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بغداد

الـى توثـيق احداثـه زمنـيا من خالل
هـــــذه االشــــارات .ان هـــــذه الــــروح
الــتـــاريــخــيـــة في بــنـــاء الــزمن هي
ة الحم الـقـد امـتـداد لروح بـنـاء ا
الــــــتـي اكــــــدت ان الـــــــزمن حـــــــامل
لالحـداث ال غـير االحـداث هي الـتي
ــلــحــمــة غــيـر ان تــتــحــكم بــعــالم ا
الــــــراوي اســـــتــــــخـــــدام عــــــددا من
الـتقـنـيـات الـزمـنـيـة لـيـعـطي لـلزمن
بعـدا فنيـا فقـد استـخدم االرتدادات

البسيطة .
dOÝ« qł—

( اخذهـا رجل عائـد من االسر وجد
زوجته قـد توفيت وابنـتيه كبرتا ..
واحــدة مــخــطــوبــة والـثــانــيــة في
اجلامـعة وقد حدث االمـر سريعا ..
فـالرجل بال وقت بـعد .. فـقد امضى
ثــمــانـي عــشــرة ســنـــة في اقــفــاص
االسـر االيرانـيـة وعـمـره االن خمس
وخـمـسـون عــامـا .وفـوق هـذا وذاك
الـقـسـمـة والنـصـيب .. فـفي غـضون
اســبــوع واحــد بــ الــكالم عــنــهـا
وبـ زفـتـهـا صـارت زوجـة لـضـابط
ســابق .. لم تــفـلـح افـراح الــعـودة 
ووالدته اجلــــــــديــــــــدة  وزوجــــــــته
احملـبـوبـة ان جتــرده من الـكـابـوس
الــذي يــعــاوده كـثــيــرا الى ان صـار
دائـميـا اذ يـرى كل ليـلـة انه ما زال
في االســر يــئن   ويــلــوب ويــهــذي
ويصرخ بـكلـمات بعـضها ايـرانية  
ويــهــــــب مــذعـــورا لـــيــحـــمـــد الــله
ويــغـبـــــــــــط نـفــسه انـه حـر .والى
جـــانـب زوجـــته الـــتي ظـــلت لـــوقت

طويل حتــــدث نفسها بصوت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-بنـاء الرواية الـعربـية الـسورية
د.ســمـــر روحي الـــفـــيــصـل احتــاد
الكتـاب العرب دمشق 1995  ص

25
2-بـــنــاء الـــروايــة د.ســـيـــزا قــاسم
احـمد دار الـتنـوير بـيروت  1985

 ص   7
كان في الرواية العربية غالب 03ا
هــلــسـا  دارابن هــاني  دمــشـــــق

 1989 ص9 – 8
لك 4-  في تظرية الـرواية  د.عبد ا
ــعـرفــة الــكـويت مـرتــاض عــالم ا
ديــســمــبـر 1998 الــعــدد  240

ص 142
صـطلح الفـلسـفي عنـد العرب  5-ا
د.عـبد األمـير االعـسم مكـتبـة الفـكر
العربي بغداد 1984  ص – 254

255 
كان ياس النصير  6-الرواية وا
ـوسوعـة الصـغيرة  ع  57  ج1 ا

بغداد 1980  ص  5
كان ج2 ص  16  7-الرواية وا
8-بــــنـــاء الـــروايــــة ادوبن مـــوبـــر
ترجـمة إبراهيم الصـيرفي مراجعة
ــصــريــة عــبــدالــقــادر الــقط الــدارا
للـتأليف والنـشر القاهرة  1965 

ص 87
9- عــــالـم الــــروايــــة  بــــورنــــوف/
اونـيــلـيه  تـرجـمـة/نـهـاد الـتـكـرلي
ـــوســوي مــراجـــعـــة الــتـــكـــرلي وا
دارالشؤون الثقـافية العامة بغداد

 1990   ص 98
 10 -بنـاء الـرواية د. سـيـزا قاسم
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حا حسن ب الرواية والقصة القصيرة         -3-

