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 بنية الزمن يف رواية مسرقند

 سليمة بالنور  .أ

ة٘     ??@8ؾدزت عاً:  Samarkandزٔاٖٛ مسسقٍد  بالمػةٛ الرسٌطةٗٛ لمسٟٔا
ٔت ةـ    ٔتسمجّةا لمػةٛ اللسبٗةٛ الةد عٕز عرٗةق ةوػة ٗٛ       المبٍاٌ٘ أوة  ولمةٕ    

سكاٖٛ عىس ارتٗاً الػاعس اللامل ٔالرمك٘ املػةّٕز ٔع٦قعةْ بالطةماٛ املعىجمةٛ       
ٌعاً املمك الةٕشٖس الطةمذٕق٘ ٔاملمةك ومكػةآ  ٔامللازقةٛ املعىجمةٛ   سطةَ        

ةةٛ تسؾةةد  (شعةةٗي أراةةس ةاٟرةةٛ   الػةةس   )الّؿةةباش غةةٗب ادتبةةن     ِٔةة٘ زٖٔا
ةٛ تللٗرةْ  ض قةٗاعْ    بارتؿٕف سس ٛ شتإط زباعٗات ارتٗاً مسسقٍد وٍةر ب  دٖا

   احملٗط ا٧ةمط٘ عمٜ ضرٍٗٛ العٗعاٌٗك.

ةٛ مسسقٍةد ٌ طةي اذتكة٘  ض:      ٔلدزاضٛ بٍٗٛ الصوَ مبطعٕٖاتْ الج٦ثٛ   زٖٔا
قؿٛ ٔرااب ٌٔـ  وعبٍ   دساٞ الٍاقد ضلٗد ٖ اة   الةرٙ صتةدٓ قةد ٔنية  بة        

 .(1)الجٍاٟ٘ أٔ الج٦ث٘شتعمق الٍعسٖات ٔا٥جتاِات الٍ دٖٛ اليت أةت  ض الع طٗي 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 داولٛ تبطٛ  ادتصاٟس. 
 سٕه ِرٓ ال كٗٛ ٍٖعس: -1

a. R.Barthers: "introduction à l'analyse structurale des récits", communication, 

N°: 8, 1966. 

b. E.Benveniste: problèmes de linguistique générale, edi. Tel Gallimard, TI 

1966, TII 1974. 

c. R.Fowler: linguistique and the novel, Methuen. London, third edi, 1984. 

d. G.Genette: "Frontières du récit". Communication, N°: 8      . "Discours du 
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ّٔه: شوةةَ ال ؿةةٛ: الةةرٙ ٖعّةةس   شوةةَ املةةاةٚ اذتكاٟٗةةٛ ٔ      نيةةالصوَ ا٧
العذسبٛ الٕاقلٗٛ ٔاملدز ٛ ذٍِٗا  ِٕٔ شوَ را٘ ٖطىٜ الصوَ الؿس   ٖٔةسٝ أٌةْ   

 غري قابن ٧ُ ٖعذطد   أضتاٞ عدٖدٚ ميدٓ بّا تلدة ارتاابات.

       ٙ تلاةٜ نيٗةْ ال ؿةٛ شوٍٗعّةةا     أوةا الجةاٌ٘: نيةصوَ ارتاةاب: ِٔةٕ الةصوَ الةر
شوةَ  )ارتاؾٛ وَ ر٦ه ارتااب    ةاز الل٦قٛ ب  الةسأٙ ٔاملةسٔٙ لةْ ِٔةٕ     

 .(2)(ضتٕٙ

٥ّٔ وَ ر٦ه الكعابةٛ  الةيت    ـّ: ِٕٔ الصوَ الرٙ ٖعذطد أ الجالح ِٕ شوَ الٍ
وةَ ر٦اةا   ٔ ٖ ًٕ بّا الكاتب    ذتعٛ شوٍٗٛ شتعمرٛ عَ شوَ ال ؿةٛ ٔارتاةاب  

: شوَ الكعابٛ  ٔشوَ ال ساٞٚ  شوةَ تم ة٘ الةٍـ وةَ قبةن ال ةاز٢         ٖعذطد الصوٍاُ
ذتعٛ شوٍٗٛ شتعمرٛ  عَ باق٘ ا٧شوٍٛ  نيعلال  شوَ الكعابٛ بصوَ ال ساٞٚ جيطةد شوةَ   
ـّ  ٔ ىا ٖعذطد وَ ر٦ه الل٦قٛ ب  الكاتب ٔال از٢ عمٜ املطةعٕٝ الةّد٥ل٘:    الٍ

 .(3)(الصوَ الّد٥ل٘)

ـّ )شوةَ    ٔسطب تؿٕز الٍاقد ضلٗد ٖ  ا  نيالل٦قٛ ب  بلدٙ شوةَ الةٍ
(  ٔوةَ ر٦اةا ٖةعي    Constructionال ساٞٚ ٔشوَ الكعابٛ(  ِة٘ ع٦قةٛ بٍةاٞ )   

ٔضةمب ؾةسنيٗعْ    ٖٔعي تسٍِْٗ  ٌعاز الّد٥لٛ  نيصوَ ال ؿٛ ضاب  عَ عىمٗٛ الكعابٛ
وَ ر٦ه  صتاش ارتااب بإعااْٟ بلدا ضتٕٖا  ٔعرب الكعابةٛ أٙ  صتةاش ارتاةاب    
ّٔه الّدارم٘: شوَ الكعابةٛ  أّوةا شوةَ ال ةساٞٚ      ـّ   بلدٓ ا٧ شوٍٗا ٖعش   شوَ الٍ
ٔبكٌْٕ رازدٗا ٥ٔس ا نيإٌْ ٖلت٘ بلد حت   الصوٍ  الّطاب   عىمٗا وةَ رة٦ه   

ـّ-ارتااب   .-الٍ

 ٛ: قبم٘ رازد٘.شوَ ال ّؿ .8

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
= 

récit", Figures III, seuil, 1972. 

e. T.Todorove: "les catégories du récit littéraire", communication, N°: 8, 1966.  

ٔاٟة٘  املس ةص الج ةا        -2 ٔاٟ٘  اٌرعةاش الةٍـ الس سٕه ِرٓ ال كٗٛ ٍٖعس: ضلٗد ٖ ا : اٌرعاش الٍـ الس
ٔاٟة٘  املس ةص الج ةا  اللسبة٘  الةداز        1002اللسب٘  الداز البٗكاٞ  املػسب   . حتمٗةن ارتاةاب الس

 .2331البٗكاٞ  املػسب  
ٔاٟ٘  املس ص الج ا  اللسب٘  الداز البٗكاٞضلٗد ٖ ا :  -3 ـّ الس  .93ف  1002املػسب    اٌرعاش الٍ
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 شوَ الٍـ )الكعابٛ(: آٌ٘ ٔةارم٘. شوَ ارتااب: .9

ـّ: )ال ساٞٚ( بلدٙ ٔرازد٘ .:  .(4)شوَ الٍ

ـّ   بلةدٓ         ٔالعراعن اذتاؾن ب  شوةَ ال ؿةٛ ٔشوةَ ارتاةاب ٔشوةَ الةٍ
ّٔه الّدارم٘ جيطد البٍاٞ الٍؿ٘ عمٜ املطعٕٝ الّدارم٘  ٔالةرٙ ٖةسٝ ٖ اة  أٌةْ      ا٧
ـّ املعىعّةس وةَ رة٦ه نيلةن          ميكَ حتمٗمْ اٌا٦قا وَ ذلةك العراعةن  ٔشوةَ الةٍ

ـّ   ولٍةآ       بكٌٕةْ بٍةاٞ ٌؿةٗا ةارمٗةا     ال ساٞٚ ٖعي وَ ر٦ه العراعن وة  شوةَ الةٍ
ـّ  .(5)ٔوباغسا زتطدا وَ ر٦ه الٍ

ٔضٍ ًٕ بدزاضٛ شوَ ال ؿٛ ٔشوَ ارتااب المرَٖ ٖعلال اُ لٍٗعذةا لٍةا شوةَ    
الٍـ ا٧ةبة٘   مسسقٍةد  لٍ ةق وةَ ر٦اىةا عمةٜ بٍةاٞ الةٍـ عمةٜ املطةعٕٝ           

 الّدارم٘.

