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 العالمة الدمشية في القرة القريخة ججا  
 األعسال الكاممة لييثم بيشام بخدى أنسهذجا  

 نبيان حدهن الدعجون م.د. أ. خالج جسال حدين الجبهري  الباحث
  المغة العخبية جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية / قدع

   

 (7/10/0202، قبل لمشذخ في  4/11/0202)قجـ لمشذخ في 
 

 :ز البحثمخم
 لقج جاء اختيار القاص العخاقي السبجع )ىيثع بيشاـ بخدػ( ميجانًا لمبحث لسا تحسل مجسػعاتو القررية القريخة ججًا التي

أسساىا )حب مع كقف التشفيح/ الميمة الثانية بعج األلف/ عدلة انكيجك/ التساىي/ سفائغ كمغارات( التي جسعيا في  تتكػف خسذ مجاميع
مغ تقشيات فشية  0219عغ دار اآلف ناشخكف كمػزعػف/ عّساف/ لتي شبعت مجمج كاحج بعشػاف )األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا( ا

اظ عمى ىػية الشز القرري، فزاًل عغ االعتساد عمى اإلشارة كاإلضاءة كالمسحة الدخيعة عمى الحفجا متساسكة عسل فييا جاى
كالزخبة الخؤيػية لمتعبيخ عغ التجارب الحياتية في السجتسع، لحا شكمت العالمة ضاىخة متسيدة في أعسالو القررية القريخة ججًا، كالتي 

 .كالقارغ لتػاصمي بيغ القاص عمى كذف الفغ كإنتاج معشى ججيج ضسغ الخصاب ا فييا عسل
  بجكره يشقدع  الحؼ  )أنػاع الدمغ( مغ حيث الدمغ الصبيعي  دراسةالبحث عمى مجخل كمبحثيغ، تزسغ السبحث األكؿ  كقاـ

جراسة عغ  لإلى )الخارجي/ الطاىخؼ( بخكشيو التاريخي كالكػني كالدمغ الشفدي )الجاخمي/ الباششي( في حيغ خز السبحث الثاني 
 ات الدمغ( مغ حيث االستخجاع كاالستباؽ.)تقشي
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The Time Mark in the Very Short Story 

The Complete Works of Haytham Behnam Barada as a model 
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Abstract: 

The selection of the creative Iraqi storyteller (Haitham Behnam Barada) came as a field of 

research for his collections of very short stories, which he called (suspended love / the second night after 

a thousand / the isolation of Enkidu / Tamahi / Ships and Caves) which he collected in one volume 

entitled (Complete Works: The very short story) which was printed by Dar Al-Now Publishers and 

Distributors / Amman / 2019 of coherent artistic techniques in which he worked hard to preserve the 

identity of the narrative text, as well as relying on sign, lighting, a quick glance and a visionary blow to 

express life experiences in society, so the mark formed a phenomenon Distinguished in his very short 

narrative works, through which he worked to uncover art and produce a new meaning within the 

communicative discourse between the narrator and the reader. 

The research was divided into an introduction  and two sections . The first topic included through 

its study (types of time) in terms of natural time, which in turn was divided into (external / apparent) 

with its historical, cosmic and psychological (internal / internal) corner, while in the second section we 

devoted a study on (techniques Time) in terms of its types, retrieval and anticipation. 
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 مجخل:

معشاه عشجما عخفو  إلى أرسصػ أشار إذ ة،خ يالقر ةالتي يقـػ عمييا فغ القر األساسيةيعج الدمغ مغ العشاصخ 
، لحا يعشي الدمغ التتابع الحخكي الحؼ يحرل بيغ فعميغ األكؿ كالتالي (1)الستقجـ كالستأخخ  بأنو "مقجار الحخكة بحدب

نو السجػ السدتغخؽ بيغ البجاية إ" :يقػؿ عغ الدمغ إذ ،ق(401عمي السخزكقي )ت  أبػذلظ  إلى أشارلو، كقج 
شة ساالسدتقبل بػ لسزارعة كالسقتخنة بمختمفًا كمدافة بيغ األفعاؿ الساضية كا أفقاً أؼ أنو يسثل  ،كالشياية لألفعاؿ