األمـر الــذي جـعـل لـلــزمـان مــغـزى
فـلـسـفـيـا وجــوديـا يـرتـبط بـحـيـاة
اإلنسان في الوجود وأخر صوفيا
يـرتـبط بـالـتـوحـد واحلـلـول واالنا
ـعظم الـعـلـيا(62) وقـد حـدا ذلك 
كــتــاب الــروايــة احلــديــثــة إلى إن
يضـفوا عـلى الـزمان في روايـاتهم
بـعـدا فـلـسـفـيا وصـوفـيـا ونـفـسـيا
واجـتـمـاعـيا (63) فـالـزمن عـندهم
جـزء من فـلـسـفـة الـذات احلـيـاتـية
(64)بـحــيث ال نــبـالغ إذا قــلـنـا إن
هــذا الــزمن الــوجــداني الــداخــلي
اخلـــاص بــــاإلنـــســـان قـــد أصـــبح
مـوضوعـا أساسـيا لألدب احلديث
ولـلرواية احلديـثة بصـفة خاصة .

 (65)
يـعد الـزمن من اهم تـقنيـات النص
الـــســـردي وذلك النه االطـــار الــذي
يؤطـر فعل الشخـصيات فضال عن
كــونه الــهـيــكل الــذي تـبــني عــلـيه
ــروي الن كل شيء في عــنــاصــر ا
ـــروي يــــتـــحـــقـق من خالل هـــذا ا
الــزمن لــذلك اصــبح الــشـخــصــيـة
ــعـاصـرة الـرئـيــسـة في الــروايـة ا
مــنــذ بــروسـت وكــافــكـا (66) النه
ـثل حــركـة االحـداث الــتي تـؤثـر
فـــيــنــا فــضال عـن كــونه الــصــورة
ـمـيزة خلـبـرتنـا لـعالقته بـالـعالم ا
الـداخـلي واالنــطـبـاعـات واالفـعـال
واالفــكـار (67)  لــذلك ظــهــرالـزمن
هنا بوصفه مقاومة للغناء والعدم

(68)
وفيه نـقف امام زمن غـريب خيالي
تـتــفـاوت ايــقـاعــاته بـشــكل مـثــيـر
لالنـتـبـاه وبال حـدود عـلى ان هـذا
يـتـجـلى من خالل تـقنـيـات سـردية
خاصـة به تـضفي عـلـيه تمـيزا عن
الـسرد وفـيه نقف امـام زمن غريب
خـيـالـي تـتـفـاوت ايـقـاعـاته بـشـكل
مـثير لالنـتبـاه وبال حدود على ان
هــذا يــتــجــلى مـن خالل تــقــنــيـات
سـرديــة خــاصـة بـه تـضــفي عــلـيه
تـــمــيـــزا عن الـــســـرد الـــتــاريـــخي

التقليدي .
لــقــد بــدأت الــدراســات الــســرديــة
احلـديـثـة لـلـزمن الـروائي انـطـالقا
من تفريق الـشكالني الروس ب
ـــــ  وهـــــو الـــــزمـن الــــذي زمن ا
يفترض فيه ان احداث احلكاية قد
بـنى الذي جـرت فـعال وب زمـن ا
ثل الوسائل التقنية التي تخلق
االيـــهــام الـــســردي والـــتي تـــبــنى
ــ مـن حــيث عـــلـــيــهـــا احـــداث ا
الـــتــــقـــــــــدم الـى امـــام واالرتـــداد
ــدة وغــيـرهــا من الــتـقــنــيـات . وا