 . زمن القصة1

ُّ شوَ ال ؿٛ ٖعّس لٍا   مسسقٍد  وَ ر٦ه تٕال٘ املاةٚ اذتكاٟٗٛ قةىَ    
ٔ  9<87شوٍٗةٛ تازيٗةٛ  لجةن:     سدٔة  غةازات  ٌّاٖعّةا  ِةرا الةصوَ     89@8بةداٖعّا 

الّؿس   أّوا شوةَ ارتاةاب   السٔاٖةٛ نيٗلاٗةْ شوٍةا آرةس  باغةعػالْ عمةٜ واةتةْ          
ثةي   9ً<87لٗلةٕة لةة    89@8أ بةة:  الصوٍٗٛ الّؿسنيٗٛ  و دوا وَ ر٦ه ذلك شوٍةا  ٖبةد  

ً  ٔبّرٓ اللىمٗٛ ٖكعطب شوَ ارتاةاب رؿٕؾةٗعْ الةيت تكىةَ       89@8ٍٖعّ٘ بة 
 ختاٗبْ شوَ ال ؿٛ ٔتسٍِْٗ.

ت ةةدً لٍةةا ال ؿةةٛ   مسسقٍةةد  غةةازات شوٍٗةةٛ تازيٗةةٛ عدٖةةدٚ تعّةةس ِةةرٓ  
 اإلغازات الصوٍٗٛ احملدةٚ وَ ر٦ه:

 الطٍٕات. .8
 الػّٕز. .9

 ٗن(.ا٧ٖاً )ؾباش  وطاٞ  ل .:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٔاٟ٘  ف/: ٍٖعس -4  .00ضلٗد ٖ ا   اٌرعاش الٍـ الس
 .02املسد  ٌرطْ  ف/ٍٖعس:  -5
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 الرؿٕه ٔاملٕاضي. .;

ِٔرٓ اإلغازات تكاة تاسش  ن السٔاٖٛ  ٔتلت٘ ستعةٕاٚ   بلةا ارتاابةات    
ٔورّٖمٛ لسضاٟن غسَٖ  ض السأٙ عىس لٕضاز بٍٗاو   سٗح ميعد شوَ ال ؿةٛ وةَ   

ضةٍٛ ني ةط وطةذمٛ      9:ضٍٛ  ٔقىَ ِةرٓ املةدٚ صتةد     7;?أٙ:  89@8 ض  9<87
ٛ  ض عةدً العكةاني٤   تطةذٗن الطةٍٕات     ضٍٛ غري وطذمٛ باإلقةاني  ?7?عمٜ س  

 ا٥ثٍع  ٔالج٦ث :

 ؾرشٛ. <=حتعن ت سٖبا  9<87ضٍٛ  .8
 ؾرشٛ. 8:حتعن ت سٖبا  ;<87 .9
 حتعن ت سٖبا ضاسا ٔاسدا. @<87 .:

 ؾرشٛ. @8حتعن ت سٖبا  8?87 .;
 ؾرشات. ;حتعن ت سٖبا  @?87 .>
 حتعن ت سٖبا ؾرشٛ ٔاسدٚ. 7@87 .=

 ؾرشٛ. :9حتعن ت سٖبا  9@87 .<
 ؾرشٛ. =8حتعن ت سٖبا  ;@87 .?
 ؾرشات. @حتعن ت سٖبا  ;888 .@

 ؾرشات. ;حتعن ت سٖبا  88:8 .87
 حتعن ت سٖبا ؾرشٛ. 9=88 .88
 ؾرشات. :حتعن ت سٖبا  ;=88 .89

 ؾرشات. :حتعن ت سٖبا  <>89 .:8
 أضاس. =حتعن ت سٖبا  8>?8 .;8
 أتطاس. <حتعن ت سٖبا  @>?8 .>8

 أضاس. >حتعن ت سٖبا  8=?8 .=8
 حتعن ت سٖبا ضاسا ٔاسدا. <=?8 .<8
 حتعن ت سٖبا ضاسا ٔاسدا. ?=?8 .?8

 ؾرشات. >حتعن ت سٖبا  7<?8 .@8
 حتعن ت سٖبا ضاسا ٔاسدا. :<?8 .97
 ؾرشٛ. 7:حتعن ت سٖبا  >@?8 .98
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 ؾرشٛ. <9حتعن ت سٖبا  =@?8 .99
 ؾرشات. >حتعن ت سٖبا  <@?8 .:9
 ؾرشات. :حتعن ت سٖبا  @@?8 .;9

 حتعن ت سٖبا ؾرشع . 77@8 .>9
 أضاس. ;حتعن ت سٖبا  78@8 .=9
 حتعن ت سٖبا ضاسا ٔاسدا. ;7@8 .<9

 حتعن ت سٖبا ضاسا ٔاسدا. >7@8 .?9
 ؾرشٛ. 98حتعن ت سٖبا  =7@8 .@9
 ؾرشٛ. =:حتعن ت سٖبا  @7@8 .7:

 ؾرشٛ. ;8حتعن ت سٖبا  88@8 .8:
 ؾرشٛ. 89حتعن ت سٖبا  89@8 .9:

نيالطٍٕات املطذمٛ ٔاملستبٛ   السٔاٖٛ ٖعي سر  وةا بٍّٗةا وةَ ضةٍٕات     
وطةذمٛ سطةب    <@?8ٔ =@?8ٔ >@?8  غةري أٌٍّةا صتةد    89@8سعٜ  9<87وَ 

   ىةةا ٦ٌسةةغ ترأتةةا  ةةبريا   تٕشٖةة   =7@8  >7@8  ;7@8الرتتٗةةب   ةةرلك 
الٍؿةةٗب  9<87الطةةٍٕات املطةةذمٛ اطةةب الّؿةةرشات  نيعشعةةن الطةةٍٛ ا٧ٔض  

ا٧ٔنيس  بكٌّٕا ضٍٛ زؾد زتعى  تدَٖٔ شتإط مسسقٍد ٔبداٖٛ تللٗرْ عمٜ ٖةد  
  عةدة الؿةرشات    89@8سعةٜ   =7@8وَ عىس ارتٗاً  تمّٗا الطٍٕات ا٧رريٚ 

ّٕه وّةي   تةازٖب بة٦ة نيةازع           (قٗةاً الّدضةعٕز  ) بكُٕ ِةرٓ املةدٚ تة٤زت لعشة
باإلقانيٛ لملجٕز عمٜ شتإط مسسقٍد الرٙ قاع   آرس املاا    احملٗط 

 ا٧ةمط٘ بػس  ضرٍٗٛ تٗعاٌٗك.

ةة٘ مسسقٍةةد  ضةةاب ٛ شوٍٗةةا عمةةٜ الكعابةةٛ   نياملةةاةٚ اذتكاٟٗةةٛ   الةةٍـ السٟٔا
ةن     )الٍـ(  بكُٕ ِرٓ املاةٚ تازيٗٛ  وطعىدٚ وَ تازٖب ال سُ اذتةاةٙ عػةس ٔأٟٔا

 ال سُ اللػسَٖ  ِٔ٘ عمٜ وطانيٛ شوٍٗٛ بلٗدٚ وَ الٍـ.

 . زمن اخلطاب2

ٖبدأ ولمٕ  أ٥ٔ بع دٖي س ٗ ٛ مسسقٍد ٔوآلْ  سٗح ٖعشةدخ الةسأٙ عىةس    
عَ ذلك املخإط الرٙ قةاع   احملةٗط ا٧ةمطة٘   ضةرٍٗٛ العٗعاٌٗةك:      لٕضاز 
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   أعىا  احملٗط ا٧ةمط٘  عاب. ٔقؿعْ ِ٘ اليت ضلزّٖٔا.  =

زمبا  ٍعي تلسنيُٕ رالعّا  نيالؿشق قد ذ ستْ   سٍٗةْ  ٔضةذمعّا بلةا    
امل٤لرات ور ذاك: عٍدوا غسقت البارسٚ تٗعاٌٗك   المٗمٛ السابلةٛ عػةسٚ وةَ غةّس     

 ةةاُ أععةةي الّكةةشاٖا  (ا٧زم ادتدٖةةدٚ)  عةةسم وٗةةآ  89@8طةةاُ )أبسٖةةن( ٌٗ
عىةس ارتٗةاً  ِٔةٕ سكةٗي نيازضة٘       (زباعٗةات )ٔأعذبّا  عابا ِٕ ٌطخٛ نيسٖدٚ وَ 

 .(6)+ٔغاعس ٔنيمك٘...

