التخيـل
والتفكيـر.
وبهـذا نكـون قـد درسـنا أحـداث الروايـة مسـتعينين بتقنيـة
التلخيـص التـي يمكـن أن نحددهـا بالنظـر فـي العالقـة بيـن
قياسـا
مـدة الوقائـع ،أو الوقـت الـذي تسـتغرقه ،وطـول النـص
ً
لعـدد أسـطره ،أو صفحاتـه"( ،((9وبنـا ًء عليـه يكـون زمـن السـرد
أو القـص هنـا أقصـر بكثيـر مـن زمـن الوقائـع ،وذاك هـو مكمـن
االحتـراف الفنـي الـذي يتغيـاه السـارد حيـن يسـرع مـن وتيـرة
السـرد مسـتعينًا بتقنيـة التلخيـص التـي تعتمـد علـى التكثيـف
واالختـزال.
ب  -إبطاء السرد:
 -1المشهد (الحوار):

"وسـميت هـذه الحركـة بالمشـهد؛ ألنهـا تخص الحـوار ،حيث
يغيـب الـراوي ،ويتقـدم الـكالم كحـوار بيـن صوتيـن .وفـي مثـل
هـذه الحـال تعـادل مـدة الزمـن علـى مسـتوى الوقائـع الطـو َل
الذي تسـتغرقه على مسـتوى القول ،فسـرعة الكالم هنا تطابق
زمنهـا أو مدتهـا"( ،((9ومـع هـذه التقنيـة الحواريـة "ينشـأ ذلـك
اللـون مـن المسـاواة بيـن الجـزء السـردي ،والجـزء القصصـي
( ((9العيد ،تمنى ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،بيروت،
دار الفارابي2010 ،م ،ص.124
( ((9تمنى ،تقنيات السرد الروائي ،ص.127
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حالـة التـوازن"( ،((9أي إن مـدة االسـتغراق الزمنـي متسـاوية بيـن
زمـن الحكايـة وزمـن القصـة ،ويظهـر تبطيـؤه للسـرد بمـا يحملـه
الحـوار بطبيعتـه مـن وظيفـة دراميـة لهـا القـدرة علـى تكسـير
رتابـة السـرد( ،((9وفـي هـذا المشـهد يفسـح السـار ُد المجـا َل
للشـخصيات أن تتحـدث دونمـا تدخـل منـه؛ كـي تنبـئ عـن
تصوراتهـا وثقافاتهـا ومكنوناتهـا وخصائصهـا النفسـية.
وفـي روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) يشـغل المشـهد بمـا فـي
إضمامتـه مـن حـوارات علـى مختلـف أشـكالها حيـزًا كبيـ ًرا مـن
المسـاحة النصيـة فـي الروايـة ،ومعظمهـا كانـت حـوارات طويلة
تتعدد شـخصياتها ،وتختلف مسـاحات القول والرد عليه ،يرمي
السـارد مـن ورائهـا إلـى ترسـيخ كثيـر مـن الـرؤى واألفـكار التـي
يـود إقنـاع القـارئ بهـا بأسـلوب درامـي ،فبـدالً مـن أن يقدمهـا
إلـى ذهـن المتلقـي بصـورة مباشـرة قـد ال يتقبلهـا ،يأتي ليوظف
ً
مرسـخا رؤاه بصـورة غيـر مباشـرة ،ويمكـن لنـا التمييـز
الحـوار
بيـن ثالثـة أنـواع مـن الحـوارات المسـتعملة فـي الروايـة:
أ -الحوار البيني التناوبي:

وهـو الحـوار الـذي يجـري بيـن طرفيـن أو عـدة أطـراف فـي
الروايـة ،ويأتـي هـذا النـوع مـن الحـوار في الروايـة على نمطين:
 -حوار قصير:

ويعمـد فيـه الروائـي إلـى مقاطعـة السـرد وتعطيلـه بوقفـة
( ((9ريـكاردو ،جـان ،قضايـا الروايـة الحديثـة ،ترجمـة :صيـاح الجهـم،
دمشـق ،منشـورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد القومـي1997 ،م ،ص.123
( ((9ينظر :بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.166
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مشـهدية تقـوم علـى الحـوار القصيـر ألداء وظيفـة يبتغيهـا
السـارد ،وكثيـ ًرا مـا يـرد هـذا النـوع مـن الحـوارات متماه ًيـا مـع
الموقـف السـردي ،فتكـون الحـوارات قصيـرة إذا كانـت وتيـرة
السـرد سـريعة فـي موقـف يتطلـب االسـتعجال كالحـوار الـذي
مسـن وشـخص آخـر:
دار بيـن رجـل
ٍّ
" -المسن :هال نزلتم في قصري يا عبداهلل؟
 الرجـل :ال شـك ًرا نحـن علـى عجلـة مـن أمرنـا ،وسـوف نرحـلحا الً!