زمغ الستكمع فيو أؼ الحالي، كيذيخ كالسدتقبل  إلىالدمغ الحؼ انقزى، كيذيخ السزارع  إلىقخيشو، كيذيخ الساضي 
كلمدمغ فاعمية كبيخة في الشز الدخدؼ  ،(2)األفعاؿالدمغ اآلتي الحؼ لع يقع فيػ تتابع حخكي يعج  إلىالسقخكف بقخيشو 

تكذف دراسة الدمغ عغ القخائغ التي يسكغ الػقػؼ  إذ ،العسمية الدخدية إليياتي تدتشج ال األساسيةفيػ أحجػ الخكائد 
يجسع الدمغ العشاصخ الدخدية كميا، كال يسكغ أف يكتب أؼ نز ك  ،(3)ةفييا عمى كيفية اشتغاؿ الدمغ في القر

الدمشية في أؼ نز سخدؼ كتتفاعل مع العشاصخ الدخدية جسيعيا مؤثخة فييا  اإلشاراتتذتخؾ  ، إذسخدؼ مغ دكنو
 .(4)في مفعػليا عمى العشاصخ األخخػ" إالّ كمشعكدا عمييا، لحا يكػف الدمغ حكيقة ال تطيخ 

ال يػجج سخد مغ دكف زمغ لحا يتحتع عمى الدمغ أف يكػف سابقًا مشصكيا  إذ ،يعج كجػد الدمغ في الدخد حتسياً 
عشرخ الدمغ  إىساؿلكغ مغ السدتحيل  األحجاثالدخد كيسكغ ركاية قرة مغ دكف تحجيج السكاف الحؼ تجكر فيو عمى 

يػضح الدمغ شكل الػحجة الدخدية ليربح شخشًا لمػجػد الدمشي كيدعى ك  ،(5)الحؼ تشطع بػساشتو العسمية الدخدية
دخدؼ، كيسشح الػحجة الدخدية شابع الكمية كالحخكية درجة عالية مغ السعقػلية كالسشصكية عمى الشز ال إلخفاءالدمغ 

                                           

 .019يشطخ: أرسصػ عشج العخب، عبج الخحسغ بجكؼ:  (1)
 .139/ 1( يشطخ: األزمشة كاألمكشة: 0)
 .113( يشطخ: بشية الذكل الخكائي، حدغ بحخاكؼ: 3)
 .07( يشطخ: بشاء الخكاية، د. سيدا أحسج قاسع: 4)
 .95/ 1ريكػر، تخجسة: سعيج الغانسي كفالح رحيع: ( يشطخ: الدماف كالدخد، بػؿ 5)
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بقجر ما يتع التعبيخ عشو بصخيقة سخدية ألف التتابع الدمشي يتجخل في تشطيع أصغخ  إندانياً كاالندجاـ ليربح الدمغ 
 .(6)الػحجات الشرية لمجسل

 
 السبحث األول

 أنهاع الدمن
بعس ال  إنياكل حي، كحيد كل فعل ككل حخكة بل  إشار"ىحه السادة السعشػية التي يذكل بيا  :الدمغ ىػ

حجاث الحياة أالحؼ يزبط  اإليقاعلحا يسثل الدمغ  ،(7)ككل كجػه حخكتيا كمطاىخ سمػكيا" يتجدأ مغ كل السػجػدات
كسط الدخد مثمسا يسثل كسط يسثل الدمغ ك كالذاىج الحي عمى مريخ شخرياتيا كالعشرخ الفعاؿ الحؼ يغحؼ الرخاع 

 .(8)الحياة
 أىسية، كلمدمغ في القرة (9)كعمى نبزاتو يدجل الحجث كقائعو" "ضابط الفعل كبو يتع :كالدمغ القرري ىػ

كلعل الذكالنيػف  ،األخخػ يزفى عميو عشاصخ الدببية كتعاقب األحجاث كال يسكغ فرمو عغ العشاصخ  إذبالغة، 
 إذ، (12)يةر في البشاء الفشي كبشيتو القربػصفو عشرخًا مغ فاعال األدب نطخيةالخكس كانػا سباقيغ بأدراج الدمغ في 