  ٌ اةٛ وس صٖةٛ   بٍةاٞ الةٍـ  ِٔةرٓ البداٖةٛ جتلمٍةا         ٍِٞٔا ٖ ًٕ البٍةا 
ٌطعرطس: وا شتإط مسسقٍد؟ ٔوعٜ؟ ٔ ٗق أّلرْ عىس ارتٗاً؟ ٔ ٗق عجةس عمٗةْ   

٘     97  أٔاٟن ال ةسُ   نيبلةد ت ةدٖي ذلةك     !.؟.. قبةن قةٗاعْ   احملةٗط ا٧ةمطة
 املػّد  ٖلٕة بٍا ولمٕ   ض ٌ اٛ البدٞ ا٧ٔض: ظّٕز عىةس ارتٗةاً   مسسقٍةد   
)ؾاسب املخاةٕط(  ِٔةٕ ٖعذةٕه   أشقعّةا  ٔبؿةرعْ غسٖبةا ٔنيٗمطةٕنيا ذاٟة          

بعّىٛ ٥ أضاع اا وَ الّؿشٛ  ٔوا ٌعر عةَ   ني د اقعٗد لم اق٘ أب٘ ةاِس الّؿٗت
ل اٟةةْ وةة  ٌعةةاً املمةةك ٔسطةةَ الّؿةةباش  ٔوػةةاِدتْ   ِةةرا الّم ةةاٞ وةةَ أسةةداخ:

ٍٗةٛ  ٔ  غىةسٚ ِةرٓ    ل٦قاسابات اذتاؾمٛ   ةٔلٛ الط٦د ٛ دساٞ الرسقةٛ الباة 
ُّٔ وةا دةاةت بةْ قس عةْ وةَ غةلس السباعٗةات           ا٧سداخ  اُ عىس ارتٗاً ٖد
 عابْ املؿٍٕع وَ غذس العٕت الرٙ أِدآ لْ قاق٘ مسسقٍد أبةٕ الاةاِس  ض أُ   
ضس  وٍْ ِرا املخإط لٗطع س   وكعبٛ آملةٕت  ٍِٔةا تٍعّة٘ املسسمةٛ ا٧ٔض     

 وَ ا٧سداخ.

ٔأٔاٟن ال ةسُ اللػةسَٖ  لٗلاٖػةّا     @8أٔارس ال سُ  ٔتلت٘ بلد ذلك أسداخ
٥ّٕتّا الطٗاضةٗٛ   ض أُ ٖكةٗ  غسقةا     شتإط مسسقٍد باقاساباتّا ٌٔصاعاتّا ٔحت
  احملٗط ا٧ةمط٘  ٔبكٗاعْ تٍػمة  الةّداٟسٚ  ٔلعمة١ لةدٍٖا  ةن البٗاقةات الةيت        
ةٛ ٔالةسأٙ ٖلوةن    جيةاةٓ وةَ         اٌت زتطدٚ وَ ر٦ه ا٥ضعبا   ٔتٍعّة٘ السٖٔا

 ا٥ضعلداة لمبشح عٍْ. ددٖد  بن

ٌّٕٛ لدٍٖا عَ  ٗرٗٛ اغةعػاه   ِرٓ الّؿٕزٚ تبدٔ لٍا بٕقٕش ٌ ٗكٛ الّؿٕزٚ املك

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .3ف/  1002  1  ادتصاٟس  طAnep-تس: عرٗق ةوػ ٗٛ  ةاز الرازاب٘أو  ولمٕ : مسسقٍد   -6
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ةةات دةةٕزد٘ شٖةةداُ  ضةةمٗي البطةةعاٌ٘       ـّ عمةةٜ املةةاةٚ العازيٗةةٛ  وجةةن زٖٔا الةةٍ
 .(7)ٔغريِىا

ددا   لرؿةن ا٧سةداخ ثةّي ٖلةٕة  ض ٌ اةٛ       ٖبدأ ولمٕ  وَ ٌ اٛ وّىٛ
الٍ اٛ الةيت بةدأ وٍّةا  نيبّةرٓ الاسٖ ةٛ ٖةبا السٔاٟة٘ ٌؿةْ           البدٞ ٖٔعن وطعىسا  ض

بٍةاٞ ٔغةك٦ شتعمرةا ٔددٖةدا      (89@8 -9<87سٗح أعاٜ لمىاةٚ اذتكاٟٗٛ ارتاً )
عىا ألرٍآ   املسٖٔات الّطسةٖٛ الع مٗدٖٛ  نيٍٗةعر عاملةا شوٍٗةا ددٖةدا ٔبّةرا ٖ ةدً       

 ة٥لٛ ولٍٗٛ ضٍ ق عٍدِا ٥س ا.

داعٗٛ ٖة٤ٔب شوةةَ ارتاةاب  ض املاقةة٘   ٔعةَ ةسٖة  املرازقةةات ا٥ضةرت   
ال سٖب لمعلس  عمٜ بلا ا٧سداخ املّىٛ اليت سدثت   شوةَ ال ؿةٛ ٔوةَ ثةي     
تسٍِّٗا   ارتااب   اضع٦ٗٞ ةػسه بك عمٜ نيازع ٔبداٖٛ ظّٕز زباعٗات ارتٗةاً  

نياملرازقةات ا٥ضةرتداعٗٛ وّٗىٍةٛ عمةٜ        أٔزبا ٔتسمجعّا  ض الّمػةات ا٧ٔزبٗةٛ   
وٍّا وا  كْٗ مجاه الدَٖ ا٧نيػاٌ٘ لمسأٙ عىس لٕضاز وطرتدلا زس٦تةْ  السٔاٖٛ  

ل د عػت   بازٖظ   غسنيٛ ولعىٛ  بٗةد أٌّةا  اٌةت    =  اللامل اللسب٘ ٔالػسب٘: 
تان عمٜ اللامل ا٧ٔض    اٌت أؾػس وَ ِرا البٗت مب٠ٛ وسٚ  غري أٌّة٘  ٍةت أقةن    

 .(8)+َ غليبغلٕزا بالّكٗ   ٔ ٍت بلٗدا آ٥  الكٗمٕورتات ع

نيذىاه الدَٖ ا٧نيػاٌ٘ ٖطلٜ ٧ُ جيلن الػةس  ٖٕا ةب الػةسب   اٌرعاسةْ     
ٔسسٖعْ بعخمؿْ وَ ا٥قاّاة ٔ بت اذتسٖات  ٔلكَ ِرا ا٥ضرتداع الةرٙ ٌلةٕة   
وَ ر٦لْ  ض سدخ وّي   سٗاٚ ا٧نيػاٌ٘ ٖطاعد عمٜ ز٣ٖٛ غخؿٗعْ وَ الةّدارن  

 ٔالعلس  عمّٗا أ جس و  تربٖس تؿسنياتّا.

َ املرازقات ا٥ضعباقٗٛ اليت تسَِ شوَ ال ؿٛ وا ٖرّٖن بْ ولمةٕ  بلةا   ٔو
تػٕ  ال از٢ ٔجتلمْ ٖطلٜ لمٕؾةٕه  ض ذلةك اذتةدخ:     امل اة   شم ٛ وٍرعشٛ

نيّٕ ٖدعٜ الاالةب ذا الٍدبةٛ  ٔضةٗذلن مسسقٍةد تستلةد   املطةع بن ٔ  ٖةدٓ        =
ذٙ الٍدبةٛ الةرٙ قةاة      اضعبا  ٖعٍبةل مبؿةري الاالةب    (9)+ِسأٚ ٔعمٜ لطاٌْ اضعػّاة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٔاٟ٘  ف/ٍٖعس:  -7  .50ضلٗد ٖ ا : اٌرعاش الٍـ الس
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ٔبعٕال٘ ا٧سداخ صتةدٓ     9<87عىس ارتٗاً  ض قاق٘ مسسقٍد بعّىٛ ومّر ٛ ضٍٛ 
 وَ أبسش الرداٟٗ    نيسقٛ اذتػاغ . 8?87ضٍٛ 

ٔصتد اضعباقات عدٖدٚ  وٍّةا اضةعبا  سةدخ ظّةٕز الٍعاوٗةٛ ل٦ٌع ةاً وةَ        
  ِٔةرا اذتةدخ ضةاقْ    اذتػاغ  مل٤ضطّا ٌعاً املمك الرٙ اغعالْ أسد وسٖةدّٖا 

لةٗظ    =أو  ولمٕ  عٍد ةلَ ٌعاً املمك وباغسٚ  ٔقبن جتى  الٍاع سٕلْ: 
ٔض  أسد أُ ٍٖاقا ال ٕه بلُ سطَ الّؿباش قد صتض   بٍةاٞ أغةد آ٥ت ال عةن    
٥ًْٕ   العازٖب  ٔو  ذلك ني د اٌعؿبت   ٔدّّا   ٌّاٖٛ ذلةك ال ةسُ الةّداو٘     َِ

 ضعٍرز املٕت  ر٦ؾا وٍّةا لمةٕشٖس ال عٗةن باةس      اليت (الٍعاوٗٛ)آلٛ أرسٝ ِ٘ 
غعٜ  قد تكُٕ أغد وَ ةس  تمك وكةسا ٔشتاتمةٛ  بٗةد أٌّّةا بالعل ٗةد أقةن وٍّةا        