فصاح بأهله أن يستعدوا للرحيل.
 المسـن :علـى رسـلك دعنـي أزودكـم بالطعـام والشـراب ثـمارحلـوا حيـث شـئتم.
 الرجل :حسنًا ال بأس ولكن بسرعة"(.((9فهـذا الموقـف المسـتعجل يتطلـب ً
نمطـا سـري ًعا وقصي ًرا من
الحـوار؛ ألنـه ال وقـت لإلطالـة أو االنتظـار ،فالقـوم فـي عجلـة
مـن أمرهـم ،فقـد اشـتد البـرد عليهـم ،وألنهـم كانـوا هاربيـن من
بطـش ابـن رشـيد كمـا فـي المقطع السـردي الذي يسـبقه ،وفيه
يُلحـظ إعـادة السـارد ذكـر طرفـي الحوار (المسـن ،الرجل) قبل
كل مقطـع حـواري ،وفـي حـوارات أخـرى نـرى السـارد يكتفـي
بالتعريـف بالطرفيـن فـي أول الحـوار ،ثـم يتـرك الحـوار مرسلاً
أمـام فهـم القـارئ؛ وف ًقـا لتبادليـة الحـوار فيـه ،كمـا فـي الحـوار
الـذي جـرى بيـن رجـل وأحـد الشـباب:
( ((9الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.30
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"بينما هو كذلك أتاه أحد الرجال وقعد بقربه وسأله:
 أنت لست من نابلس أليس كذلك؟ نعم لست منها ،أنا من طولكرم ،وأنت من أين؟ أنا من دمشق واسمي رامز. أنـا أدعـى محمـد أميـن التميمـي ،ولكـن كيـف عرفـت أننـيلسـت مـن نابلـس؟
ابتسم رامز...
 سهلة ج ًّدا ...لقد رأيتك لوحدك ،بينما الناس يتصافحون،ويتحدثون.((9("...
ويتضح من الحوار السابق أن السارد لم يكرر أسماء طرفي
الحـوار ،وبالرغـم مـن اجتـزاء المقطـع من سـياق طويـل فيمكننا
التفريـق بيـن الطـرف األول والثانـي ،ويتضـح ً
أيضـا مـن ذلـك
صـر الجمـل فيـه ،ودقة األسـئلة التي تحتـاج إلى إجابة
الحـوار قِ َ
محـددة وقصيـرة ً
أيضـا ،فالحـوار يـدور حـول تعـرف شـخصية
هـذا الغريـب ،وعلـى اسـمه ،ومـن أي الديـار هـو؟
وإذا كان المقطعـان الحواريـان سـريعين وقصيريـن ،فإنهمـا
مـع ذلـك قـد أسـهما فـي تعطيل السـرد وتبطـيء وتيرته ،يضاف
إلـى ذلـك أن الروائـي قـد أسـهم بتبطـيء هذيـن الحواريـن،
فلـم يتطابـق حينهـا زمـن الحـوار مـع زمـن القصـة؛ ألنـه قطـ َع
تناوبيـ َة الحـوار ببعـض التدخلات التـي توسـطت حديـث أحـد
طرفـي الحـوار ،ففـي الحـوار األول أدرج عبارة "فصاح بأهله أن
( ((9الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.181
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يسـتعدوا للرحيـل" ،هـذه العبارة ليسـت من أحـد طرفي الحوار،
بـل هـي مـن تدخلات السـارد ،وفـي المقطـع الثانـي عبـارة:
"ابتسـم رامـز" ،وكلتاهمـا لـم تكونـا مـن صلـب الحـوار ،ولكنهمـا
مـن إدراجـات السـارد داخـل الحـوار.
وإذا كانـت مقاطعـات السـارد فيمـا سـبق قـد جـاءت بعبـارات
قصيـرة ،ولمـرة واحـدة فـي كل مقطـع فـإن السـارد فـي بعـض
مواضعـه الحواريـة يبطـئ السـرد بصـورة متواصلـة لكثـرة
مقاطعاتـه،
فلا يـكاد ينطلـق السـرد إال ويعطلـه بتدخل من عنده ،وأوضح
مثـال على ذلـك الحوار التالي:
"أخذ الرجل يشدو بصوت عال:
كف َّ
 َّكف يا رجل ال تهلكنا...