كسا يعخضيا القاص، كالثاني زمغ الدخد القرري  ،زمغ الحكاية األكؿيدخُد الكاتب أحجاث قرتو عمى زمشيغ ىسا: 
كالسبشى حكائي لاغ لمدمغ في الشز الدخدؼ بيغ الستيسيد الذكالنيػف الخكس في دراساتيع  ،(11)ىػ زمغ الشز نفدو

كالبج لمستغ مغ  زمغ  ،(10)األحجاثالستغ الحكائي مجسػع  أف  يسثل السبشى الحكائي عسمية الدخد في حيغ  إذ ،الحكائي

                                           

 .06( يشطخ: شعخية تذكيل الفزاء الدخدؼ، نبياف حدػف الدعجكف: 6)
 .7يشطخ: مفيـػ الدمغ كدالالتو في الخكاية العخبية السعاصخة، عبج الرسج زايج: ( 7)
 .13-10: 1999لدشة  (6العجد )، األقالـ، تخجسة :دمحم دركير مجمة ستيدي بختغ، كالدمغ الدخدؼ الحجيثيشطخ: باختيغ ( 8)
 .14 -13، د. دمحم زغمػؿ سالـ: دراسات في القرة العخبية الحجيثةيشطخ: ( 9)
 .127: ، حدغ بحخاكؼ : بشية الذكل الخكائييشطخ( 12)
 .179: )نرػص الذكالنييغ الخكس(، تخجسة: ابخاليع الخصيب الذكمي السشيجيشطخ: نطخية ( 11)
 .182يشطخ: السرجر نفدو: ( 10)
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التي يتزسشيا في حيغ ال يحتاج السبشى لتمظ القخائغ الدمشية كالسشصكية قجر اىتسامو بكيفية  األحجاثكمشصق يشطع 
لحا يكػف زمغ السمفػظ الحكائي لمقرة،  ،(13)مشطاـ الحؼ  ضيخت فيو بالعسلًا لكتقجيسيا لمقارغ تبع األحجاثعخض 

 .(14)جًا مغ حيث تختيب الدارد لألحجاثكزمغ الدخد الخصابي مددك 
 الدمن الصبيعي )الخارجي/ الظاىخي( -1

كال تتصابق ىحه  ،(15)ارجية تقاس بالدشة كالذيخ كاليػـىػ الدمغ الحؼ يخزع لسقاييذ مػضػعية كمعاييخ خ
ف يحسل أسساء ما أالدمغ الخارجي ك  ف  أل ؛السقاييذ التي يقاس بيا الدمغ الصبيعي في الشز الحكائي مصابقة تامة

ما يجخػ في يػـ قرري ال  أكالداعة في الشز القرري غيخ الداعة في العالع الحكيقي الخارجي  يجخؼ ألف  
الحكيكية فيػ زمغ  األحجاث، لحا يكػف زمغ الدخد غيخ زمغ (16)الخارجيالػاقع  أياـيػـ معاش مغ يذتخط جخيانو في 

 .(17)كزمغ عاشفي كججاني ثانياً  أكالً جسالي 
 إذيختبط الدمغ ارتباشًا كثيقًا بالتاريخ، ك  ،مى ركشيغ ىسا: الدمغ التاريخي كالدمغ الكػنيعيقػـ الدمغ الصبيعي 

 الح ،البذخيةلمخبخة البذخية عمى خط الدمغ الصبيعي فيػ يسثل ذاكخة لمبذخية يختبخ خبخاتيا  إسقاشاً يسثل التاريخ 
التاريخ مجسػعة أفعاؿ مدتسخة )ماضي كحاضخ  أف  ، عمى أساس (18)اص الستخجاـ خيػشو في عسمو الفشييدعى الق

شيو األساسيغ التاريخي كالكػني الدمغ بخك، لحا يذكل أخخػ كمدتقبل( تبجأ بسجة زمشية معيشة كتشتيي بسجة زمشية معيشة 
 .(19)لتعديد العسل داخل الشز الدخدؼ األساسيةالجعائع  ػحجإ

 العالمة مغ حيث الدمغ التاريخي: أمثمةكمغ 

                                           

