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الزمان في ( 12قصة مهاجرة)
لغابرييل غارسيا ماركيز
اجلياليل ال َغ َّرابي
�صالح الدين الأيوبي الت�أهيلية
�أكادميية وجدة  -املغرب

امللخّ �ص
لقد خ�ص�صت هاته الدرا�سة لأَحد �أبرز العنا�صر الأربعة املكونة لعلم ال�سرد� ،أال وهو عن�صر الزمان يف
جمموعة ( 12ق�صة مهاجرة) للروائي الكولومبي الراحل غابرييل غار�سيا ماركيز ،وق�سمتها �إىل ق�سمني اثنني،
تناولت يف الق�سم الأول �سري الزمان يف املنت املدرو�س (�أ-ا ِال�سرتجاع ب-ا ِال�ستباق ج-الوقفة-1 :الو�صف د-
الت�سريع -1:التلخي�ص -2احلذف) ،وتطرقت يف الق�سم الثاين �إىل الزمان من منظور ال�شخ�صيات ،وختمتها
بخال�صة ،وذيلتها مبلحق لبع�ض �صور ماركيز وم�ؤلفاته...

الكلمات املفتاحية :الزمان  12 ،ق�صة مهاجرة ،غابرييل غار�سيا ماركيز� ،سري الزمان ،الزمان من منظور ال�شخ�صيات...
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The Time in (Twelve Tales Pilgrims)
By Gabriel Garcia Marquez
Jilali Elgharabi
Salah Eddine Alayyoubi
Academy Oujda _ Morocco

Abstract
I have dedicated this study to one of the four constituent parts of the narrative in
the elements of time in (Twelve Tales Pilgrims) of the Colombian novelist Gabriel
Garcia Marquez. I divided it into two parts, in the first, I studied the function of the
time in the studied corpus (a_L’analepse b_La prolepse c_La pause:1_La description
d_L’acceleration:1_Le summary 2_L’ellipse), and in the second, I spoke of the time
from the point of view of the characters, and I finished it with a summary and some
photos and works of Marquez...