الرجل باستغراب!
 لماذا؟تعجب محمد منه!
 لماذا؟ ربما سمعنا قطاع الطرق في نجد.عـال ممـا جعـل اآلخريـن يضحكـون
ضحـك الرجـل بصـوت ٍ
عـال ً
أيضـا ،وقـد
مـن قـول محمـد .فأخـذوا ينشـدون بصـوت ٍ
دثـر رداء التعجـب واالسـتنكار محمـ ًدا! فلمـا رأى أميـر القافلـة
حالتـه أمـر الرجـال بـأن يتوقفـوا للمبيـت ،ثـم اقتـرب منـه ،وقال
لـه بابتسـامة عريضـة:
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 ال تخـش شـي ًئا يـا محمـد فقـد غادرنـا مـن ديـار الخـوف إلـىديـار الطمأنينـة واألمـن.
 وكيف هذا يا سيد ،ونحن نعرف نج ًدا حق المعرفة؟ابتسم األمير بينما كان ينيخ ناقته ،فقال:
 لقـد ولـى زمـن تمـرد بالد نجد لما حكمهـا عبدالعزيز بقبضةمن حديد"(.((9
في هذا المقطع نتتبع مقاطعات السـارد فنلفيها كثيرة ج ًّدا،
رئيسـا فـي تعطيـل السـرد وإطالـة
بـل طويلـة ،وقـد كان سـب ًبا
ً
أمـده ،لكـن تلـك التدخلات لـم تكـن عبثيـة ال وظيفـة ترجـى مـن
ورائهـا ،بـل كان يرمـي السـارد منهـا وصـف حـال الشـخصيات
فـي أثنـاء الحديـث مـن اسـتغراب ،وتعجب ،وضحك ،وابتسـامة،
وقـد كان لذلـك أثـر فـي األخـذ بيـد المتلقـي إلـى دائـرة الحـوار،
ومـا يتخللـه مـن انفعـاالت نفسـية وتفاعلات بينيـة.
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 -حوار طويل:

هذا النوع من الحوار يأتي في رواية (حينما يبتسم القدر)
طويلاً يسـتغرق صفحـات كثيـرة مـن الروايـة ،وهـي السـمة
التـي تغلـب علـى كثيـر مـن الحوارات داخل تلـك الرواية ،وفي
هـذا النـوع مـن الحـوار يحـاول السـارد اسـتثماره فـي تقديـم
وجهـات نظـر الشـخصيات ،وطريقة تفكيرهـا ،وثقافتها عند
اندمـاج الحـوارات وإطالتهـا ،أو عـرض بعـض القضايـا التـي
تسـبق المشـاهد الحربيـة للملـك عبدالعزيـز داخـل الروايـة
( ((9الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.213
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مـن تخطيـط ،وتدبيـر لألمـر قبـل اإلقـدام عليـه ،وأخـذ رأي
خاصـة مستشـاريه ،وكل ذلـك يتطلـب حـوارات طويلـة،
ومتواليـات سـردية ممتـدة ،وكثيـ ًرا مـا يوظفـه السـارد فـي
وصـف انتصـارات الملـك عبدالعزيـز فـي معاركـه ،وحواراتـه
مع خصومه من جهة ،وحواراته مع أنصاره وأعوانه من جهة
أخـرى ،وقـد ظهـرت الحـوارات الطويلـة جليـة فـي حواراتـه
مـع آل صبـاح فـي الكويـت عندمـا كان يتحفـز السـترداد
الريـاض ،وفـي بعـض المواضع يتوخى السـارد من المشـاهد
الدراميـة تصويـر الحيـاة اليوميـة للنـاس وبعـض تفصيالتهـا،
وفـي هـذا النـوع يتمـدد زمـن السـرد ،وينجـم عـن ذلـك تباطؤ
في وتيرته.