(69)
ـ هو زمن وهـذا يـعـني ان زمن ا
ــبـنى واقـعي عــلى حــ ان زمن ا
هو زمن جمالي يشوه الزمن االول
ويعـيد بنـاءه من جديد على اسس
جمالية تهدف الى خلخلة توقعات
الــقــارىء وتــكــون لـديـه احــسـاس
بـاجلـديد واخلـيـالي واالنـتـقال من
ـألوف ـألوف بـاحلـيـاة الى غيـرا ا
بـوســاطــة اخلـيــال الـذي يــنــقـلــنـا
ـــثل زمـن الـــنص الــــزمن الـــيـه و
ــنـظم الـذي يــتــجــلى بــالـتــتــابع ا
لـــــلـــــســـــرد والـــــوصف واحلـــــوار
والــتـــداخـل الــزمـــنـي ومــخـــتـــلف
االحــداث الـــتي جتـــري في امــاكن
مختـلفة وفي زمن واحد فضال عن
عــــدد تــــرددات االحــــداث .وبــــذلك
ــكن دراســة الــزمن انــطالقــا من

عدة محاور هي :
1- النظام:وهو نظام سيراإلحداث
من خالل الــــتــــتــــابع والــــتــــداخل

بوساطة االرتداد واالستباق .
ـومة :وهي مقارنة دة او الد 2-ا
ـ مع زمن سرد زمن الـسـرد في ا
بنى من خالل عدة تقنيات هي: ا
ـشـهد :وفـيه يـتـسـاوى زمن ا ا

ـبـنى . الــتـلـخـيص:وفـيه مع زمن ا
ـــ اكــــبــــر من زمن يــــكـــون زمـن ا

بنى . ا
ـبـنى الـثـغـرة:وفــيـهـا يـكــون زمن ا
صفرعلى ان هناك احداثا جرت في

ا .
الـوقـفـة : وهـنـا يـتـوقف الـسـرد من
خـالل الـــوصـف او الـــتــــمـــثــــيل او
بنى اكبر ونولوج وفيـها يكون ا ا

من زمن ا .
 3-التكرار او الـتردد :وهو ذكرعدد
ـبـنى مـقـارنـة تـرددات احلـدث في ا

مع ا ويكون فيه :
مــا ذكـــر مــرة واحـــدة يــســـرد مــرة

واحدة .
ما ذكـر مرة واحـدة يـسرد اكـثر من

مرة .
ما ذكـراكثـر مرة واحـدة يسـرد مرة

واحدة .
ما ذكر اكثر من مرة يسرد اكثر من

مرة (70)
تـنــطــوي روايــة حــا حـسـن عـلى
ثـالثــة واحــدات زمــنــيـــة تــمــثل كل
وحـدة زمـنـيـة جـزءا الـروايـة تـسرد
عــلى وفق تــسـلــســلـهــا الـتــاريـخي
اســـتـــنـــادا الـى رؤيـــة تـــاريـــخـــيــة
لالحــداث تــعــتـــمــد زمن احلــكــايــة
اسـلـوبـا في بـنـاء الـرواية انـطـالقا
ـرجعـيـة التـاريـخيـة لـلحـكـاية من ا
لــذلـك نــرى بــوضــوح اشــارات الى
احـداث وطـنـيــة كـبـرى جـرت حـرب
العـراقية االيرانيـة واعوامها  التي
اســتــمــرت ثــمــانــيــة ســنــوات ومـا
رافقـهـا من احداث ومـا اعـقبـها من