 .18يشطخ: بشية الذكل الخكائي: ( 13)
 .46دمحم معترع كعبج الجميل األزدؼ كعسخ حمي:  خجسة:ت ،جيخار جيشيت ،: خصاب الحكايةيشطخ( 14)
 .08عيدى جاسع:  فاشسةشية، د. دراسة ف :اف ركائياً مسة فخ شعيشطخ: غائب  (15)
 .45يشطخ: بشاء الخكاية:  (16)
 .38 :جشجارؼ  إبخاليعد.  ،جبخا إبخاليعزاء الخكائي عشج جبخا فيشطخ: ال( 17)
 .64يشطخ: بشاء الخكاية: ( 18)
 .57: جبخا إبخاليععشج جبخا  يشطخ: الفزاء الخكائي( 19)
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 (20)"وىا انحا أسيخ ال ادري مشح متى يهم سشة قخن قخون ... والذسذ مقرجي"
القاص في الشز القرري ليػحي بالسجة الصػيمة تحيل العالمة إلى دالة زمغ سيخ الذخرية، إذ يرػرىا 

التي ترفيا الذخرية لمديخ فييا، فيػ ال يعخؼ الشـػ مغ التعب كالعشاء، فيخسع صػرة مميئة بالتعب كاليأس كعجـ 
القجرة عمى بمػغ ما يخيج، لحا يجدج القاص فييا مجػ ىحا التعب، كتحيل العالمة الدمشية أيزًا إلى أف  القاص قجـ 

رية كصػرىا عشجما كانت سببًا لمػصػؿ إلى الذسذ. إذ إف  ىحه السجة ىي مجخد ساعة، عشجما أصخت الذخ
الذخرية في الػصػؿ إلى الذسذ السختبئة خمف ذلظ الجبل، كبي غ القاص في السجة التاريخية مغ يـػ إلى سشة كبعج 

تمظ األحجاث التي حجثت معو، إذ ال يسكغ ذلظ قخكف لإلحاشة بالسػضػع الحؼ ىػ برجد ترػيخه بالتخكيد عمى مثل 
الػصػؿ إلى ما يخيجه، لحا عسج القاص إلى بياف أف  ىحه الذخرية تسمكتيا الحيخة في أؼ شخيق سػؼ تدمظ، كالشطخ 
إلى تمظ الذسذ التي تجمذ عمى ذلظ التل، كيجعل ىحا اليأس الذخرية تقصع األمل في الػصػؿ إلى ما تخيج، لحا 

 لى أف  األحجاث تجعل الذخرية في دكامة كتذظ في أمخىا.يسكغ اإلشارة إ
 

 كمغ نساذج العالمة مغ حيث الدمغ التاريخي:
شة ججيجة، االثشين فتر عن مكان يفي الدبت سافخ وفي مجيشتو نائسا  عمى قجميو الغبار، في األحج وصل إلى مج"

و، في الخسيذ فتر عن وشن لجدجه، في يأوي إليو، في الثالثاء فتر عن عسل، في األربعاء فتر عن قخين ل
 (21)"الجسعة الزال يفتر عن نفدو

تتسثل العالمة الدمشية في ىحا الشز بسا يعبخ عشو القاص مغ تقجيع ما تفعمو الذخرية في أياـ األسبػع، إذ 
ليدعى جاىجًا في عبخ عشيا بإيحاءات عغ مخاحل الحياة التي تبجأ بالػالدة إلى السسات. فيػ بيغ الػالدة كالسسات 

البحث عغ نفدو، في ىحه السخحمة اذ قجـ القاص لمذخرية أحجاث متتابعة يعمغ فييا عغ أفعاؿ الذخرية لمبحث 
عغ أمػر تبجأ مغ الدبب كىػ الػالدة أك سفخ الذخرية مغ السجيشة القجيسة التي كانت فييا إلى مجيشة ججيجة. كتذيخ 

ة السجيشة الججيجة، فيػ يجج غبارًا ججيجًا يختمف عغ السجيشة القجيسة، كتدعى العالمة الدمشية في ىحا الدفخ إلى دال
                                           