ب  -الحوار الداخلي (المونولوج):

يقصـد بـه فـي السـرد الروائـي الـكالم الـذي ال تلفظـه
الشـخصية وال يمكـن أن تسـمعه ،ويُتوصـل بـه إلـى أفـكار تلـك
الشـخصية الباطنيـة ،ومشـاعرها الداخليـة ،وكوامنها النفسـية،
وبتعريـف آخـر "ذلـك التكنيـك الـذي يسـتخدم فـي القصـص
بغيـة تقديـم المحتـوى النفسـي للشـخصية والعمليـة النفسـية
لديهـا دون التكلـم علـى نحـو كلـي أو جزئـي"( ،((9وعلـى ذلـك فإن
الكاتـب ال يعمـد فـي المونولـوج الداخلـي إلـى رسـم الشـخصية
مـن الخـارج ،وإنمـا يتغلغـل فـي داخلهـا محاولة منه الكشـف عن
صـورة لواقعهـا الداخلي ،وإحساسـاتها ،ومشـاعرها التي تختلج
( ((9همفـري ،روبـرت ،تيـار الوعـي فـي الروايـة الحديثـة ،ترجمـة :محمـود
الربعـي ،القاهـرة ،دار المعـارف1975 ،م ،ص.44
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فـي جنباتهـا"( ،((9فهـو فـي أغلبـه حـوار مـع الـذات باسـتحضار
لحظـات مـن الزمـن تكـون سـب ًبا فـي إبطـاء السـرد.
ففـي روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) يكثـر تصريـح السـارد بأن
الحـوار القـادم سـيكون بيـن الشـخصية ونفسـها ،ويلجـأ إليـه
السـارد فـي بعـض المواضـع عندمـا يسـتهدف تحليـل إحـدى
الشـخصيات ،وكيـف يراهـا اآلخـرون؟ حينـذاك "تتوقـف حركـة
زمـن السـرد الحاضـر؛ لتنطلـق حركـة الزمـن النفسـي في
اتجاهـات مختلفـة ،ويعبـر المونولـوج عـن مشـاعر الشـخصية
وتأمالتهـا"( ،((9فعندمـا جـاء اإلنجليـزي (هاري فيلبي) من ميناء
العقير في األحساء قاص ًدا الرياض لمقابلة الملك عبدالعزيز،
وقـد كان طـوال الرحلـة يسـأل األعرابييـن اللذيـن كانـا بصحبته
عن صفات عبدالعزيز وأحواله ،وهم يجيبونه ،ولما دخل قصر
الحكـم بمعيـة حارسـين رأى رجلاً يتوسـط النـاس وقـد جلـس
علـى كرسـي يحدثهـم واآلخرون جلوس علـى األرض ،قال فيلبي
صاحبي،
فـي نفسـه" :يبـدو أننـي سـأمحو ما قد دونته نقلاً عن
َّ
كيـف يصفـون عبدالعزيـز بأنـه طويـل القامـة حـاد البصر سـمح
الوجـه ،بينمـا هـو منتصـف القامة صـارم الوجـه؟"( ،((10وقد كان
فيلبـي يظـن أنـه عبدالعزيـز ،فإذا هو والـده اإلمام عبدالرحمن،
حينهـا اقتـرب منـه عبدالعزيـز مرح ًبـا بـه بالعربيـة ،وعنـد ذلـك
ابتسـم اإلمـام عبدالرحمـن وسـلم عليـه ثـم غـادر المجلـس؛ كـي
( ((9ينظـر :أبـو لبـن ،زيـاد ،المونولـوج الداخلـي عنـد نجيـب محفـوظ،
ع َّمـان ،دار الينابيـع1994 ،م ،ص.5
( ((9مها ،الزمن في الرواية العربية ،ص.242
( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.125
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يبقـى عبدالعزيـز معـه ،فلمـا نظر اإلنجليـزي للرجل الذي رحب
بـه فـرأى الوصـف الـذي وصـف لـه منطب ًقـا عليـه ،فعـرف أنـه
هـو ،وقـد أثـر تواضعـه ألبيه غاية األثر في قلـب اإلنجليزي(،((10
فهـذه التقنيـة السـردية المتمثلـة فـي حـوار فيلبـي مع نفسـه كان
لهـا أثـر فـي تبطـيء حركـة السـرد ،وقـد كان يرمـي السـارد منها
إلـى وصـف مالمـح الملـك عبدالعزيـز َ
الخلقية ،ووصف الشـعور
النفسـي الـذي يضمـره اآلخـرون تجاهـه من تواضـع ولين جانب
واحتـرام لهم.