   رلك تٍب٤ مبا  ةاُ  (10)+رمبا ل٨لباب ٔ ُ مل تكَ ٌعاٟذّا أقن ختسٖبا ٔتدوريا
مةك  ضٍٗعىْ سطَ الّؿباش وَ نيسقٛ أزِبت اللامل اٌع اوا ملةا ؾةدز وةَ ٌعةاً امل    

ُّ زدةن   =وَ ٌرْٗ عَ ب٦ة نيازع  ضةٗلٕة إلصتةاش اٌع ةاً ٖكةسب بةْ       (قةي )غةري أ
 .(11)+املجن

ةٛ  سألٍةا        نياملرازقات الصوٍٗةٛ )اضعبا /اضةرتداع( ساقةسٚ بػةدٚ   السٖٔا
تةلت٘   ارتاابةات الع مٗدٖةٛ لعة٤ةٙ     ٔ زؾد أِىّا عمٜ ضبٗن العىجٗن ٥ اذتؿةس  
انيٗٛ تطاعدٓ عمٜ نيّي ا٧سداخ  ٔلكةَ  ٔظٗرٛ تصٖٔد ال از٢ ٔ ربازٓ مبلمٕوات  ق

 ٥ بدزدةةٛ ثإٌٖةةٛ  نيّةةرٓ  ِةةرٓ الٕظٗرةةٛ تلةةد  قةةانيٗٛ   ٌةةـ مسسقٍةةد ٔلٗطةةت 
املرازقات الصوٍٗٛ باإلقانيٛ لع دميّا وصٖدا وَ ا٧رباز عَ الػخؿٗٛ امل دوٛ  نيّة٘  
حتعن ٔظٗرٛ وس صٖٛ أِي   ٌّّا ذات ٔظٗرٛ بٍٕٖٗةٛ  ٧ُ غخؿةٗات مسسقٍةد: عىةس     

.  خل الةةيت حتٗةةا أواوٍةةا ٖػةةكن واقةةّٗا .. اً املمةةك  مجةةاه ا٧نيػةةاٌ٘ارتٗةةاً  ٌعةة
ساقسِا؛ لرلك تّٗىَ ا٥ضرتداعات ارتازدٗٛ راؾٛ ٔتعٕاشٝ و  اذتاقس الةرٙ  

 حتٗآ الػخؿٗات  ىا زأٍٖا   ا٧وجمٛ الّطاب ٛ.

ٔوَ الّملب الصوا أٖكا صتد العكى  ٔاذتر  ٔالٕقرٛ ٔاملػةّد ٔغريِةا    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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 (12)َ الّؿس  لم ؿٛ شوٍا ضتٕٖا برتٍِٗةْ   ارتاةاب  نيالعكةى     ّمّا جتلن الصو
وَ ر٦لْ ٖعي ةور قؿٛ ةارن ال ؿٛ ا٧ؾةمٗٛ   ارتاةاب:   ٔ وٕدٕة بػكن ٔاقض

أُ ٖطةةعٕل٘ عمةةٜ بمةةب  -أةاً اهلل ذ ةةسٝ سكىعةةْ   الٍرةةٕع-عٍةةدوا أزاة دةةّدٙ =
ٕا عةدةا  ةبريا وةَ دٍٕةٌةا     وكةسِ    اوعػ  ضكاٌّا ا٧ضمشٛ   غٗاب ومكّي ٔقعم

دٗػٍا عمٜ ا٥ٌطشاب  ٔقد  عب دةّدٙ سٍٗةراك  ض ستىةٕة ؾةاسب بمةب  عابةا       
ساني٦ بالّمًٕ ٔاللعاب:  ٌّ٘ ٧زغب   وٕادّٛ بة  دٗػةٍا  نيةاهلل ٖة٤ت٘ ٌؿةسٓ وةَ       
ٖػاٞ  ٔلكَ وا ٖكُٕ وآلٍا  ذا بدأ اللاوٛ ٖعدرمُٕ   ٌصاعاتٍا؟  ٔل د ٔاني ْ ستىةٕة  

محن الّط٦ش ٔدلمةّي ٖةدنيلُٕ الةرِب ل ةاٞ      عمٜ ذلك ٔعاقب زعاٖآ ٔوٍلّي وَ
 .(13)+الّدواز الرٙ ضببعْ امللازك

ٔبكُٕ املػّد ِٕ الرٙ تسة نيْٗ ا٧سةداخ ورؿةمٛ بكةن ةقاٟ ّةا ٔجيلةن      
شوَ ال ؿٛ وطأٖا لصوَ ارتااب صتةد   املةا السٔاٟة٘ مسسقٍةد إٌٔاعةا وةَ       

السٔاٖةٛ ةسنيةا   املػاِد الكجريٚ  وٍّا وػاِد )اضرتداعٗٛ(  اُ عىس لٕضةاز باةن   
  أغمبّا ٔوٍّا املػاِد اذتٕازٖٛ  ٔعمٜ ضبٗن املجاه ِرا املػةّد الةرٙ جيطةد    

بػعةٛ عساٌةا   =نيْٗ أو  ولمٕ  ؾٕزٚ وَ ؾٕز تمك الجٕزٚ الّدضةعٕزٖٛ   تربٖةص:   
بلا ا٥زتلاؽ  ٔوّىا تٕق  املسٞ أوسا  ٔوّىا  اُ ستعىٗةا دةداز  نيةإُ وةسأٝ     

ذي عمْٗ وباغسٚ ِٕ أ جس احملَ بلجا عمةٜ  مجّٕز ِاٟر ٖصع  سعٜ املٕت  ّٖٔ
 اام .

 ِٔىطت بػكن غسٖصٙ:
  ي عدةِي؟

 ٔأداب نياقن بؿٕت وستر  ٔاقض واى٠َ:

 عمٜ ا٧ جس. ٛألق  ألق ٔمخطىاٟ

 قاه ذلك قبن أُ ٖكٗق ٔ لٌْ ٖؿدز أوسا.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 وؿامض ضسةٙ لعدزٔ : سٕه ِرا املٕقٕع ٍٖعس: -12

 - T.DOROVE: " les catégories du récit littéraire", communication, N: 8, op.cit. 
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 .(14)+ا٩ُ داٞ ةٔزٌا إلٌصاه الّسعب   قمٕبّي

 املطةع مٛ عةَ بلكةّا بلةا سةدثٗا     ٔوَ ب  املػاِد الكجريٚ أٖكةا الػةبْ   
شوٍٗا  راؾٛ عٍد بداٖٛ  ن و اة   جتلمٍةا أوةاً ؾةلٕبٛ وٕقلةٛ ا٧سةداخ شوٍٗةا        ٔ

ٔزباّا بلكّا ببلا  وٍّا وػّد ل اٞ عىس لٕضاز مبريشا زقةا ٔاذتةٕاز الةرٙ ةاز    
بٍّٗىا سٕه شتإط مسسقٍد  بلدِا ٍٖع ن ولمةٕ  وباغةسٚ ملػةّد آرةس  وػةّد      

ُّ الػةآ قةد   قم  ٔوسٔع وػّد نياقن  ِٕٔ ٖ سع باب غسنيٛ عىس لٕضاز وبمػا  ٖآ أ
 قعن  ِٕٔ وعّي و  وريشا زقا ب عمْ ٔعمْٗ ااسب.

 1المشهد 
عٍدوا عمي أٌّ٘ قاةً وَ عٍد مجاه الّدَٖ دجا عمٜ ز بعٗةْ  ٔتػةبح بٗةدٙ    =

 ميادِىا بال بن  ٔ ذا قا  نياقن ذزعا با٧وس ني د غىػي باععراز ٔابعلد.

زضالٛ الّطٗد  ٔاٌعصعّا عمٜ ٔدْ الع سٖب وةَ ٖةدٙ  ٔوة      ٌألت وريشا زقا
أٌّّا  اٌت حتعٕٙ عمٜ عّدٚ ؾرشات  ني د قسأِةا بلضةسِا وةَ غةري عذةن  ٌاضةٗا       

 لاوا ٔدٕةٙ.