نتائج .
رؤيـة تاريـخـيـة وقادت هـذه الـرؤية
الـتـاريـخـيـة لـلـزمن في الـرواية الى
ان يـــضــعف الـــرابط الــزمـــني بــ
الوحـدات الـزمـنـية الـكـبـرى بـحيث
يكون االنتقال من وحدة زمنية الى
اخــــرى دون االشـــارة الى مــــؤشـــر
زمـني بل هـو انتـقـال حـدثي الن ما
يــهـم هــنـــا هـــو تــســـجـــيل احلــدث
ـرحـلــة الـرئــيـسـة في االســاسي وا
حياة العائلة من خاللها اجملتمع .
وهـذا مــؤشـر مــهم عــلى ان الـرابط
ـــــا االســـــاسـي لـــــيس الــــــزمن وا
االحــداث الن الـــســـرد الـــتــاريـــخي
يـعـني احلـلـقـات احلـديثـة ومع ذلك
نالحـظ ان الــزمن داخل احلـــلــقــات
الـزمـنــيـة الـكـبــرى وان كـان يـسـيـر
بــشـكـل تـتــابـعـي تـاريــخي غــيـرانه
يـعــتـمـد احـيـانـا بــعض الـتـقـنـيـات
كـاالرتــداد الـبـســيط غـيـرالــبـنـيـوي
شهد الزمني فضال عن الصورة وا
الـــوصــفـــيــة وهـي حــركـــة ســرديــة
بـطـيئـة فضـال عن تكـرار تـلخـيصي
ـتكـررة فقط لـقد (رافـقها للـعادات ا
يوسف كالعادة الى احلي وودعها
عـنـد عــطـفــة الـشــارع .. مع شـعـور
انــهــا مــنــتــزعه مــنه   وفـي مــكـان
غــادرتـه من الف عــام وتــعــود الــيه
وقـــد اخــتــلــفـت ظالله والــوانه .. )

(71) 
فـلـفـظـة (رافـقــهـا يـوسف كـالـعـادة)
نشـير الى ان احلـدث مـتكـرر فضال
عن ذلـك نالحظ هـــيـــمـــنـــة الـــســرد
بــصــيـــغــة الــفـــعل اي ان االحــداث
تروي بوصفها ماضيا مطلقا وهي
ــهــمــة الضــفـاء احــدى الــوســائل ا
ــلـــحــمي عـــلى االعــمــال الــطـــابع ا
الـروائـيـة السـيـمـا الـواقـعـيـة(72) 
ــــا كـــان ذلك لـــغـــرض مـــنـــهـــا ور
ـاضي والـتـأمل فيه الـتـوقف عنـد ا
واخـتراعه لـتـرى العـ داللـته على
احلـاضـرحـيث يكـون مـسـلطـا عـليه
لحمي وهذا من خصـائص الزمن ا

ايضا . 
وهــكـذا نـرى ان الــزمن يـســيـرعـلى
وفـق دورة لــــلــــحـــــيــــاة انـــــطالقــــا
لـلـمـسـتقـبل مـؤكـدا حـتمـيـة مـصـير

الــبـشــريـة عــلى وفق ايــقـاع فــلـكي
وهـكــذا نـرى ان الـزمن يــسـيـرعـلى
وفق دورة لـــــلــــحــــيــــاة انـــــطالقــــا
لـلـمسـتـقـبل مـؤكدا حـتـمـية مـصـير
الـبـشـريـة عـلى وفق ايـقـاع فـلكي -
صــبـــاح- ظــهــر - عـــصــر- مــســاء
وبـذلك تـسـيـر االيـام لـيكـون الـزمن
عـــامال في بـــنـــاء الــشـــخـــصـــيــات
ويــكــشف عـن وعــيــهــا وتــطــورهــا
الـــفـــكـــري فـــضال عن تـــمـــثل دورة
يالد طفولة وشباب احلياة فبعد ا
وشــيـخــوخـة ومــوت وهــنـا تــكـمن
اهـــمــيـــة عـــنـــصــرالـــزمن فـي هــذه
الـروايـة فـبـعـد ان كـانت االلـهـة في
ـــالحــــم هــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــي ا
تــقـررمـصــيـرالـشــخـصـيــات بـشـكل
رئيس فقد اصـبح الزمن والطبيعة
الـبــيـولــوجـيــة لالنـســان هي الـتي
ـصـير تـقـرر مـصـيـرهـا ومـقـيـاسـا 

االنسان .
 WOM “  «bŠË

كـمــا تــنــطــوي روايــة (ســاعــة بـ
صـفرين) عـلى ثالت وحدات زمـنية
مــركــزيــة تـــعــد كل واحـــدة مــنــهــا
مـرحـلـة من مـراحل الـروايـة زمـنـيا
وتـتــابع هــذه الـوحــدات عـلى وفق
تــتــابع االحــداث الـزمــني ويــفـصل
بــ الـــواحــدات ثـــغـــرات زمــنـــيــة

كبيرة.
 1-زمن حرب العراقية االيرانية .
 2-زمن حرب اخلليج واحلصار .