وللمنولوج الداخلي في الرواية أثر في وصف حالة المجتمع،
والتأمـل فـي واقـع عيشـه فـي زمـن مضـى ،وهنـا يتوقف السـارد
عن السرد ليفسح المجال إلحدى الشخصيات أن تصف حقبة
زمنيـة مـرت بهـا البشـرية مـن خـوف وعـدم اسـتقرار سياسـي،
وفـي روايتنـا يتوقـف السـرد لحظـة زمنيـة قصيـرة كـي يصـف
الحالـة األمنيـة إلقليـم نجـد ،ومـا يعتـرض القوافـ َل مـن قطـاع
الطـرق واللصـوص الذيـن يسـلبون النـاس وينهبونهـم ،فمحمـد
التميمـي أحـد الرجـال الذيـن كانـوا يتـرددون بيـن الشـام ونجـد،
فيديـر السـارد حـوا ًرا بينـه وبيـن أميـر القافلـة التـي كانـت فـي
طريقهـا مـن الشـام متجهـة تلقـاء نجـد ،فسـأل محمـد األميـر
وكان الصمـت الشـديد يلـف القافلـة فلا أصـوات ،وال رغاء ،وال
ضجيـج ،قائلاً:
" -لماذا هذا الصمت الرهيب يا سيدي؟
 إننـا نخشـى مـن قطـاع الطـرق يـا محمـد ،فلهـذا نسـير فـي( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.125
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وضـح النهـار ونحـرص علـى عـدم الـكالم ،فالـزم الصمـت!
الذ محمـد بالصمـت وقـد تربـع الرعـب علـى قلبـه ،وأخـذ
يخاطـب نفسـه:
نحـن اآلن فـي مملكـة األردن ونخشـى قطـاع الطـرق ،فمـاذا
عـن نجـد التـي اشـتهرت بقطـاع الطـرق ،حتـى إن قوافـل الحـج
لـم تسـلم منهـم ،واهلل إننـي أسـعى إلـى حتفـي ،فالجـرة ال تسـلم
مرتين ،فإن سـلمت أمس فلن تسـلم في الغد من قطاع الطرق،
اللهـم احفظنـا بحفظـك"(.((10
في هذا الحوار طفق السارد يمهد لألسطر الثالثة األخيرة
بقولـه" :وأخـذ يخاطـب نفسـه" إيذا ًنا بأن القادم سـيكون حوا ًرا
داخل ًّيـا بيـن محمـد ونفسـه ،فهـذا النسـيج الحـواري هـو فـي
الحقيقـة يقـوم مقـام الناقـل ألفـكار السـارد ،وعليـه يمكـن لنـا
أن نعـده (صـوت السـارد) ،لكنـه ر َّد علـى لسـان الشـخصية؛
ألنـه تقديـم للحالـة التـي كانـت تعيشـها نجـد قبـل انضوائهـا
تحـت رايـة حكـم الملـك عبدالعزيـز؛ مـن تزعـزع لألمـن ،وعـدم
اسـتقرار فـي الحيـاة ،والخـوف مـن اللصـوص ،وهـذا مـا كشـفه
المونولـوج.
ومـن زاويـة أخـرى يتوسـل الروائـي إلـى المونولـوج لجلـب
المزيـد مـن المعلومـات مختـزالً الوضـع السياسـي بالتطـواف
السـريع بيـن كثيـر مـن الـدول فـي تلـك المراحـل ،لكـن هـذا
المنولـوج هـذه المـرة جـاء مطـوالً؛ ربمـا ألن (الحـرب الكونيـة)
التـي انتهـت قبـل عاميـن  -كمـا يذكـر السـارد  -قـد غيـرت مـن
( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.213-212
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مجـرى الحيـاة السياسـية آنـذاك ،وآذنـت بضـرورة أن يرتـب كل
حاكـم حـدود بلاده ،فالحـوار الـذي أجـراه السـارد بيـن الشـيخ
سـالم المبـارك ونفسـه يكشـف عـن رؤيـة سياسـية جديـدة
ممتزجـة بعقـد األمـل فـي مسـتقبل المنطقـة العربيـة؛ ولذلـك
يمهـد السـارد لذلـك المونولـوج بقوله" :كان الشـيخ يرقب خروج
النـاس مـن بيوتهـم ...جـال هـذا المنظـر فـي عيني الشـيخ الذي
أخـذ يخاطـب نفسـه:
لقـد انتهـت الحـرب الكونيـة منـذ عاميـن وسـقطت الدولـة،
وكل ملـك أو أميـر مـن العـرب يريـد رسـم حـدوده وإقـرار مـا
تحـت يـده ،هـا هـو فيصـل بن الحسـين أصبح مل ًكا على سـوريا،
بينمـا أبـوه ملـ ًكا علـى الحجـاز ،وكذلـك أعـاد عبدالعزيـز وأحيـا
علي
دولة أسلافه وقد اسـترجع منطقة عسـير مؤخ ًرا ،فوجب َّ
أن أرسـم الحـدود التـي كانـت تحـت يـد والـدي ،وأول خطوة هي
بنـاء قصـر فـي بلبـول القريـب مـن مينـاء الجبيـل ،ومـن ثم أجلب
وأدعـو للسـكن فيهـا ،بعـد أن يعمـل ميناؤهـا فتصبـح حـ ًّدا مـن
حـدود الدولـة ،أمـا االعتمـاد علـى والء القبائـل فهـو كالسـراب
يحسـبه الظمـآن مـا ًء ،فلا بـد لـي مـن توثيـق الحدود ببنـاء مدن
ويجب...