ٔاٌععست أُ ٖرسغ وٍّا ٧سدثْ عّىا ٖػػن اِعىةاو٘  لكٍّةْ قةاه لة٘ عٍةدِا      
ّ٘ نيّىْ:  مبصٖر وَ الرازضٗٛ ٔالرسٌطٗٛ ؾلب عم

وَ وٕالٗد  سواُ  ِٔ٘ أٖكا ودٍٖيت  ٔقد ٔعد بةاي٘ٞ   الكعاب و  دٍدٙ
لس٣ٖيت ٍِا بالرات بلد غةد ادتىلةٛ  ٍٖٔبػة٘  عاةا٣ٓ قمة٦ٗ وةَ املةاه  ٥ لػةساٞ         
الكعاب وٍْ  ٔ ٌّىا لػكسٓ عمٜ أٌّْ اضةعلاةٓ  ٔلطةت أومةك ٖٔةا ل٨ضةق قالةٛ ٌ ةد        

 ٔاسدٚ.

ٗةْ مجةاه   ٔوَ غري أُ أتسةة أرسدت لْ وَ دةٗيب الةّرِب الةرٙ أزضةمْ  ل    
 الدَٖ  ٔأقرت  لْٗ وبمػا مماث٦  ٔبدا زاقٗا:

ازد  ٖةًٕ الطةبت  ٔ ُ غةاٞ اهلل ضةٗكُٕ املخاةٕط ولة٘ نيلعّةد بةْ  لٗةك          

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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 .(15)+ٔتطّمىْ  ض الطٗد   ال طاٍاٍٗٗٛ

 2المشهد 
 ٌّْ قسع وعكسز ٔراٌ  عمٜ باب٘  ٔرمؿت  ض مساعْ نيعىاٗةت ٔأدرمةت   =

سختة٘ الػةازب  وستةدٖا دمبابةا نيكراقةا       ِٔسعت سا  ال دو   ومبّد الػةلس  و 
 ٍت قد اغرتٖعْ أوظ  ٔٔددت أؾابل٘ السرٕٚ ؾةلٕبٛ   نيةعض املةص٥ز  ٔةنية      

 نياقن الباب ٔأشاسا إلعاةٚ  غ٦قْ ِٔصٌ٘ وَ  عر٘.

 .(16)+!اضعٗ غ ضعكُٕ بلد زب  ضاعٛ   عداة ا٧وٕات

 لٍؿةةس أضةةاع    l'ellipse(17) ةةرلك ٖٕظةةق ولمةةٕ  ت ٍٗةةٛ اذتةةر  
ضةٍٛ.   7;?ِٔرا وا ٖرطس ٌ مْ ٧سداخ اثٍع  ٔث٦ث  ضةٍٛ  وةَ بة      الّملب الصوا

ٔوَ اذتر  صتد املدٚ الصوٍٗٛ ب  ارعرةاٞ املخاةٕط بةاسرتا  وكعبةٛ آملةٕت        
ً ٔظّةٕز عىةس لٕضةاز   أٔارةس ال ةسُ العاضة  عػةس ٖبشةح عةَ ذاك          :8ال سُ 

ل ةد  =ر  لمطةٍٕات  ٔعمةٜ ضةبٗن املجةاه:     املخإط الٍرٗظ  ٔأٖكا وا مت وَ سة 
ٔالطةكٕت    (18)+وست ضب  ضٍٕات؟  ضب  ضٍٕات ضلٗدٚ لمخٗاً  ىا لإلورباةٕزٖٛ

عَ ذ س وا دسٝ   ِرٓ املدٚ الصوٍٗٛ وَ أسداخ ٥ ٤ٖثس عمٜ زتةسٝ ا٧سةداخ   
 السٟٗطٛ لمسٔاٖٛ  ٍِٔاك سترٔنيات ِ٘ أقؿس شوٍٗا وَ قبمّا وٍّا:

 .(19)+سقٍد وٍر ث٦ثٛ أغّس ةٕاهل د تسك ِرا املطانيس مس= -
ٔوا  ُ وست بك  لٗاه وكّدزٚ سعٜ ٥ست نيكسٚ   ذٍِْ  وةا لبةح عىةس أُ    = -

 .(20)+ت ّبمّا ب بٕه سطَ

ٔبّرا تكٗ  املطانيات الصوٍٗٛ امل دوةٛ لٍةا وةَ رة٦ه ارتاةاب   ع٦قعةْ       

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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الصوٍٗةٛ  بال ؿٛ  نيال ؿٛ وٍعّٗٛ لكٍّّةا ٥ ت ةّدً لٍةا غة٠ٗا وكةٜ ٔتةلت٘ املرازقةات        
 خل   خس  لمٍعاً الةصوا املرةسٔم ٔ ع٦عةب    . .. ٔالعكى  ٔاملػاِد ٔاذتر 

شوةةا ٖطةةّي   ت مةةٗـ املطةةانيٛ بةة  واقةة٘ ال ؿةةٛ ٔساقةةس ارتاةةاب  ٔعمٗةةْ  
نيارتااب ٖلىن عمٜ تسِ  ا٧سداخ امل دوةٛ املةاةٚ اذتكاٟٗةٛ: تةدَٖٔ زباعٗةات      

 قةانيعْ بػسقةْ   احملةٗط     ارتٗاً ٔضسقٛ ِرا املخإط  البشةح عٍةْ   جيةاةٓ ثةيّ    
ٔا٧سةةداخ املؿةةاسبٛ ملخعمةةق وساسةةن املخاةةٕط  وةةَ  عابعةةْ  ض قةةٗاعْ     
س بع  شوٍٗع  وعباعدت  بٍّٗىا قسابٛ ألق عاً  ضٕاٞ أرةرت ِةرٓ ا٧سةداخ بلةد     

الصوٍٗةٛ  ٔميكةَ العل ةّد وةَ ذلةك   و٦سعةٛ اإلغةازت          تالرتتٗب أٔ باملرازقا
كّىا ٔاملّٗىٍع  بػكن وس صٙ   الٍـ ٔالّدالع  عمةٜ  الصوٍٗع  املستباع  ببل

 (. ce moment à(  )ici) أٔ (de la) (ٍِا)ٔ (ا٩ُ)ا٩ٌٗٛ: 

ٔوَ ثي ميكَ ال ةٕه أُ الةصوَ الّطةسةٙ امل ةدً   ال ؿةٛ مسسقٍةد لةٗظ        
 الصوَ الع مٗدٙ الّداه عمٜ املاق٘  نيصوَ ال ؿٛ و  أٌّْ وٍعْ بكُٕ املةاةٚ اذتكاٟٗةٛ  
ضاب ٛ لمخااب )الكعابٛ( ٖبدٔ ٔ لٌّْ جيةسٙ أواوٍةا ا٩ُ  نيرتِة  املةاةٚ العازيٗةٛ      
ٖب  لٍا الدٔز اإلٌعاد٘ لمٍـ عمةٜ الؿةلٗد الةصوا ضةٕاٞ عمةٜ وطةعٕٝ البٍةاٞ أٔ        

أضةّي بةدٔز  ةبري   رمة  ٌةٕع وةَ        -بكٌٕةْ بلةدا شوٍٗةا   -الّد٥لٛ  ِٔرا الرتِ  
 ؿلب عمٜ ال از٢ تم ٘ الٍـ.الكبابٗٛ ٔاللعاوٛ   الٍـ  ِٕٔ وا ٖ

لرلك نيارتااب السٔاٟ٘ مسسقٍد تلاون وة  الةصوَ باسٖ ةٛ شتعمرةٛ عىةا      
عسنيٍآ   ارتاابات السٔاٟٗٛ الع مٗدٖةٛ  نيالبةدٞ با٥ضةعبا  ٔالسدةٕع لٍ اةٛ البةدٞ       
ٔاملرازقات الصوٍٗةٛ الصارةسٚ   املةا ٖكطةس ارتاٗةٛ ٔالعطمطةن الةصوا الةرٙ         

  ارتااب  سٗةح ٖكةلٍا   ألرٍآ  نيىلمٕ  ٖكطس راٗٛ املاةٚ اذتكاٟٗٛ برتٍِّٗا 
  شوَ ارتااب املخعمةق عةَ الّطةاٟد ٔاملةللٕ   نيىةَ رة٦ه تةسِ  املةاةٚ         

٥ ٖلٗةد بٍةاٞ    (ولمةٕ  )اذتكاٟٗٛ رتااب مسسقٍد ٔتكطري بٍاْٟ ارتا٘ صتد أُ 
غكن ارتااب الع مٗدٙ خبااب مسسقٍد بةن ٖ ةدً ة٥لةٛ ددٖةدٚ عمةٜ وطةعٕٝ       

 الٍـ مسسقٍد.