 . 61األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (02)
 .181 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (01)
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الذخرية في ىحا الدفخ بالبحث عغ عسل في سبيل تػفيخ لقسة العير كتبجأ األحجاث تتدمدل إلى أف تأخحنا في 
ه األحجاث، كيأخحنا نياية السصاؼ إلى أف  الذخرية تائية بعج ىحا العشاء عشجما بجأت تفتر عغ نفديا في كسط ىح

 تدمدل ىحه األحجاث إلى أف  السدافخ البج مغ أف يسخ بسثل ىحه األحجاث.
 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث الدمغ التاريخي:

إسفمت الذارع يشد تحت شسذ حديخانية غاضبة ليذ ثسة في األفق السغبخ شيء سهى سخاب يتساوج متهىجا  "
 (22)"ته وأتعقب الديقان الرفخاء السحبهحة تشظخ نحه سساء مذخقةوفي جانبي الذارع انتذخت ارض حرجت لم

تذيخ العالمة الدمشية في ىحا الشز إلى قػة الذسذ كحخارتيا، ألنيا عالية ججًا كالسيسا في شيخ حديخاف. لحا 
جدج أراد القاص أف يجلل عمى الفكخة لمستمقي، إذ جعمت إسفمت الذارع يشد ذلظ كمو مغ تأثيخ حخارة الذسذ، كي

القاص ىحه التأثيخات لمذسذ في ىحا الذيخ بالتحجيج، مغ حيث أف  جانبي الصخيق زرع محرػد كالباقي مغ الدرع ىػ 
سيقاف صفخاء محبػحة تشطخ إلى الدساء. كتذيخ تمظ الجالة إلى أف  ىحه األمػر التي ذكخىا كحجدىا كميا بجاللة شيخ 

 حديخاف في تمظ الفتخة الدمشية.
 لعالمة مغ حيث الدمغ التاريخي:كمغ أمثمة ا

 (23)"لم يبَق عمى مهعج وصهل القصار سهى ربع ساعة"
تبجك العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إذ تحيل دالتيا إلى مجة االنتطار في محصة القصار كالتخقب 

صة القصار الحيغ كلحداب الثػاني، إذ تكػف ىحه السجة إما حديشة أك مفخحة بحدب الذخريات التي تتػاجج في مح
ستمتقي بيع الذخرية في ىحه األكقات، فإذا كاف يشتابيا الفخح كالدخكر ستكػف قريخة قياسًا مع األكقات التي يثيخىا 
الحدف كالسخارة، كيحخص القاص عمى ترػيخ لحطة كصػؿ القصار، إذ تتداحع الشاس عمى الباب مغ الجشديات كميا 

الحجث كيعكذ سيخ األحجاث مغ الجمػس كاالنتطار إلى التداحع عمى باب  )ابيس حشصي غيخ ذلظ(، لحا يجدج ىحا
القصار. كتطيخ عالمة أخخػ في ىحا التداحع ىػ الحرػؿ عمى مقعج في القصار، كتدتخمز مغ ىحه األحجاث كميا 

 أف  تمظ الجالة لمفتخة الدمشية لمذخرية في محصة القصار قريخة ججًا.
                                           

 .64 السرجر نفدو: (00)
 . 66 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (03)
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 الدمغ التاريخي:كمغ نساذج العالمة مغ حيث 
عن مهازنة شخفي الخيط أم  ايا الذفق وتغادره الحيخة وىه  عاجد "ىل تعذقو وىي السهلهدة في الفجخ عن سج

 (24)أفعالو ىحا السهلهد من السغيب من عسق سجاياه"
تحيل العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى أف  الذخرية ىي التي كلجت مغ الفجخ مغ الذفق 

كيذبو القاص ىحا السػلػد بالشيار، الحؼ يبجأ مغ الفجخ كيذيخ إلى مدألة أخخػ أيزًا كىي تذبيو ىحا الذفق األحسخ، 
بالفجخ الحؼ يجؿ عمى الدكػف كاليجكء كالرست، كلمفجخ دالالت أخخػ أشار إلييا القاص في ىحا الشز ىي )الفجخ 