Keywords: The time, twelve tales pilgrims, gabriel garcia marquez, the functioning of the time, the
time to the point of view of the characters…
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ؤ�شرات زماني ًة متنوعة ،منها قبيل الظهر،
( 3-2م� ٍ
* -متهيد:
ويوم الأحد ،وبداية �شهر �أغ�سط�س ،و�أكرث من
ً
ً
ي�شكل الزمان مكونا ها ّما من مكونات ال�سرد،
�ساعتني ،والليل ،وبعد �سبع �ساعات ،وقبل الغداء،
وي�شكل طبيعة العمل ،ويحددها ،وي�ؤثر يف بقية
ويف منت�صف الليل ،والتا�سعة م�ساء ،وبداية الليل،
العنا�صر الأخرى ،وينعك�س عليها...
ويف الثانية �صباحا ،ونهاية ال�صيف املا�ضي ،واليوم
لقد وظف الروائي الكولومبي الراحل غابرييل
التايل ،ويف ال�صيف ،وثالثة �شهور ،وعلى مدى
غار�سيا ماركيز 1يف عمله ( 12ق�صة مهاجرة)
خم�سة ع�شر يوما ،ووقت القيلولة ،وبعد قليل،
 -1غابرييل غار�سيا ماركيز روائي كولومبي (Gabriel Garcia
وبعد �ساعة ،ويف الأعوام الأخرية ،ويف هذا اليوم،
 ،)Marquezولد يوم ال�ساد�س مار�س من �سنة �سبع وع�شرين
ويف العام املا�ضي ،ويف اليوم الثالث ،وبعد يومني،
وت�سعمائة و�ألف ميالدية (1927-03-06م) ،وتويف مبنزله يف
و�أثناء النهار ،ويف يوم الثالثاء ،ويوم الأربعاء،
مدينة مك�سيكو بعد ظهر يوم اخلمي�س ال�سابع ع�شر �أبريل من عام
�أربعة ع�شر و�ألفني ميالدية (2014-04-17م) املوافق يوم ال�سابع
وثالثة �أيام ،ويف �صباح اليوم التايل ،ور�أ�س ال�سنة،
ع�شر جمادى الثانية من عام خم�سة وثالثني و�أربعمائة و�ألف هجرية
ويف م�ساء الأربعاء ،وبعد الظهرية ،وبعد �شهور ،ويف
(1435-06-17هـ) .ق�ضى معظم عمره يف املك�سيك والقارة
العامني ال�سابقني ،ويوليو املا�ضي ،ويف يوم الأربعاء
الأوروبية ،ويعترب من �أبرز كتاب �صنعة الرواية عامة ،ومن �أ�شهر
كتاب �أمريكا الالتينية خا�صة ...له م�ؤلفات كثرية ،منها:
التايل ،ومنذ �سنوات ،ويف يوم �إعالن النتائج ،ومنذ
ؤ�س�سة
�
امل
النا�شر:
 مائة عام من العزلة .ترجمة :حممد احلاج خليل.اثنني وع�شرين عاما ،ويف هذا الربيع ،وقبل �سفره
العربية للدرا�سات والن�شر ،الطبعة الرابعة ،بريوت-لبنان 2010م.
ب�ستة �أ�شهر ،ويف �أيام الأحد ،ويف نهاية العام،
 احلب يف زمن الكولريا .ترجمة�ُ :سرى �سامي اجلندي .النا�شر:دار اجلندي للن�شر والتوزيع ،دار ال�شفيق للن�شر والتوزيع ،الطبعة
و�أثناء الليل ،ويف �ساعة الفجر ،ويف ال�ساد�سة
الأوىل ،دم�شق� -سوريا 2009م.
�صباحا ،و�أثناء ال�شتاء ،ويف كل �صباح ،ويف ذات
 يف �ساعة نح�س .ترجمة :كامل يو�سف ح�سني .النا�شر :امل�ؤ�س�سة�صباح ،ومنذ هذا اليوم ،ويف ال�سابعة م�ساء ،ويف
العربية للدرا�سات والن�شر ،الطبعة الرابعة ،بريوت-لبنان 2009م.
 اجلرنال يف متاهته .ترجمة� :صالح علماين .النا�شر :دار املدى للثقافةال�ساعة الثانية بعد الظهر ،ويف ف�صل اخلريف،
والن�شر ،الطبعة الأوىل ،دم�شق-بريوت-بغداد� ،سوريا-لبنان-العراق 2007م.
ويف ذات م�ساء ،ويف ال�سبت القادم ،وملدة دقيقتني
 ذكرى عاهراتي احلزينات .ترجمة :رفعت عطفة .النا�شر :دار ورد�أو ثالث ،ويف ذات ليلة ،وبعد يومني ،ومنذ �أحد
للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،دم�شق�-سوريا 2005م.
 �إيرينديرا الربيئة .ترجمة :كامل يو�سف ح�سني .النا�شر :امل�ؤ�س�سةع�شر عاما ،ويف �شهر يناير ،ومنذ ب�ضعة �أيام ،ويف
العربية للدرا�سات والن�شر ،الطبعة الثالثة ،بريوت-لبنان 2009م.
فرتة الطفولة ،وملدة �أ�سبوعني ،ويف �شهر نوفمرب،
 حجيج غرباء .ترجمة :فائز خني�سة .النا�شر :دار ورد للطباعةومنذ �شهرين ،وبعد �أربع وع�شرين �ساعة ،ومنذ
والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،دم�شق�-سوريا 2005م.
 حكاية بحار غريق .ترجمة:حممد علي اليو�سفي .النا�شر :دار وردللطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،دم�شق�-سوريا 2008م.
 ق�صة موت معلن .ترجمة� :صالح علماين .النا�شر :دار املدى للثقافةوالن�شر ،الطبعة الأوىل1981 :م ،الطبعة الثانية1999 :م ،الطبعة الثالثة:
 2003م ،الطبعة الرابعة2004 :م ،الطبعة اخلام�سة2010 :م ،الطبعة
ال�ساد�سة2012 :م ،دم�شق-بريوت-بغداد� ،سوريا-لبنان-العراق.
http://journals.uob.edu.bh