 3-زمن االحتالل .
عـالوة عـــلى ذلك نـالحظ ان الـــزمن
يـــتـــتـــابع تـــصـــاعـــديـــا عـــلى وفق
التسلـسل التاريخي في داخل هذه
الــــواحـــــدات فـــــضال عـن تــــتـــــابع
الـوحـدات زمـنـيـا وبـذلك يـبـدو لـنـا
هــــــذا الـــــزمـن مـن خالل تــــــتــــــابع
ـــتـــســــارع وعـــلى وفق االحـــداث ا
مرجـعيـتهـا التاريـخيـة التي تـشير
ــــهــــمـــة الى اهــــمــــيــــة االحـــداث ا
والــــكـــبــــرى في تــــوجـــيـه احـــداث
الـروايـة فـهي تــلـقي بـظاللـهـا عـلى
الـشـخــصـيــات من حـيث تـأثــيـرهـا
عـــلى عــمـــوم عــالـم الــروايـــة لــذلك
نـالحظ ان الشـخصيـات تبـقى على
مــا هي عــلـيـه وال تـتــغــيــر اذ جنـد
اشــــــــــــارات الـى زمـن االحــــــــــــداث
رجـعي فاحلـروب الـتي مرت بـها ا
الــبــلــد ومـــا خــلــفــته من مــؤثــرات
اجـتمـاعيـة واقـتصـادية وسـياسـية
وعـمــلـيـة اغـراق الــبـلـد في فـوضى
عــــــارمـــــة نـــــتـــــيــــــجـــــة االحـــــتالل
ــرادفــة له .ولــعل والــســيـــاســات ا
الـسـبـب في ذلك هـو سـعي الـراوي

ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب الـهـيـئـة ا
1984  ص  76.

11-األلـــســــنـــيـــة والــــنـــقـــد األدبي
مــوريس أبـــو نــاضــر دارالـــنــهــار

بيروت 1979   ص 133
 Charles: Prodoc- Grivel-1
tion de l`interet romansque
 1973  Paris D Mouton.E
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ــــــرجع   ص  100-  13-نــــــفس ا

101
 1980  F. O. P du roman-2
 Henri:  Mitterand. 164.P
Le Discoures                   
كـان والسلطة تـرجمة د.عبد  14-ا
األمــــيــــرإبـــراهــــيم شــــمس الــــدين
ــؤسـســة اجلــامــعـيــة لــلــدراسـات ا

والنشر والتوزيع  1990 
…b¹bł W¹«Ë—

 15-بــحـوث في الــروايـة اجلـديـدة
بــونـــور مــيـــشــال تـــرجــمـــة فــريــد
انـطـونـيوس  مـنـشـورات عـويدات

بيروت/باريس 1982 
صـطلح الفلسـفي عند العرب  16-ا

  ص  253
 17-بناء الرواية   ص  26

 18-عالم الرواية   ص  118
 19-انـظـر :تيـار الوعي في الـرواية
احلـديـثــة روبـرت هـمـفـرد تـرجـمـة
محمـود الربيعي ط2 القاهرة دار

عارف ظ  1975  ص 5 ا
 20-انــظــر: الــزمــان واإلنــســان في
ـصري احـمد علي األدب الـشعبي ا
مرسي   مجـلـة الـفـنون الـشـعـبـية
صـريـة الـعـامة الـقـاهرة  الـهـيـئـة ا
لــلــكــتـاب  ع  28يــنــايـر  –مـارس