قطـع حبـل أفـكاره صـوت أحـد رجالـه مخبـ ًرا إيـاه بـأن
مستشـاريه قـد اجتمعـوا فـي بهـو القصـر"( .((10فعلاً لقـد كان
حـوا ًرا داخل ًّيـا طويلاً ،وكاد أن يطـول لـوال تدخـل السـارد فـي
إدخـال شـخصية خارجيـة بصوتهـا الندائـي؛ لتقطـع حبـل تلـك
( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.139
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األفكار ،وحينها يقف ذلك المونولوج ،مؤذ ًنا للسـرد أن يسـتأنف
وتيرتـه.
وتظهـر قيمـة المشـهد الحـواري مـن الطريقـة الدراميـة التـي
وظفهـا السـارد ،عندمـا يفسـح المجـال للشـخصيات أن تتحدث
وتتحـاور حـوا ًرا قصيـ ًرا أو طويلاً ،بين ًّيـا أو داخل ًّيا؛ كي تنبئ عن
تصوراتهـا وثقافاتهـا ومكنوناتها وخصائصها النفسـية.
ج  -االستراحة (الوقفة الوصفية):
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"وتشـترك الوقفـة الوصفيـة مـع المشـهد فـي االشـتغال علـى
حسـاب الزمـن الـذي تسـتغرقه األحـداث ،أي فـي تعطيـل زمنيـة
السـرد ،وتعليـق مجـرى القصـة لفتـرة قـد تطـول أو تقصـر،
ولكنهمـا يفترقـان بعـد ذلـك ،فـي اسـتقالل وظائفهمـا وفـي
أهدافهمـا الخاصـة"( ،((10ويذهـب جيـرار جينيـت إلـى أن "كل
حكـي يتضمـن  -سـواء بطريقـة متداخلـة أو بنسـب شـديدة
التغيـر  -أصنا ًفـا مـن التشـخيص ألعمـال أو أحـداث تكـون مـا
يوصـف بالتجديـد سـر ًدا هـذا مـن جهـة ،ويتضمـن مـن جهـة
تشـخيصا ألشـياء أو ألشـخاص ،وهو ما ندعوه في يومنا
أخرى
ً
هـذا وص ًفـا"(.((10
ويقـوم الوصـف بوظيفتيـن :جمالية ،وتوضيحية أو تفسـيرية،
فالجماليـة أن تبـرز االسـتراحة فـي وسـط األحـداث السـردية،
خالصـا ال ضـرورة لـه لداللـة الحكـي ،وهـذه
وتكـون وص ًفـا
ً
الوظيفـة ليسـت موجـودة إال فـي الفنـون القصصيـة القديمـة،
( ((10بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.175
( ((10لحمداني ،بنية النص السردي ،ص.78
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ثـم فـي موجـة الروايـة الجديـدة ،أمـا الوظيفـة التوضيحيـة أو
التفسـيرية فهـي أن تكـون للوصـف وظيفـة رمزيـة دالـة علـى
معنـى معيـن فـي إطـار سـياق الحكـي( ،((10وفـي كل األحـوال
تشـكل الوقفـة الوصفيـة بظهورهـا فـي النـص "توق ًفـا سـرديًّا أو
علـى األقـل إبطـاء لوتيرتـه؛ ممـا يترتـب عنـه خلـل فـي اإليقـاع
الزمنـي للسـرد ،ويحملـه علـى مراوحته مكانـه ،وانتظار أن يفرغ
الوصـف مـن مهمتـه لكـي يسـتأنف مسـاره المعتـاد"(.((10
وفـي روايـة (حينمـا يبتسـم القـدر) نجـد أن تقنيـة التوقـف
للوصـف متواتـرة بانتظـام فـي فصـول الروايـة؛ وهـو مـا أسـهم في
قطـع سـيرورة السـرد وتعطيـل وتيرتـه ،ولعـل أبـرز نمـوذج للوقفـة
الوصفية ما جاء على لسان الشيخ غانم  -أحد أطراف الحوار -
في مشهد األحساء:
"الشـيخ غانـم :لقـد مللنـا هـذه التصرفـات وآن لنـا أن ننهـي
هـذه المسـألة.