 -2غابرييل غار�سيا ماركيز  12:ق�صة مهاجرة .ترجمة:ح�سام �أبو
�سعدة .النا�شر:دار الكتاب العربي ،دم�شق-القاهرة ،الطبعة الأوىل،
�سوريا-م�صر 2006م.
 -3عنوان الكتاب الأ�صلي باللغة الإ�سبانية (Doce Cuentos
.)Peregrinos
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�إحدى ع�شرة �ساعة ،ويف العا�شرة ،وقبل الفجر،
وبعد �ساعة ،ويوم الثالثاء ال�ساعة ال�سابعة وع�شر
دقائق ،ويف ال�ساعة اخلام�سة فجرا ،وبعد �ساعتني،
ويوم اجلمعة ،ويف يوم الإثنني ،ويوم اخلمي�س
املوافق  9يناير ،ويوم الأحد ،ومنذ الأم�س ،وبعد
احلرب ،وبعد ثمانية ع�شر يوما ،وبعد الإفطار،
ويف ثوان معدودة ،ومدة ثالثني عاما ،ويف �أكتوبر
املا�ضي ،ويف نهاية النهار ،ومنذ قرون م�ضت،
ويف �إحدى �أم�سيات اخلريف املمطرة ،وقبل
طلوع ال�شم�س ،وبعد ظهر هذا اليوم ،وبعد طلوع
ال�شم�س ،وخالل اخلم�سة �أعوام الأخرية ،وبعد �ستة
�أ�شهر ،وبعد مرور �سنة ،ويف نهاية العام املا�ضي،
ويف ال�سابعة م�ساء من يوم الإثنني ،ويف �إحدى
العطالت الأ�سبوعية يف عيد الف�صح ،ويف �ساعة
ال�شفق ،ويف نهاية اخلريف ،وابتداء من الأ�سبوع
الثالث ،ويف الليلة الأوىل ،وبعد اثني ع�شر عاما،
ويف التا�سعة �صباحا ،ويف �أقل من �ست �ساعات،
وخم�سة ع�شر يوما ،و�أربعة وثالثون عاما ،وثالثة
ع�شر يوما ،وبعد ع�شر دقائق ،ويف ال�ساد�سة م�ساء،
ومنذ ثالثني عاما ،ويف م�ساء ليلة اخلمي�س ،ويف
 11مار�س ،ويف يوم اخلمي�س املوافق � 7أكتوبر ،ويف
يوم � 11أكتوبر ،ويف الأ�سبوع الأخري من �شهر يوليو،
ومنذ خم�سني عاما ،ويف يوم اجلمعة الأخرية من
كل �شهر ،ويف يوم عا�صف ممر من �شهر �أكتوبر،
وبعد ربع �ساعة...
�أوال�-:سري الزمان:
تقنيات ك�سرت �سري الزمان
ِا�ستعمل ماركيز
ٍ
العادي ،منها:

�أ-االِ�سرتجاع:

�إن اال�سرتجاع تقنية �سردية موجودة يف
الكال�س ِّي واحلديث ،و�سمي ا�سرتجاعا
ال�سردين
ِ
لأن ال�سارد يتذكر �أحداثا �سبقت� ،أو ي�سرتجع
�أو�صافا �سلفت ،فيعود بالقارىء �إىل املا�ضي لإنارة
احلا�ضر ...يعني على تلوين �سطح احلكي ،وتوقيف
تدفق الزمن ،وا ِالبتعاد عن التعجيل بو�ضع حد
خلطاب املنت .يطلق عليه �أي�ضا التذكر ،والعودة
�إىل الوراء.
http://journals.uob.edu.bh