 . زمن النص3

ر٦ه اغةعػاه شوةَ ال ؿةٛ ٔشوةَ ارتاةاب ٔتلال ّىةا عمةٜ         ىا زأٍٖا وَ 
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.( ضتأه ا٩ُ و ازبٛ البلد ا٧ني ة٘  .. الؿلٗد الٍشٕٙ )املرازقات  العكى   اذتر 
  بٍاٞ الٍـ  نيٍٍام  وَ  غازات أرةسٝ بٍاٟٗةٛ ظةاِسٚ  عابٗةا وةَ رة٦ه تٕشٖة         
ه الٍـ  ض أقطاً سطب الكاتب أو  ولمٕ   لٍ ةق عمةٜ شوةَ الةٍـ وةَ رة٦      

 .(21)البٍاٞ ارتا٘ الرٙ ميكَ  سالعْ  ىا ٖ ٕه ٖ ا   ض ذاتٗٛ الكاتب

ت ّطي مسسقٍد  ٍـ أزبلٛ أقطاً غري وعطةأٖٛ   عةدة الّؿةرشات  ٖطةى٘     
 ولمٕ   ن قطي  عابا  ٔ ن  عاب ٔق  لْ عٍٕاًٌا.

بٍٗاو  ِٕٔ ٖسٔٙ ٌّاٖةٛ   سٗح ٖبدأ الٍـ بع دٖي السأٙ عىس ارتٗاً لٕضاز
شتإط مسسقٍد  الرٙ حتّىن ٧دمْ وػةا  زسمعةْ  ض بة٦ة نيةازع لمبشةح عٍةْ        

بػس  بةارسٚ تٗعاٌٗةك     89@8ٔقد قاع ٔغس  املخإط   احملٗط ا٧ةمط٘ ضٍٛ 
 ٖٔكي الع دٖي ؾرشع .

 ٔأزبلٛ  عب ولٌٍٕٛ  العال٘:
ّٔه  ٔ  ?@ي   ٖٔكة Poètes et amants: غةلساٞ ٔعػةا :   الكعةاب ا٧  ;8ؾةرشٛ 

 و الا.
 ٘  =?  ٖٔكةي  Le paradis des assassins: نيةسةٔع اذتػاغة :   الكعاب الجةاٌ

 و اة .87ؾرشٛ ٔ
ؾةرشٛ   <?  ٖٔكةي  La fin du millénaire: ٌّاٖٛ ا٧عٕاً ا٧لق: الكعاب الجالح

 و الا.88ٔ
 و الا. :8ؾرشٛ ٔ >?  ٖٔكي Un poète à la mer: غاعس تاْٟ: الكعاب الساب 

ُّ عدة ؾرشات الكعب ت سٖبا وعطأٖٛ   تٕشٖلّا  ٌطعجا وةا قبةن    ٦ٌسغ أ
الكعاب ا٧ٔه )ا٥ضع٦ّه( الرٙ ٖعكةُٕ وةَ ؾةرشع  ٔالكعةاب ا٧ٔه الةرٙ ٖكةي       

لعرطةري ذلةك عمٍٗةا زبةط الكعةب ا٧زبلةٛ       ٔ عدة ؾةرشات أ جةس  ةرلك امل ةاة      
ٌّٔاِا   شوَ ال ؿٛ  ٥ٔسعٍا عةدً العكةاني٤ بة      تٕشٖة  الطةٍٕات   بالطٍٕات اليت ة

ّٔه       الجاٌٗٛ ٔالج٦ث  املطذمٛ ٔعدة الّؿةرشات الةيت تطةعٕعبّا  ٔعمٗةْ نيالكعابةاُ ا٧
ؾرشٛ  ٖٔعكىٍاُ الررتٚ أٔ اذت بٛ العازيٗٛ ا٧ٔض  الةيت بةدأ    ;?8ٔالجاٌ٘ ٖكىاُ: 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٔاٟ٘  ف/ -21  .03ضلٗد ٖ ا   اٌرعاش الٍـ الس
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ٔ عابعةْ عمةٜ ٖةد الػةاعس عىةس ارتٗةاً  ٔتطةذٗن         نيّٗا تدَٖٔ شتإط السباعٗةات 
يت ؾةاسبعّا عمةٜ ِاوػةْ وةَ ةةس  ؾةدٖ ْ ٔزةةاُ  ض أُ        زس٦تْ ٔا٧سداخ ال

ارعرٜ املخإط  سٗح ضس  ملؿمشٛ سطَ الّؿباش شعٗي اإلمساعٗمٗ   لٗشةعرغ  
ً 9<87بْ   وكعبٛ آملٕت  ِٔ٘ وسسمٛ وّىٛ   السٔاٖٛ  سٗح لعد شوٍٗةا وةَ ط  

  89@8 ض  8>?8ًص  ٔ  الكعاب  الجالح ٔالّساب  صتد أٌرطٍا تٍع ن وةَ  <>89 ض 
ٔالرسٌطةٗٛ   اإلصتمٗصٖةٛ أٙ: وٍر ظّٕز زباعٗات ارتٗاً   أٔزبا  ٔبداٖٛ تسمجعّا  ض 

 ض عصً عىس لٕضاز بٍٗاو  الّطرس إلٖسُا ٔالبشح عَ شتاةٕط مسسقٍةد  لٗذةدٓ    
 ثّي ٖكّٗلْ   البشس.

ّٔه ٔالجةاٌ٘       ّٔه الةرٙ ٖكةي الكعةاب  ا٧ ُّ ال طةي ا٧ نيىَ ر٦ه العٕشٖ  صتد أ
لّؿرشات عدةا؛ ٧ٌّْ ٖع ّؿٜ بٍٗٛ ايعى  الرٙ أٌعر ٔأّلق نيْٗ شتاةٕط  ٖكي أ جس ا

مسسقٍد  زتعى  عىس ارتٗاً  ٔالرٙ اٌلكظ عمةٜ ستعةٕٝ السباعٗةات الةيت  اٌةت      
جتّطد احملعٕز   ذلك ايعى  الػةسق٘  ٖٔكةاة ٖع ةازب وة  ال طةي الجةاٌ٘         

  س  ظّةس شتاةٕط   عدة الّؿرشات  الرٙ ٖسؾد أٖكا بٍٗٛ ايعى  بلد ألق عاً
٥ّٕت درزٖةةٛ  وٍّةا قٗةةاً ثةٕزٚ الدضةةعٕز         مسسقٍةد لمٕدةٕة ٔوةةا ؾةاسبْ وةةَ حتة

العدرن السٔض٘ ٔالربٖااٌ٘  ٔو عةن الػةآ  ٔاإلؾة٦ش املةال٘ وةَ قبةن غٕضةرت         ٔ
 ٌٔػاط مجاه الّدَٖ ا٧نيػاٌ٘.

 :ٔعمْٗ ميكٍٍا ت طٗي شوَ ارتااب  ض أزب  سس ات
 ارتٗاً(.تدَٖٔ املخإط )زباعٗات  .8

 قٗاع املخإط )ضسقعْ(. .9
  جياةٓ. .:
  قاععْ وسٚ أرسٝ. .;

ٔميكَ تلةري ِرٓ اذتس ةات ا٧زبة  قةىَ ا٧سةداخ ٔالػخؿةٗات؛ ٧ٌّةا       
 عابةٛ عىةس ارتٗةاً زباعٗاتةْ سةدخ       تعؿن بّا اتؿةا٥ ٔثٗ ةا  نيعةدَٖٔ املخاةٕط:    

ّٔه  سٗةح تعةصاوَ  عابعةْ وة  قٗةاً             وس صٙ ٖ ةًٕ عمٗةْ ٌةـ  نيٗةْ ٖبةدأ الكعةاب ا٧
 ورباةٕزٖةةٛ الّطةة٦د ٛ   عؿةةس ومكػةةآ ٔٔشٖةةسٓ ٌعةةاً املمةةك ٔالرسقةةٛ الباةٍٗةةٛ  
)اذتػاغ ( ٔشعٗىّا سطَ الّؿباش الرٙ ٖؿبض ؾةدٖ ا للىةس ارتٗةاً  ٔ ةن ِةرٓ      
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زةاُ عمٜ ِاوؼ ؾةرشات املخاةٕط  بلمةي عىةس ارتٗةاً       ا٧سداخ قد ضذمّا ٔ
نيٗطس  وٍْ ٖٕٔةع   وكعبٛ آملٕت حتت تؿس  ؾاسبّا غٗب ادتبةن  ٔبصسةق   

ً ٖعي سس  وكعبعّا  ٔلكَ غخؿا زت٥ّٕ قةاً بإٌ ةاذ   :8املػٕه ٩ملٕت   ال سُ
 املخإط قبن أُ تمعّىْ ألطٍٛ الٍرياُ.