بياًل إلى العذق، فأصبحت الذخرية عاجدة، إذ الخافت كالذفق األحسخ(، إذ تؤكج ىحه الجالالت عجـ الخؤية س
تسمكتيا الحيخة لسعخفة ىحه األحجاث، لإليحاء بأنيا تسخ بسخاحل مغ كالدتيا إلى مساتيا، فيي تػلج بصمػع الفجخ. لحا 
يجدج القاص مدألة ميسة اخخػ ىي أف تسخ ىحه الذخرية بأحجاث عمى شػؿ الشيار. كلكغ تتخح الذخرية 

تشعع بتخؼ العير أك بالتعاسة، لحا تبخز عالمة زمشية أخخػ كىي عذق أفعاؿ ىحا السػلػد عشج  مدارييغ: إما أف
الكبخ عشج مغيب الذسذ، إذ تعج عالمات تجؿ عمى زمغ معيغ ىػ زمغ عسخ الدماف، كما يسخ بو مغ الذعػر بالفخح 

 أك الحدف.
 كمغ شػاىج العالمة الدمشية مغ حيث الدمغ التاريخي:

شهن أشبقت عمى بجنيا فترمبت العقارب وتكفمت بالشديان نفذ البيت فخحة خجهلة حين تدوجت "بعج سشين س
 (25)أختو الكبخى"

تذيخ العالمة في ىحا الشز إلى أف  الذخرية بعج ىحا العشاء كالتعب كمو ال تعخؼ كيف تشاـ بعج تمظ 
رمبت كأصبحت جامجة ال تتحخؾ، كيخسع الدشػات التي أشبقت عمييا، إذ أصبحت ىحا الداعة ال تتحخؾ فعقاربيا ت

القاص صػرة مميئة بالحدف كاليأس، كمغ ثع يخجع بعج ذلظ إلى االندالؽ مغ دكف أف تحذ إلى الشػـ عمى األشالؿ 
فيتحػؿ القاص إلى ذلظ البيت الحؼ ذىبت إليو األخت الكبخػ فيػ يسخ بسخحمة إحداس كمعشى. إذ ذىب كجػدىا 

بعس آثارىا كتعبيخاتيا. لحا تشادؼ الذخرية كتشاجي كتتسشى لػ تخجع إلى البيت فتعػد  كأحاسيديا مع رحيميا إالّ 
                                           

   .085السرجر نفدو:  (04)
 . 056 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (05)
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الحياة ليا، كيديصخ عمى ىحه القرة حزػر أنثػؼ مكثف عمى أرجاء القرة ألمخيغ ىسا: األكؿ: ىػ األـ كمجػ 
ليحيغ األمخيغ األثخ الذخرية تأثيخىا في البيت كما يجخؼ فيو، كالثاني: األخت كزكاجيا كرحيميا مغ البيت، إذ كاف 

 بيحه الجالة الدمشية.
 كمغ أمثمة العالمة مغ حيث الدمغ الكػني:

"تعاتبو عمى الميالي والشيارات واالصياف والذهاتي، وصارت مالبدي أسساال  وخخقا  عمّي ال تدتخ من جدجي 
 (26)السدكهن بخغبة العجب واالكتذاف"

رري عمى دالالت متعجدة ىي )الميالي كالشيارات كاالصياؼ تذيخ العالمة الدمشية في ىحا الشز الق
كالذػاتي( بسا يحقق أك يعكذ التزاد بذيادة األزماف لإليحاء بتعاقب الدمغ بأشكالو الكػنية الستعجدة عمى حياة 

داؿ الذخرية، مغ محاكلتو لمعثػر عمى متابعة األنيغ السػجع، إذ تختبط ىحه الجالالت األربعة لمدمغ الكػني مع 
خامذ ذكخه القاص ىػ كقت )الطييخة القائع( التي عسمت فيو الذخرية عمى مغادرة القخية إلى البدتاف كأشجار 
الفاكية كإلى الخارج تحكيقًا لخغبة االكتذاؼ مغ تسكيغ اإلنداف بالتعبيخ عغ ذاتو. كيرػر القاص تمظ الذخرية كما 

ا. لحا يعخض القاص الكيف عمى انو كائغ يصمق أصػاتًا جخػ معيا مغ أحجاث كأمػر متعبة أدت إلى تسدؽ جدجى
كأنيشًا، إذ تقـػ الذخرية بإزاحة جدسيا قمياًل إلى اليسيغ لترل إلى الذسذ، لتجؿ ىحه العالمة عمى تحقيق الحات 