125

�شملت ( 12ق�صة مهاجرة) ِا�سرتجاعات
كثرية ،منها �أن ال�سارد �شرع يف احلديث عن �سفر
تينا داكونت وبيلي �سان�شيز يف �سيارتهما الفاخرة
من �إ�سبانيا �إىل فرن�سا بعد زواجهما ...ثم رجع
�إىل مرحلة ما قبل زواجهما ،فقال:
"كان اللقاء الأول على �شاطىء البحر ،عندما
راح بيلي و�أ�صدقا�ؤه يقفزون يف مرح ون�شاط بعد
�أن �شكلوا حلقة حولها هي و�صديقاتها .كانت تينا
يف الثامنة ع�شرة من عمرها� ،أنهت درا�ستها
الثانوية منذ ب�ضعة �أيام يف مدر�سة داخلية راقية
يف �سوي�سرا حيث در�ست �أربع لغات و�أتقنت العزف
على ال�ساك�سفون.
يف هذا اليوم وجدت �أمامها �أجمل �صعلوك ر�أته
يف حياتها ،ال يرتدي �إال لبا�س البحر املطبوعة بجلد
فهد .ج�سد ريا�ضي قوي برونزي مثل البحارة،
يلف حول مع�صم يده اليمنى �سوارا من حديد
ي�ستخدمه ك�سالح قاتل ،حول رقبته عقد روماين
قدمي يرجتف مع نب�ضات قلبه املجنون (.)...
كان �أول رجل تراه يف حياتها لكنها تعمدت
�إثارته ،فانتف�ض بيلي ولكم احلائط بيده اليمنى
فانك�سرت عظامه� .أو�صلته تينا �إىل امل�ست�شفى
ب�سيارته .وهناك اكت�شفا �أنهما كانا جارين يف فرتة
الطفولة� ،أم�ضيا الكثري من احلفالت و�أعياد امليالد.
توطدت العالقة بينهما .هي التي عاونته على
حتمل فرتة النقاهة ،عرفا احلب معا� ،أ�صبحا
مي�ضيان الأم�سيات معا يف �شرفة منزل �أ�سرتها
العتيق الرحب املطل على مزارع املاجنو .تعزف له
على ال�ساك�سفون ،بينما يت�أملها هو بنظرات جائعة
(.)...
(ِ .)...انخرطت تينا يف حبها �إىل حد العبادة،
4
�أ�سرفت يف العزف على ال�ساك�سفون فقررا الزواج"
يو�ضح هذا اال�سرتجاع مكان لقاء ال�شابني
الأول ،ويربز طريقة تعرفهما ،وي�صف كال منهما
ماديا ومعنويا ،وي�صور مدى توطد عالقتها وتعلق
بع�ضهما ببع�ض ،ويحدد قرارهما الزواج...
 -4غابرييل غار�سيا ماركيز 12 :ق�صة مهاحرة� .ص.36-35:
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ومنها �أنه (ال�سارد) �أخذ ي�صف �صرامة
املربية ال�سيدة فورب مع الأخوين ال�صغريين يف
مرحلة طفولتهما ،وبذلهما جمهودات كبرية لتنفيذ
�أوامرها واالن�صياع لتعاليمها القا�سية ...ثم تذكر
عهد �سابقتها اخلادمة فولفيا فالمينا التي كانت
حت�سن معاملتهما ،فقال على ل�سان �أكربهما �سنا:
"يف املا�ضي ،عندما كنا مع والدينا ،كانت
"فولفيا" تخدمنا وهي تدور حول املائدة ،لأننا
كنا جنل�س �سعداء على �سجيتنا دون التقيد بنظام
حمدد ،ثم جتل�س معنا ،نلتقط الطعام من �أطباق
5
بع�ضنا البع�ض يف مرح و�سعادة".
ي�صور هذا اال�سرتجاع املعاملة احل�سنة التي
كانت تعامل بها اخلادمة فولفيا الأخوين ،وتبني
�سعادتهما العارمة معها ،ويعك�س حنينهما �إىل
ذلك ،ورف�ضهما معاملة ال�سيدة فورب لهما...

ب -االِ�ستباق:

ا ِال�ستباق مقطع �سردي ي�سرد �أحداثا �سابقة عن
�أوانها� ،أو يتوقع حدوثها .6ميثل عك�س اال�سرتجاع،
وي�سمى كذلك القفزة �إىل الأمام.
�شملت ( 12ق�صة مهاجرة) ا�ستباقا واحدا
فقط ،فقد ت�أخرت ماريا عن وقت العودة �إىل بيتها
يف مدينة بر�شلونة ،وبحث عنها زوجها �ساترنو
كثريا ،فلم يعرث لها على �أثر ...قفل �إىل املنزل،
وا�ست�سلم لنوم خفيف جدا ملدة �ساعة واحدة فقط،
ثم "ر�أى ماريا يف احللم ترتدي ف�ستان زفاف
7
ممزقا مت�سخا ببقع الدم .ا�ستيقظ مذعورا"
وبالفعل ،فقد حتقق حلمه ،وت�أكد ا�ستباقه� ،إذ
�إنه وجدها يف ما بع ُد مب�ست�شفى الأمرا�ض العقلية
يف حالة يرثى لها ،وقد حقنت بحقن منومة و�أخرى
مهدئة ،و�ساءت ظروفها ،وانهارت نف�سيتها،
وتدمرت حياتها...
 -5غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص�ص.106-105:

6_Gérard Gennette:Figures III. Editions du Seuil,
Paris_France 1972, page:82.