أحدهـم :وكيـف يـا شـيخ؟ فلا قـدرة لنـا علـى األعـراب وال
التـرك!
الشيخ :نطلب العون من اهلل ثم من عبده.
أحدهم :تقصد ابن سعود؟
الشـيخ :هو المقصود"( ،((10وما زال الحوار مسترسلاً ليأتي
الوصـف فيوقـف وتيرتـه ،ويدخـل الشـيخ بعـد ذاك فـي وصـف
( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.79-78
( ((10بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.177-176
( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.97

211

تقنية الزمن في رواية (حينما يبتسم القدر) لعادل الرشيدي مقاربة بنيوية

211

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون

الملـك عبدالعزيـز وص ًفـا دقي ًقـا ،يقـول فيـه:
"إن أكثـر معارفـي يثنـون عليـه خيـ ًرا ،وال يـأكل أموالهـم،...
وكذلك لم يطلق على نفسـه الوالي أو الحاكم ،بل ينعته الجميع
بعبدالعزيـز أو اإلمـام ،واهلل يـا قـوم إن فـي اتبـاع هـذا الرجـل
ـش بـي مـن يريـد
الصالـح صلاح حالنـا وازدهـار تجارتنـا ،فل َي ِ
اآلن ،فقـد صارحتكـم بمـا فـي نفسـي"( ،((10هـذه الوقفـة تصـ ِّور
أخلاق الملـك عبدالعزيـز مـن ديانـة ،وتواضـع ،وليـن جانـب،
وحـرص علـى الرعيـة ،ثـم إن أبـرز مـا تمتـاز بـه هـذه الوقفـة
أنهـا مرتبطـة "بلحظـة معينـة مـن القصـة ،حيـث يكـون الوصـف
ً
عرضـا تأمل ًّيـا للبطـل نفسـه ،وبيـن الوقفـة
توق ًفـا أمـام شـيء ،أو
الوصفيـة الخارجـة عـن زمـن القصـة ،والتـي تشـبه محطـات
اسـتراحة ،يقـوم السـرد السـتعادة أنفاسـه"(.((11
وتتجسـد الوقفـة الوصفيـة فـي الوقفـة التأمليـة التـي عاشـها
الشـيخ سـالم المبـارك عندمـا كان واق ًفـا فـوق قصـره يتأمـل
مدينتـه ،وقـد بزغـت الشـمس مؤذنـة ألهـل الكويـت ببـدء
أعمالهـم ،وهنـا يهنـدس السـارد وصـف بيـوت الكويـت آنـذاك
هندسـة وصفيـة تجعلنـا نعيـش دهاليـز الشـوارع ،ونتأمل األزقة
مـع البطـل ،يقـول السـارد" :كان الشـيخ يرقـب خـروج النـاس
مـن بيوتهـم البُن َّيـة اللـون ،والتـي شـربت بعـض الحمـرة بأبوابهـا
الخشـبية ،وسـككها الضيقـة ،وقـد خـرج األطفـال للعـب ،بينمـا
الكبـار يتبادلـون التحيـة واالنغمـاس بأعمالهـم ،جـال هـذا
( ((10الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.97
( ((11بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.175
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المنظـر فـي عينـي الشـيخ"( .((11هـذا الوصـف الدقيـق لبيـوت
الكويـت ،وانتشـار النـاس بعـد انبلاج صباحهـم ذاهبيـن إلـى
مفسـحا
أعمالهـم ،يجعـل السـرد يسـتريح لحظـة مـن الزمـن،
ً
المجـال للقـارئ أن يتخيـل الصـورة البانوراميـة التـي التقطهـا
السـارد وقدمهـا للقـارئ ،وكأن هـذه الوقفـة تحيـل إلـى الوضـع
االجتماعـي الـذي يعيشـه الكويتيـون آنـذاك فـي تبـادل التحايـا،
ولعـب األطفـال بجوارهـم وهـم منغمسـون بأعمالهـم؛ وهـو مـا
يشـي بالترابـط االجتماعـي ،ويحيل ً
أيضا إلـى الطراز العمراني
وألوانـه ،كاألبنيـة المشـربة بالحمـرة ،مصـو ًرا للقـارئ تخطيـط
المـدن بشـوارعها الضيقـة ،وكل ذلـك لـم يكـن ليُتصـور لوال هذه
الوقفة الوصفية الدقيقة التي جاءت على لسـان السـارد ،وعلى
مـرأى مـن إحـدى الشـخصيات التـي ظلـت تتأمـل هـذا المنظـر
كأنـه التقاطـة مصـور خبيـر.