 1987 ص  69 – 68
21-يــنـظــر:الـزمــان الـوجــودي عـبـد
الرحمن بدوي ط 3 القاهرة مكتبة
ــصــريـة   1955   ص الــنــهـضــة ا
 22- 253إشـــكــــالـــيـــة الــــزمـــان في
ــنى طــريف الــفــلــســفــة والـعــلم   
اخلــــولي   إلـف مـــجــــلــــة الـــبـالغـــة
ـــقــارنــة   الـــقــاهــرة   اجلـــامــعــة ا
األمريكية   ع  9  1989   ص  16
صدر  ص  17 – 14.  23-نفس ا

 24-انظر الى 
 The Newton Smith.H.W
 London Strueture of Time
 1980  Boston and Henley-

 3  2-1.P
 25-االعــــــتــــــرافـــــــات الــــــقــــــديس
أوغـسطـ ترجمـة اخلوري يـوحنا
ــــطـــــبــــعــــة احلــــلـــــو بــــيــــروت  ا
الـكاثوليـكية الكـتاب احلادي عشر

1962 ص  249
 26-األبــديـة والــزمـان  أفـلـوطـ 
التـاسـوع الثـالث الـفصل الـسابع 
تـرجـمـة مــلـحـقـة بـكـتــاب الـفـلـسـفـة
الـيـونـانـيــة:تـاريـخـهـا ومــشـاكـلـهـا
أمـيــرة حـلـمي مـطـر  الــقـاهـرة دار

عارف 1998  ص  481. ا
 27-ينـظر : البعد الـزمني في اللغة

واألدب ص  74
ـكـان 28-يــنـظــر :إسـتــراتـيــجـيــة ا
مـصـطـفى الـضـبع الـهـيـئـة الـعـامـة
لـقـصـورالـثـقـافـة  أكـتـوبر 1998 

ص  121.

 29-إشـكـالــيـة الـزمن في الـفـلـسـفـة
والعلم  ص  36.

 30-انـــظـــر: بـــنـــاء الـــشـــخـــصـــيــة
الـــرئـــيـــســـيــــة في روايـــات جنـــيب
محفوظ بدوي عثمان بيروت  دار
احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع

1986  ص  155
 31-الـــزمـــان واإلنـــســـان في األدب

صري الشعبي ا
 32-إشكـالـيـة الـزمان فـي الفـلـسـفة

والعلم
  33-الــزمـــان واإلنــســان في األدب

صري الشعبي ا
 34-إشكـالـيـة الـزمان فـي الفـلـسـفة

والعلم
 35-انظر إلى :

ـــــأســـــاوي فـي الـــــفـــــكــــر الـــــزمن ا
اإلغــريـقي  احــمـد عــتـمـان   إلف 
قـارنة   ع 9  ص مجـلة الـبالغـة ا

.173 – 187 
دراســــــــات فـي الـــــــفـــــــلــــــــســـــــفـــــــة
الــيـونـانـيـة:الــتـأمل الـزمـان الـوعي
أمـــيــرة حـــلــمي مـــطــر  الـــقــاهــرة
دارالثقافة للطباعة والنشر 1980 
ـــأســاوي فـي الــفـــكــر  36-الـــزمن ا

اإلغريقي 
 37-ينظر أسطورة جلجامش 

 38-البعد الـزمني في اللغة واألدب
 ص  74

 39-يــنــظــر : الــزمــان الــوجــودي 
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 40-سورة اجلاثية   أية  24.
 41-األحـاديـث الـقــدسـيــة اجملـلس
األعــــلـى لــــلــــشــــؤون اإلسـالمــــيــــة
الــقـاهـرة ج1  1419 هـ -  1999

ص  32 – 31.
 42-إشكـالـيـة الـزمان فـي الفـلـسـفة

والعلم  ص  14
 43-إشكـالـيـة الـزمان فـي الفـلـسـفة

والعلم   ص  14
 44-تــاريـخ الــفــلــســفــة احلــديــثــة
يــــــوسـف كـــــرم ط5 الـــــقــــــاهـــــرة