-7غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص.68:
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ج -الوقفة:

َ
والتعطيل �أي�ضا،
تدعى الوقف ُة البط َء والتبطي َء
وهي تقنية يلج�أ �إليها امل�ؤلف ق�صد توقيف احلكي،
وتعطيله� .أهم ما ج�سد ذلك:

 -1الو�صف:

�إن الو�صف "هو ذكر ال�شيء كما فيه من الأحوال
والهيئات"( ،)8و�أح�سنه "ما نعت به ال�شيء حتى
يكاد ميثله عيانا لل�سامع" ...9لقد �سيطر الو�صف
على املنت �سيطرة ملحوظة ،وغطى م�ساحة مهمة
منه ،خا�صة حني تعلق الأمر با�ستجالء مالمح
ال�شخ�صيات ،وت�صوير الطبيعة ،وو�صف الأمكنة.
من ذلك قول ال�سارد مثال:
"�أدركت "ماريا" الآن ملاذا كان الن�ساء يف
الأتوبي�س يتحركن بهدوء غريب مثل حركة �أ�سماك
الزينة ال�صامتة يف الأحوا�ض .لقد �أجربن على
ذلك ،وهذا الق�صر املظلم بحوائطه الكثيفة
وردهاته الباردة ما هو يف احلقيقة �إال م�ست�شفى
للأمرا�ض العقلية ...جرت مرعوبة نحو الباب.
�صدمتها �إحدى احلار�سات بحركة ريا�ضية ماهرة،
�سقطت على الأر�ض م�شلولة من الرعب (.)...
يف الليلة الأوىل حقنوها بحقنة منومة (.)...
يف ال�صباح نقلوها �إىل العيادة .عندما عادت �إىل
وعيها مل تعرف كم من الوقت قد م�ضى عليها .بدا
لها العامل وك�أنه جنة وردية .بجانب فرا�شها يجل�س
رجل عجوز غريب يبت�سم لها ،الطفها ب�أ�سلوب
10
التوائي حتى �أعاد �إليها بهجتها".
وقوله �أي�ضا:
"وفج�أة �أتى اخلريف ،ا�ضطربت البحرية
وك�أنها حميط جمنون ،زجمرت الرياح تكن�س
-8قدامة بن جعفر:نقد ال�شعر .حتقيق وتعليق:حممد عبد املنعم
خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،بدون تاريخ� ،ص.130:
 -9احل�سن بن ر�شيق:العمدة يف حما�سن ال�شعر ،و�آدابه ،ونقده.
حققه ،وف�صله ،وعلق على حوا�شيه:حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار اجليل للن�شر والتوزيع والطباعة ،الطبعة اخلام�سة،
بريوت-لبنان 1401هـ1981-م ،اجلزء الثاين� ،ص.294:
 -10غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص�ص. 65:
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�أوراق ال�شجر ففزعت النوار�س .هب الرئي�س
واقفا ،التقط وردة من الأر�ض و�ضعها يف ياقة
�سرتته (.)...
( .)...على اجل�سر الحظ تنكي�س الأعالم من
ت�أثري العا�صفة كما الحظ �أن �أ�ضواء النافورة قد
11
�أ�ضيئت قبل موعدها".
وقوله كذلك:
"بعد القيلولة جتولنا يف الق�صر املكون من
اثنتني وثمانني حجرة .احلجرات تعاين من جميع
�أنواع التغريات ب�سبب املالك املتتابعني الكثريين
للق�صر� .أما "ميجال" فقد جدد الطابق الأر�ضي
فقط .جهز ال�ستخداحه ال�شخ�صي حجرة حديثة
افرت�شها بالرخام ،حمام بخار� ،صالة تربية بدنية،
وال�شرفة املفعمة بالورود حيث تناولنا الغداء� .أما
الطابق العلوي ف�إنه جمرد تتابع للحجرات دون
�أي طابع مميز ،مفرو�شة مبفرو�شات من خمتلف
الع�صور ال�سابقة .احلجرة الأخرية حجرة نوم
كاملة متاما ،وك�أن الزمن قد توقف يف هذه
احلجرة .كانت حجرة "لودوفي�شيو".
كانت حلظة �ساحرة .الفرا�ش معر�ش مغطى
بال�ستائر امل�شغولة بخيوط مذهبة ،غطاء الفرا�ش
�أعجوبة يف الزرك�شة والنق�ش وقد جتمد عليه دم
الع�شيقة ال�ضحية ،توجد يف �أحد الأركان مدخنة
حتجر بها رماد احلطب ،يف ال�صوان �أ�سلحة
"لودوفي�شيو" م�صطفة كعتاد جندي قدمي ،يف �إطار
ذهبي مالمح زيتية لفار�س من القرون الو�سطى يف
12
عينيه ثبات وثقة وت�أمل حزين."...
يهدف الو�صف يف هذا العمل �إىل ر�سم �صورة
فنية وجمالية وبالغية ،بغية و�ضع املتلقي داخل
امل�شهد الذي يرنو الكاتب �إىل نقله .وهو ال يقف
عند حدود الأف�ضية ،بل يتعداها �إىل �سرب �أغوار
ال�شخ�صيات ،و�إجالء �أحا�سي�سها النف�سية ،و�إظهار
بواطنها...
 -11غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص.87:
-12غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص.10:
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د-الت�سريع:
ميثل الت�سريع عك�س الوقفة ،وهو و�سيلة يلج�أ
�إليها الكاتب لتكثيف زمن امل�سرود ،والرفع من
وترية �سريه .ظهر جليا يف:

 -1التلخي�ص:

يتم التلخي�ص حني "تقدم مدة غري حمددة من
احلكاية ملخ�صة ب�شكل توحي معه بال�سرعة"،13
ويعمل على ت�سريع توايل الأحداث ،14والقفز على
ما هو �أقل �أهمية داخل املنت ،15وي�سمى اخلال�صة
والإيجاز وا ِالختزال.
يتحدث ال�سارد عن �إجراء الرئي�س املخلوع
العملية اجلراحية ،وعدم ا�ستطاعة الأطباء
حتديد مدى جناحها ،ومكوثه ع�شرة �أيام يف
َ
ق�سم العناية املركزة ،ونقله �إىل حجرة م�شرتكة
مع بع�ض املر�ضى ،ومظهره املجهد الب�شع،
ومكوث الزارا ٍَ
ليال طويلة بجواره ،وخروجه من
امل�ست�شفى ،وا�ست�ضافة هومريو وزجه الزارا �إياه
يف غرفة ابنيهما ،و�إنفاقهما املبلغ الذي يدخرانه
عليه ،يتحدث عن هذا كله يف ت�سعة �أ�سطر ون�صف
ال�سطر فقط ،فيقول:
"يف يوم اخلمي�س املوافق � 7أكتوبر مت �إجراء
العملية .مل ي�ستطع الأطباء حتديد مدى جناحها،
لكنهم كانوا �سعداء ملجرد �أنه على قيد احلياة.
مكث ع�شرة �أيام يف العناية املركزة ،ثم نقلوه �إىل
حجرة م�شرتكة مع بع�ض املر�ضى .كان مظهره
جمهدا ب�شعا حتى �أ�صبح من ال�صعب التعرف عليه.
ليال طويلة توفريا لنفقات
مكثت "الزارا" بجواره ٍ
الليال ،بعد �أن ر�أت �أحد
املمر�ضة ،يف �إحدى هذه ٍ
-13جريار جينيت و�آخرون:نظرية ال�سرد من وجهة النظر �إىل
التبئري .ترجمة:م�صطفى ناجي ،دار اخلطابي للطباعة والن�شر،
الطبعة الأوىل ،مطبعة من�شورات كوثر ،الدار البي�ضاء_املغرب
1989م� ،ص.126:

14_Jean Michel Adam:le récit. que sais_je?, 1ère
édition, Presse Universitaire de France (P.U.F),
Paris_France 1984, page:42.
15_Roland Bourneuf _Real Oullet:L’univers du
roman. 1ère édition, Presse Universitaire de France,
Paris_France 1972, page:59.
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املر�ضى ي�صرخ طوال الليل خوفا من املوت ،تبخرت
كل طموحاتها ...بعثت �أوىل خطواته مب�ساعدة
عكازين البهجة يف نفو�س اجلميع .و�أخريا ،خرج
من امل�ست�شفى بعد �أربعة �أ�شهر من ح�ضوره �إىل
"جنيف" ،ا�ست�ضافته "الزارا" وزوجها يف حجرة
طفليهما بعد �أن طردا منها الطفلني� .أنفقا عليه
16
املبلغ ال�ضئيل الذي يدخراه".