ً ٔحتدٖةدا أٔارةسٓ  ٔصتةد الةسأٙ     @8ٍٖٔ ا  الّطسة  لٗلٕة ٖٔبدأ   ال سُ 
ا٧وسٖك٘ عىس لٕضاز بٍٗاو  املّٕٔع بلىس ارتٗاً  ٖطانيس باسجةا عةَ املخاةٕط    
ا٧ؾم٘ لمخٗاً  لٗمع ٘ دىةاه الةّدَٖ ا٧نيػةاٌ٘ املركةس اإلؾة٦س٘ اذتةس نيٗلمىةْ        
مبكاٌْ  ٔبلد وػاوسات عدٖدٚ ٖػازك قىٍٗا   و عن الػآ ٔ  ثٕزٚ تربٖةص ٧دةن   

ٖٔعشؿن عمٜ املخإط بركن ا٧وريٚ غسَٖ سرٗدٚ ٌاؾةس الةّدَٖ الػةآ    الّدضعٕز  
املػعاه  ٔلكَ ر٦ه عٕةٚ السأٙ الباسح عَ املخإط عىس لٕضةاز  ض أوسٖكةا   
عمٜ وا ضرٍٗٛ العٗعاٌٗك اليت تػس  ٖٔػس  ولّةا  ٍةص ارتٗةاً الٍرةٗظ   أعىةا       

 البشاز.

 ؛ ا٧ٔه  عةن نيٗةْ   ٔٔني  ِرٓ اذتس ات ٖ ّدً الٍـ بٍٗةٛ زتةعىل  ِةسوٗ   
ومكػآ ٔالطمااٌٛ تس   راتُٕ ٔدّٗاُ ٔاذتاغٗٛ زأضْ  عمٜ سة  ميعةد وسٖةدٔ    
سطَ الؿباش عمٜ قاعدتْ  ٖٔعٕضط السأع ٔال اعةدٚ سطةَ الؿةباش  ِٔةرٓ البٍٗةٛ      
ـّ تٍععي   ٌااقّا بٍٗات عدٖدٚ ؾػسٝ  للّن أِىّا  ىا ٖبةدٔ لٍةا    الكمٗٛ للامل الٍ

ـّ  ب ٔلجمّا الٍعاوٗٛ اليت حتعن ال اعدٚ  ٔعمٜ قىعّةا    ٍٗٛ ٌ ٗاوَ ر٦ه نيكاٞ الٍ
 ٌعاً املمك ٔشٖس ومكػآ ٖٔعٕضاّا عىس ارتٗاً قىٍٗا.

ٖمْٗ   ٔضط ااسً العدرن السٔضة٘    ٔالجاٌ٘:  عن نيّٗا غآ  ٖساُ ال ىٛ 
ٔ  ال اعةةدٚ دةةٗؼ ال ٕقةةاش  أوةةا بٍٗةةٛ الٍ ةةٗا نيٍذةةد   ال ىةةٛ مجةةاه الةةّدَٖ 

ٔضةط ااةسً نياقةن ٔوةريشا زقةا ٌٔةٕاب الربملةاُ ٔ  ال اعةدٚ          ا٧نيػاٌ٘  ٔ 
 الٕةٍٗ .
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  قاععْ.    جياة املخإط   ضسقعْ  تدَٖٔ املخإط

ّٔه:   ال ىةٛ ومكػةآ/ ٌعةاً املمةك  ميمكةاُ الطةماٛ         بالٍطبٛ لمىذعى  ا٧
عمٜ سطَ الّؿةباش وةَ رة٦ه رٗاٌةٛ عىمةْ       ضماٛ وعٍانيسٚ ال اب   ٖستكص ومكػآ

لدٝ ٌعاً املمك )ؾاسب ارترب( ٖٔكُٕ نيس  ارا ا٧رري وَ ا٥ضعػّاةٖ  الةرَٖ  
يدوُٕ ومكػآ ٔقت الكسٔزٚ   ى عن ٌعةاً املمةك  ٌٔعةاً املمةك ٖستكةص عمةٜ       
الٍعاوٗٛ اليت تٍع ي لْ أّٖىا اٌع اً. ٔعىس ارتٗاً املبّذن لةدّٖي بؿةرعْ ؾةدٖ ا لٍعةاً     

 املمك رازز الطماٛ ٔالرٙ ت عر٘ أثسٓ الٍعاوٗٛ لمٕؾٕه ذتطَ الّؿباش ل عمْ.

ايعىةة  الجةةاٌ٘:   ال ىةةٛ غةةآ  ٖةةساُ/ مجةةاه الةةّدَٖ ا٧نيػةةاٌ٘ قابةةاُ      
وعلازقةةاُ  سٗةةح ٖلىةةن الػةةآ عمةةٜ اقةةاّاة الػةةلب ٔ ةةبض سسٖعةةْ وةةَ رةة٦ه 

ة  ض الرةةس  ا٥وعٗةاشات ا٧دٍبٗةةٛ  ٔالعةدرن السٔضةة٘   غة٤ُٔ الدٔلةةٛ  ٔبا٥ضةعٍا    
ال ٕقاشٖٛ اليت أزضٜ ةعاٟىّا السٔع بالاب   عمٜ س  صتد مجاه الةدَٖ ا٧نيػةاٌ٘   
ٍٖاةٙ بلعمٜ ؾٕتْ ٔوَ  ن أضتاٞ اللامل بلُ ٖطٕة  ٖساُ ةمي ساةٗٛ ٔةضةعٕز ٖةٍعي   
-ضٗاضعّا  ٖٔسضب ا٧نيػاٌ٘ ِةرٓ املبةاة٢   أذِةاُ وطةاٌدْٖ ٔوسٖدٖةْ    ٖةساُ       

ذ٤ُٔ  ض تللٗب الةٕةٍٗ    تربٖةص ٔال ٗةاً بجةٕزٚ قةد      نيٗم -بكٌْٕ وٍرٗا وَ ب٦ةٓ
 الػآ ٔقد العدرن السٔض٘   ضبٗن حت ٗ  ةضعٕز ةمي ساة٘.

ـّ ٖلس  تؿةاعدا تةدزجيٗا   ا٧سةداخ بعةدَٖٔ      ُّ الٍ ٔني  ِرا البٍاٞ ٌسٝ أ
السباعٗات وَ قبن ارتٗاً  ٔوةا تةصاوَ وة  ِةرا العةللٗق وةَ تػةريات   زتعىلةْ         

ـّ ٔتعباةل بطةسقٛ شتاةٕط مسسقٍةد  لٗةربش سطةَ      الرازض٘   ىا تع ٕاتس ضسعٛ الٍ

 املمك ٌعاً ومكػآ

 ارتٗاً عىس

 اذتػاغُٕ الٍعاوٗٛ

 الّؿباش سطَ

ّٔه  بٍٗٛ ايعى  ا٧

 مجاه ا٧نيػاٌ٘  ٖسُا غآ

 نياقن/ ورياش

 ال ٕقاش الٕةٍُٕٗ

 زٔضٗا

 بٍٗٛ ايعى  الجاٌ٘
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الّؿةباش وعةلّو٦ زباعٗةات ارتٗةةاً  ٔبةرٖاع ؾةٗت ارتٗةةاً   أٔزبةا  ٖعّةس لٕضةةاز        
ا٧وسٖك٘ باسجا عَ املخإط ا٧ؾةم٘ لمسباعٗةات  وؿةاةنيا أسةداثا ددٖةدٚ عمةٜ       

ـّ لمعؿاعد وسٚ أرةسٝ  لععةٕات   س ضةسععْ عٍةد   الطاسٛ الطٗاضٗٛ اإلٖساٌٗٛ  نيريد  الٍ
ـّ  بلون لٕضاز  جياةٓ وسٚ أرسٝ.   قاععْ  نيٍٗشدز بٍاٞ الٍ

   

 

 

 

نيىلمٕ  قدً لٍا بٍاٞ وعىاضكا وعٍٗا  وَ رة٦ه تعبلٍةا لمشس ةات ا٧زبة        
ـّ ٔ عبةةْ ٔع٦قةةات الػخؿةةٗات ببلكةةّا بلكةةا    معةةا       ع٦قعّةةا بلقطةةاً الةةٍ

ْ  انيٛ اللٍاؾس )ضتٕٖٛ/ة٥لّٗةٛ( عمةٜ   املسسمع   نيّرا البٍاٞ املٍرعض  تعكانيس لع دمي
ـّ  الرٙ سألٍا زؾدٓ وةَ   وطعٕٝ ع٦قٛ ال ؿٛ بارتااب أٔ عمٜ وطعٕٝ شوَ الٍ
ر٦ه الع طٗي  ض  عب ٔو اة  ٔسس ات سٗح مل ٖ دً ولمٕ  املةاةٚ العازيٗةٛ   
 ىا  اٌت   ذَِ ال از٢  بن ٖلسم جتسبعْ الرٍٗٛ ٔوٕقرْ وَ الصوَ  ٔوَ رة٦ه  