عارف  1986   ص  222 دارا
 45-البعد الـزمني في اللغة واألدب

 ص  74
نهج  46-تقنيات السرد في ضوء ا
نى الـعـيد بـيروت دار الـبنـيـوي 

الفارابي 1990  ص  88.
 47-ينـظر إلى :الرواية افـقأ للشكل
واخلـطــاب مــحــمــد بــرادة مــجــلـة
ـصـرية فـصول الـقـاهـرة الـهيـئـة ا
الـعـامـة لـلـكـتاب مج 11 ج 1 ع4

شتاء 1993 ص  22
تـشظي الـزمن في الـرواية احلـديثة
أمــيــنـة رشــيــد الـقــاهــرة الـهــيــئـة
صـريـة العـامة لـلكـتاب   1998  ا

ص  7
حـنـا أميـنـة روائي الـكفـاح والـفرح
مـحـمـد ألـبـاردي بـيروت داراألدب

 1993  ص  123
الــروايــة بــ زمــنــيـتــهــا وزمــنــهـا
مقاربـة مبـدنية عـامة محـمود أم
الـعــالم  مـجــلـة فــصـول الــقـاهـرة
الـهـيـئـة مــصـريـة الـعـامــة لـلـكـتـاب
مج12 ج 2 ع 1 ربــــــــيع  1993

ص  13
 48-بـنـاء الـروايـة : دراسـة مـقـارنة
لثالثة جنيب محفوظ   سيزا قاسم
صرية العامة   القاهرة   الهيئة ا

للكتاب   1984   ص  26
 49-بنـية الـشكل الـروائي :الفـضاء
الزمـن الشـخصـيـة حسن بـحراري
ـركز الـثـقـافي الـعربي  بـيروت   ا

 1990  ص  29
 50-انظر إلى :

الزمان واإلنـسان في األدب الشعبي
صري. ا

الـزمن في األدب هــامـز مــيـوهـوف
تـــرجـــمـــة اســـعــد رزق ’الـــقـــاهــرة
مؤسسة فرنكـل للطباعة والنشر 

1972  ص 9
 51-الـرواية ب زمنـيتهـا وزمنها 

مقاربة مبدنية عامة   ص  13
Angele Botros Samaan-3
Views on the Art of the
 Greeb  Vairo  Novel

. 286 . p  1987  Bookshop
ـعـاصرة   53-الـسرد فـي الروايـة ا
ــوذجــا :الــرجـل الــذي فــقــد ظــله 
عــبـد الـرحــيم مـحــمـد عـبــد الـرحـيم
الــكــردي الـــقــاهــرة دار الـــثــقــافــة
لــلـطــبــاعـة والــنــشـر  1992   ص

.167 
  54 -بــــنــــاء الـــزمـن في الــــروايـــة

ـــعــاصـــرة :روايـــة تـــيـــار الـــوعي ا
ــــوذجـــا 1994 – 1967  مــــراد
عــبــد الــرحــمن مــبــروك الــقــاهــرة
ـصـرية الـعـامـة لـلـكـتاب  الـهـيـئـة ا

 1998  ص  7.
 55 -بنية الشكل الروائي : الفضاء

الزمن الشخصية   ص  20.
ـنـهج الـبـنـيـوي لدى   56-انـظـر : ا

الشكالني  
- حتليل اخلـطاب الروائي:الزمن –
الـسرد  –الـتـبئـيـر سـعـيـد يـقـط
ـركـز الـثـقـافي الـعـربي بـيـروت   ا

1989 
- انـفـتـاح الـنص الـروائي:الـنص –
الــــســــيـــــاق ســــعــــيـــــد يــــقــــطــــ

ـركــز الــثــقـافي الـدارالــبــيــضـاء  ا
العربي   1989 .