( ((11الرشيدي ،حينما يبتسم القدر ،ص.139
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الخاتمة:

خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -1اقتربت الرواية إلى تسطير السيرة الذاتية للملك عبدالعزيز،
وهـذا مـا قربهـا إلـى القـارئ بسـردها المتأنـق اآلخـذ بيـد
الخيـال فـي كل زاويـة مـن زوايـا الروايـة ،وتصويرهـا البديـع
هـو الـذي ابتعـد بهـا عـن الخيـال واقتـرب بهـا إلـى الواقـع.
 -2جسـد عنـوان الروايـة أيقونـة اسـتباقية رامـزة ،وافتتاحيـة
تفاؤليـة ،تمهـد لنصـر ٍ
آت ولـو بعـد حيـن؛ ألنـه جعـل القـارئ
فـي حالـة مـن االنتظار والتتبع يزداد معها شـو ًقا إلى النتيجة
كلمـا تقدمـت أحـداث السـرد.
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 -3أفسـح السـارد المجـال لخيالـه ولمـا يمتلكـه مـن فـن روائـي
أن يعيـد وقائـع قصـة الملـك عبدالعزيـز خل ًقـا جديـ ًدا؛
ألنـه شـخصية فـذة فـي خصائصهـا ،عبقريـة فـي تصرفهـا،
نـادرة فـي إنجازاتهـا ،فقـد نفـذ الملـك عبدالعزيـز مشـروعه
الحضـاري الـذي كان يتطلـع إليـه ،وبنـى دولـة قويـة األركان،
شـامخة البنيـان ،واسـتطاع بفضـل اهلل ثـم بحنكتـه أن ينشـر
ً
عرضا،
األمن في أرجاء هذه البالد الممتدة طوالً والواسعة
وحفـظ حقـوق رعيتـه.
 -4أوقفتنـا الروايـة علـى أهميـة الزمـن الروائـي النسـبي الـذي
يختلـف مـن شـخصية إلـى أخـرى؛ ألنـه بنيـة محوريـة تترتـب
عليهـا عناصـر التشـويق واالسـتمرار ،ويتخلـل الروايـة كلهـا.
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 -5سـلك السـارد الزمـن التتابعـي فـي سـرد أحـداث الروايـة،
فابتدأهـا بنشـأة الملـك عبدالعزيـز مـع والـده وإخوتـه فـي
ضيافـة آل الصبـاح فـي الكويـت ،وختمهـا بوصيتـه لمـن
ً
مختلطـا بوجـود
سـيخلفه مـن بعـده ،لكـن ذلـك التتابـع كان
مفارقـات زمنيـة تسـترجع الحـدث أو تسـتبقه ،وقـد أتـى
اسـتغراقها الزمنـي قائ ًمـا علـى تسـريع السـرد أو إبطائـه.
 -6أسـهم الحـذف بأنواعـه بنوع من عـدم التزام الروائي التتابع
الزمنـي الطبيعـي لألحـداث ،وسـاعدته تلـك التقنيـة علـى
القفـز بيـن الحيـن واآلخـر علـى المراحـل الميتـة فـي القصـة.
 -7أسـهمت تقنية الخالصة في االسـتعراض السـريع في بضع
فقـرات سـردية مـن الروايـة ،ابتـدأت بعهـد اسـتقرار الدولـة،
ورسـو حدودهـا ،وانضمامهـا إلـى العالـم دولة مدنيـة حديثة،
وانتهـت بالتسـمية التـي بقيـت حتى اآلن.