-2احلذف:

ُ
حذف مدة من املحكي،
يق�صد باحلذف
وال�سكوت عنها متاما ،و"تخطي مدد زمنية �شتى
تتال�شى �إىل العدم ،وتلك هي احلالة الق�صوى يف
17
ت�سريع احلكاية".
ينبئنا ال�سارد عن التقاء هومريو بالرئي�س
املخلوع ،وا�ست�ضافته �إياه يف بيته ،ثم يحذف مدة
�أ�سبوع كامل ،ويحدثنا عن التقائهما جمددا بباب
امل�ست�شفى ،فيقول:
"بعد �أ�سبوع ،وجد "هومريو" الرئي�س على باب
18
امل�ست�شفى يرجوه ا�صطحابه �إىل الفندق".
الرئي�س
ويخربنا عن �إي�صال هومريو والزارا
َ
�إىل حمطة القطار ،ليغادر مدينة جنيف يف اجتاه
منفاه بجزيرة املارتينيك ،وجتمهر الكاريبيني
املهاجرين لتوديعه ،وعودتهما �إىل بيتهما ،ثم
يقفز على مدة عدة �أ�شهر ،ليفيدنا ب�إر�ساله (�أي
الرئي�س) ر�سالة �إليهما (�أي هومريو والزارا) بخط
يده ،يطلعهما فيها على معاودة الأمل �إياه ،وعدم
ا�ستعداده لعملية جراحية ثانية ،وعودته �إىل تناول
القهوة والتدخني ،فيقول:
"( .)...بعد ب�ضعة �أ�شهر ت�سلما خطابا مكتوبا
بخط يده من جزيرة "املارتينيك" ،يخربهما ب�أن
الأمل عاوده من جديد ،لكنه لي�س على ا�ستعداد
لإجراء عملية �أخرى ،كما �أخربهما ب�أنه عاد لتناول
19
القهوة وال�سجائر كما يحلو له".
 -16غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص.103-102:
-17جان ريكاردو:ق�ضايا الرواية احلديثة .ترجمة وتعليق�:صياح
اجلهيم ،وزارة الثقافة ،دم�شق�-سوريا 1977م� ،ص.254:
 -18غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص.99:
 -19غابرييل غار�سيا ماركيز 12:ق�صة مهاجرة� .ص.103:
http://journals.uob.edu.bh

يالحظ �أن احلذف الأول حمدد ،و�أن مدته
معلومة م�ضبوطة ،و�أن احلذف الثاين غري حمدد،
و�أن مدته لي�ست م�ضبوطة وال معلومة...
ثانيا -:الزمان من منظور ال�شخ�صيات
هات نظر �أبطاله �إىل الزمان،
وج ِ
عر�ض ال�سارد ْ
تبعا مل�شاربهم املختلفة ومعتقداتهم املتعار�ضة...

-1الزمان عند البواب البحار:

منذ ال�صباح الباكر ،كان البواب البحار يف
مدينة كاداكيه يق�ضي بع�ض وقته يف االهتمام
بال�سائحني طابقا بعد طابق ،فيحمل الأدوات
واحلبال ،ويحكم �إغالق نوافذ م�ساكنهم و�أبوابها
حني تهب عليهم رياح ال�شمال ،ويطمئن عليهم
مرات عديدة خالل النهار ،ويح�ضر لهم الفواكه
واحللويات ،ويحدثهم  -مثل امر�أة عجوز تولول-
عن �أهوالها وكوارثها التي تخلفها ...ويجل�س
بدون حركة ،وي�ضع �أمامه طبقا من ال�سجق
باخل�ضروات ،وي�شرع يف ت�أمل الهواء من النافذة.
ثم مي�ضي وقت فراغه يف لعب الكرة بامليدان
�صحبة �أ�صدقائه ،ويتناول فاحت ال�شهية مع ال�سواح
يف املقاهي ال�شاطئية...
ملا كرب ،وظهرت عليه عالمات ال�شيخوخة،
ِانعزل داخل بيته ،وراح مي�ضي وقته معظمه وحيدا،
يح�ضر غداءه فوق موقد نار �صغري حقري ،ويدعو
الغرباء من وقت �إىل �آخر لتناول �أ�شهى امل�أكوالت
معه ،وملا كان ال يجد �شيئا يقوم به ،كان ي�ستغرق
ال�ساعات يف كتابة مذكرات االحتجاج على نتائج
املباريات...