ـنهج - تـقـنـيـات الـسـرد في ضـوء ا
البنيوي

وقع والشكل بحث في - الراوي : ا
ــنـى الـــعـــيــد الــســـرد الـــروائـي 
بيروت  مؤسسة األبحاث العربية

. 1986 
- اخلـــطــاب الـــروائي مـــيــخـــائــيل
بــاخــتــ تــرجــمــة مــحــمــد بـرادة
الــقـــاهــرة دارالـــفــكـــر لــلـــدراســات

والنشر والتوزيع   1987 
 57-انـظر إلى :- الـزمان الـوجودي

  ص  148
- تـــــشــــظـي الـــــزمن فـي الـــــروايــــة

احلديثة   ص  8
  58-بنية الشكل الروائي : الفضاء

الزمن الشخصية ص  110
 59-إشكـالـيـة الـزمان فـي الفـلـسـفة

والعلم   ص  44
صدر نفسه   ص  15   60-ا

  61-بــــنــــاء الــــزمـن في الــــروايــــة
ـــعــــاصـــرة:روايـــة تــــيـــار الـــوعي ا
ــــــوذجـــــا 1994 – 1967   ص

158 
صدر   ص  159   62-نفس ا

63-انـظـر : بـنـاء الـزمن في الـرواية
ـــعــــاصـــرة:روايـــة تــــيـــار الـــوعي ا
ـــــوذجــــا  1994 – 1967   ص

158 
  64-تــشـــطي الـــزمن في الـــروايــة
احلـديـثـة أمـيـنــة رشـيـد الـقـاهـرة
ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب الـهـيـئـة ا

1998  ص 8
 65- نـحـو روايـة جـديدة الن روب
غــريــبـة الــتــرجـمــة:لــويس عـوض
الـــقــاهــرة  ط 1 د ت . ص - 134
 66- يــنـظـر:الــزمن في االدب هـانـز
مــيــرهــوف تـــرجــمــة:ســعــد رزوق

القاهرة  1972   ص 1
67-الرواية والـتراث السردي  –من
اجل وعي جــديـد بــالـتـراث ســعـيـد
يقـط   بـيروت الـدار الـبـيـضاء 

 1992  ص  60
ـنهـج الشـكلي - 68-انـظر:نـظـرية ا
نـــصـــوص الــشـــكالنـــيـــ الــروس
مــــــشــــــتـــــرك  جــــــمـع تـــــودوروف
ـغرب تـرجـمـة:ابراهـيم اخلـطـيب ا

1982 ص82
 69-ينـظر:خطاب احلـكاية جيرارد
جـيــنـيت تـرجــمـة:مـحـمــد مـعـتـصم
وعــبـد اجلــلــيل االزدي وعـمــر حـام
الــــقـــاهـــرة ط2 1997  ص – 45

88 
ب -قـضـايـا الروايـة احلـديـثـة جان
ريـكـاردو تـرجــمـة:صـبـاح اجلـهـيم

 1977  ص  15.
دلـــيل الــدراســـات االســـلــوبـــيــة د.
جــوزيف مـيــشـال بـيـروت 1984 

ص  18.
اســــلــــوبـــيــــة الــــروايـــة  حــــمــــيـــد
غرب 1989  ص 15 احلمـداني ا
زمن الـــســـرد تـــودوروف جـــريـــدة

القادسية 8 / 6 /  1991 ص  6
االســلـــوبـــيــة فـي الــنـــقـــد الـــعــربي
احلـديـث نـورالديـن الـسـيـد رسـالة
دكـتوراه  جـامـعة اجلـزائر  – 93 

 1994  ص  342 – 325
بـنـاء الـروايـة سـيـزا قـاسـم (دراسة
مــقـارنــة لــثالثــيـة جنــيب مــحــفـوظ
)القاهرة  1984  ص  67 – 28.
70-مــنــهـج الــواقــعــيــة في االبــداع
االدبي د.صـالح فــــضل بــــيــــروت

1978  ص 172
71-يــنــظــر:ارنــست هــمــنــغــواي –
دراسـة في فـنه الـروائي   كـارلوس
بــيـتـر  تـرجـمـة : احــسـان عـبـاس 

بيروت   1959 
 72-نحو رواية جديدة   ص 173.

 
حا حسن