 ٗٛ الععاب  الصوا  ٔتسِ  اذتك٘.تكطري را

  ٔ  ِةرٓ  ??@8نيٍـ مسسقٍد ظّس   أٔارس الجىاٌٍٗات ٔبالعشدٖةد ضةٍٛ   
الررتٚ بدأ الّؿساع ب  الػةس  ٔالػةسب ٖػةعد تلشوةا  ٔبةدأت تاةسش نيكةسٚ اذتةٕاز         

  راؾٛ ببداٖٛ تؿّدع امللطكس الػٕٗع٘  ٔأؾةبض  (22)بٍّٗىا قبن ع د وَ ِرا الصوَ
 امل ال اب الٕاسد السأمسال٘.اللامل ٖلٗؼ   ع

ـّ  ٔعمٍٗةا ترشةـ     غس  زباعٗات ارتٗاً   أعىا  احملٗط  ٌ اٛ ٌّاٖٛ الةٍ
ٔولاٍٖٛ  ٗق قدوت ِرٓ الٍّاٖٛ ِن ورعٕسٛ أٔ وػم ٛ؟ وةَ رة٦ه حتدٖةد اٌػة٦      

 .ارتااب أٔ اٌرعاسْ   ع٦قعْ بال ؿٛ   الٍّاٖات البٍٕٖٗٛ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٕاز اذتكازات ملاذا؟ ٔ ٗق؟ ٔو  وةَ؟  زتمةٛ اللسبة٘  اللةدة     -22   أبسٖةن  001اذتبٗب دٍشاٌ٘: س
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ال ؿةةٛ: تٍػمةة  ال ؿةةٛ   مسسقٍةةد عمةةٜ ذاتّةةا  بػةةس  املخاةةٕط   أعىةةا   -
احملٗط  لكٍّةا تٍرةعض بكةٗاع غةسَٖ سرٗةدٚ الػةآ ٔشٔدةٛ عىةس لٕضةاز            
أوسٖكا بلد صتاتّةا وةَ الػةس   الةيت  اٌةت وعلم ةٛ مبخاةٕط ارتٗةاً تلّم ةا          
 غدٖدا  زّبىا ِاوت تبشح عٍْ  ٖٔب ٜ شٔدّا آو٦    جياةِا وة  املخاةٕط  

زّبىا تلٕة وَ ددٖد لعٕقغ نيْٗ ضشس الػس  بسباعٗات غسقٗٛ لمخٗةاً  ٔ الػسق٘ 
 سرععّا عَ ظّس قمب.

ُّ ٌّاٖٛ ال ؿٛ   رااب مسسقٍد  تلمَ عَ ٌّاٖعّا الّد٥لٗةٛ بػةكن    - ارتااب:  
 وباغس.

=       ّ٘ ُّ ذلك املخإط  ةاُ بالٍطةبٛ  لّٗةا   ىةا بالٍطةبٛ  لة ني د  ٍت أعس  أ
حترٛ أثسٖٛ  ٔأٌّةْ  ةاُ  ض سةد وةا ضةببا   ٔدٕةٌةا        أ جس وَ دِٕسٚ ٔأٌرظ وَ

 .(23)+... ولا  ٔوا  اُ ني دٓ بلد ِرا ال دز وَ احملَ  ٥ّ لٗشصُ غسَٖ أغد اذتصُ

  ِرٓ الٍّاٖٛ الّد٥لٗٛ تٍعّ٘ قؿٛ مسسقٍد عىمٗا  لكٍّّا تٍػم  بٍٕٖٗةا  لكةَ   
ـّ عةرب ز٣ٖةٛ    ارتااب ٖعن ورعٕسا وَ ر٦ه تمك اإلغازات ٔغريِا الّدالٛ   ا لةٍ

لٗعةك   !زباعٗات ارتٗاً عمٜ العٗعاٌٗك  شِسٚ الػس  حتىمّا شِةريٚ الػةسب  =الصوَ 
 .(24)+تسٝ ٖا رٗاً الّمشعٛ اذتمٕٚ اليت  عب لٍا أُ ضتٗاِا

ِرٓ  غازات تده عمٜ اضعشالٛ الع اٞ الػس   ٔالػسب ٔالٕؾٕه ذتةٕاز بة    
لػةةس ( عةةدً ٔؾةةٕلْ ِةةرَٖ اللةةامل  املعباعةةدَٖ  قةةٗاع املخاةةٕط الػةةسق٘ )ا 

؟ زّبىةا  !... لمػسب  باإلقانيٛ  ض نيسا  غسَٖ الػسقٗٛ عَ لٕضاز الػسب٘  زّبىا تلٕة
 !... ٖعشأزاُ  جيطداُ العطاوض !... ٖع٦قٜ الػس  ٔالػسب

ِرا الكٗاع ِٕ اوعداة شوا لمىاق٘ ال سٖب ٔالبلٗد  نيبازدةاع ِةرا الكةٗاع    
ُّ وةا سةدخ     ا٩ُ اوعةداة ةبٗلة٘ ٔتةازي٘ لةرلك     لمعازٖب تكىَ  ٌعادٗٛ الٍـ  نيةإ

ا٧وةةظ  قةةٗاع الػةةس    الٍّاٖةةٛ )املخاةةٕط  غةةسَٖ( ٔاٌعؿةةاز الػةةسب    ةةن 
ا٧سٕاه )عىس لٕضاز بٍٗاو (  نيطىسقٍد ز٣ٖةٛ دِٕسٖةٛ  ٔوٕقةق ذاتة٘ مللمةٕ       

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .611مسسقٍد  ف/ -23
 .619/ مسسقٍد  ف -24
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وَ الصوَ   ن ِرا بٍٗآ وَ ر٦ه لعّسات الةصوَ   ارتاةاب  ٔ  ال ؿةٛ ٔ     
ـّ  عرب البٍاٞ الّد ارم٘ لةٍـ مسسقٍةد  الةرٙ سألٍةا   حتمٗمةْ الٕقةٕ  عمةٜ        الٍ

ّٕعٛ  ٔتكطري راٗةٛ الةصوَ  ٔتةسِ  املاقة٘ )ال ؿةٛ(       الّملب الصوا بؿٕزٓ املعٍ
  اذتاقس ارتااب  نيلو  ولمٕ  ِٕٔ ٖبا ٌؿْ شوٍٗا ٖ ّدً لٍا ٌؿا وٍرعشا وةَ  

 ر٦لْ ٖربش لٍا وٕقرْ وَ الصوَ  ٔجتسبعْ الرٍٗٛ.

بدزاضٛ الصوَ عمةٜ املطةعٕٝ الةّدارم٘ )شوةَ الكعابةٛ(  ٔمل ٌعاةس        ٔا عرٍٗا 
٥ٌلداً ال ةساٞات الٍ دٖةٛ لطةىسقٍد ٔالةيت تلعةرب       )شوَ ال ساٞٚ( لمىطعٕٝ ارتازد٘

ـّ باٌػ٦قْ أٔ اٌرعاسْ عمٜ املطعٕٝ ارتازد٘.  الٍ اٛ املس صٖٛ لمشكي عمٜ الٍ

  



 بنية الزمن يف رواية مسرقند

 جملة اجلامعة األمسرية
424 

 صادر واملراجعامل

٘  مسسقٍد  تةس: عرٗةق ة   أو  ولمٕ : .8 ةس   Anep-وػة ٗٛ  ةاز الرةازاب   ادتصٟا
 9778  9ط

ٖ ا  ضلٗد: حتمٗن ارتااب السٔاٟ٘  املس ص الج ا  اللسب٘  الةداز البٗكةاٞ     .9
 .<@@8املػسب  

ـّ السٔاٟ٘  املس ص الج ا  اللسب٘  الداز البٗكاٞ  املػسب   .:  .9778اٌرعاش الٍ

   AMINE MAALOUF: Samarcande, ed Gasbah, Alger, 

Algérie       

   BARTHERS.R: "introduction à l'analyse des récit", 

communication, seuil, N°8 1966 

   BENVENISTE.E: problèmes de linguistique générale, 

édition tel. Gallimard, TI 1966, TII 1974. 

   GENETTE.G: 

- "frontières du récit", communication, seuil, N°8, 1966. 

- discours du récit", fugures II, seuil, 1972  

- palimpsestes la littérature du second degré, seuil, 1982.  

   R.Fowler: linguistique and the novel, Methuen. London, 

third edi, 1984. 

   TODOROVE.T: les catégorie du récit littéraire, 

communication, N°8  .      

   .>977  أبسٖن <>>لسب٘  اللدةزتمٛ ال .87
 