 -2الزمان عند مارجاريتو دوارت:

كان يحمل احلقيبة التي حتوي جثة ابنته
القدي�سة ،ويخرج مبكرا جدا ،ويعود مت�أخرا جدا
ومنهكا جدا �أثناء الليل ،وال يفقد الأمل الذي
يحم�سه يف اليوم املوايل ...وكان يف بع�ض �أوقات
فراغه القليلة املحدودة �أيام الآحاد ،يجل�س يف
حجرته ،ويقر�أ �أي كتاب يراه ذا عالقة قريبة �أو
بعيدة بق�ضيته .ويف نهاية كل �شهر ،يدون تقرير ًا
مف�صال عن م�صاريفه من نفقته اخلا�صة ،لكي
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يتمكن من حما�سبة امل�ساهمني املت�سببني يف
تكاليف رحلته الطويلة من كولومبيا �إىل �إيطاليا...

-3الزمان عند الرئي�س املخلوع:

�صرف بع�ض وقته غريبا وحيدا جمهدا من
املر�ض يف ميدان الإجنليز مبدينة جنيف ،مي�سك
ع�صاه بيديه كلتيهما حتت �شجرة ذابلة ،ويت�أمل
البحرية بب�صره ،وي�شعر ب�أن �سنني الأجماد
واالنت�صارات قد ولت دون رجعة ،وال يفكر يف �شيءٍ
�آخ َر غري املوت...
ِالتقى بالطبيب ،و�شخ�ص له مر�ضه ،ون�صحه
ب�إجراء عملية جراحية خطرية م�ستعجلة ،ثم رجع
�إىل احلديقة/امليدان ،وبقي �ساعة بها ،وق�صد
املقهى ،وقعد يف من�ضدة منزوية بعيدة ،وتناول
اجلريدة ،و�أخرج نظارته الذهبية ،و�شرع يطالع
الأخبار الدولية بحثا عن �أخبار وطنه ،وارت�شف
فنجان قهوة...
تعرف مواطن ْيه هومريو وزوجه الزارا،
فا�ست�ضافاه يف بيتهما ،و�ساعداه ،ثم �أجرى العملية
اجلراحية ،وعاد �إىل منفاه...
* -خال�صة تركيبية:
�شهدت �أحداث ( 12ق�صة مهاجرة) -عموما-
�سري ًا زمانيا ت�صاعديا عموديا ،وعرفت ت�سل�سال
وترتيبا وا�ضحني ،فقد كانت وقائعها تتحرك،
وتتنامى ،وتتنا�سل با�ستمرار ،لأن الزمان ال
يرتاجع ،وال يتوقف ،بل ي�شق طريقه �إىل الأمام،
وي�سري يف اجتاه نهايته دائما...
ن�ستنتج �أن هاته املجموعة خطية �سببية ،تنطلق
من نقطة ،وتنتهي �إىل �أخرى يف ت�سل�سل زماين
�صارم .و ُرغم وجود تقنيات ا ِال�ستباق وا ِال�سرتجاع
والتعطيل والت�سريع ،ف�إن ذلك مل ُي ِخ َّل بالت�سل�سل
املنطقي العادي للمنت ،ومل ينل من غائيته� ،إذ �إن
وال�سنوات �سعي ًا
أيام وال�شهو َر
ِ
ال�سارد كان يطوي ال َ
�إىل و�ضع نهاية �أرادها ل�شخ�صياته القطبية...
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غابرييل غار�سيا ماركيز� :إيرينديرا الربيئة.
ترجمة:كامل يو�سف ح�سني .النا�شر:امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر ،الطبعة الثالثة،
بريوت-لبنان 2009م.
غابرييل غار�سيا ماركيز :اجلرنال يف متاهته.
ترجمة� :صالح علماين .النا�شر :دار املدى
للثقافة والن�شر ،الطبعة الأوىل ،دم�شق-
بريوت-بغداد� ،سوريا-لبنان-العراق 2007م.
غابرييل غار�سيا ماركيز :احلب يف زمن الكولريا.
ترجمة�ُ :سرى �سامي اجلندي .النا�شر:دار
اجلندي للن�شر والتوزيع ،دار ال�شفيق للن�شر
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2009م.
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