 اإلندانية.
 كمغ نساذج العالمة مغ حيث الدمغ الكػني:

الميل الداجي نحه األفق البعيج السخفهع عمى األكتاف السحبصة "بعج أن انتييشا من تشاول العذاء ججفشا معا  عبخ 
 (27)وتسشيشا معا  أن يكهن الفجخ القادم أفزل"

تحيل العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى االنتطار كما يحجث في الفجخ القادـ كلمدمغ خرػصية 
اع، كتسيج أجػاء التػتخ كالتخقب كالسيسا بعج كاضحة في ىحا الشز. إذ أشار القاص لحلظ ألف  الحكاية تقػـ باالتد

تشاكؿ العذاء كانتطار الفجخ القادـ ىل سيكػف أفزل، كيقجـ القاص صػرة كاضحة عمى تيو الذخريات في الساء 
                                           

 . 135 السرجر نفدو: (06)
 . 149 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (07)



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 122 - 

 

كىل ستأتي سفيشة أك شائخة في سبيل إنقاذىع، كيػحي بعج ذلظ بعالمة ميسة ىشا ىي الخبط بيغ الساضي كالحاضخ 
خ الذخرية بأف  الفجخ القادـ سيكػف أفزل مغ األمذ. لحا مخت ىحه العالمة بثالث مخاحل: كالسدتقبل في ذك

األكلى: انتراب السارد األسػد أمامو، كالثانية: التعاكف كالتزامغ في سبيل الخالص مغ ىحه السحشة في مػاجية 
الذخريات عشج ذكخ التحجيق كالشطخ الميل، كالثالثة: بخزت عالمة كاضحة باالنتطار، إذ أصبح األمخ مكذػفًا بيغ 

 في الميل الداجي كتتسشى الذخرية بأف يكػف الفجخ القادـ أفزل.
 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث الدمغ الكػني:

"أشباح الميل الذتائي االدلج تيخول في أعصاف أزقة الحي السعمب بدكهن مخيب لحظة الهالدة، البيهت مستجة 
 (28)بإحداس السذحهن بالخهف"

يخ العالمة الدمشية إلى دالة زمغ الميل الذتائي، إذ يذيخ إلى فتخة مطمسة كمجىذة تعج باألشباح، كيعسج تذ
القاص في ىحا الشز القرري إلى التخكيد عمى الخػؼ مغ ضمسة الميل االدلج، كتبخز دكاؿ متعجدة تعسل عمى 

إلييا القاص )الميل االدلج/ لحطة الػالدة(، لحا  تكثيف العالمة الدمشية كتدتصيع أف تكتذف ىحه الجكاؿ في ألفاظ أشار
يعسج إلى أف تحىب تمظ األشباح بػالدة الذخرية التي تقزي بجكرىا عمى األشباح كالطمسة كبعجىا يشتقل القاص 

 بالذخرية إلى الجمػس كالتأمل فيسا حجث في ذلظ )الميل الذتائي( لإليحاء بالدمغ الكػني الستحقق.
 مغ حيث الدمغ الكػني:كمغ أمثمة العالمة 

"تهقف الميل وتدسخ الشيار ببريز بعيهنو البارقة مدجال  معالم الحرن السهصج باألقفال الكبيخة والسدهر 
 (29)بأغران المبالب الستذابك حهل صهرتو"

تحيل العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى الشيار الحؼ أجمى الطمسة، إذ يجدج القاص بانجالء الميل 
كانكذاؼ الشيار إلى كالدة ججيجة كضيػر ججيج، كيسكغ مالحطة إشارات زمشية ارتبصت بأحجاث تسحػرت حػؿ 
االنجالء كاالنكذاؼ كتتختب عمى ىحه التحػالت التي شيجتيا الذخرية أحجاث معيشة كأمػر مخيفة ما أف أشخقت 

فديا أماـ ذلظ الحرغ السػصج باألقفاؿ الذسذ حتى انجمى الطالـ كذىبت تمظ األمػر كميا، إذ كججت الذخرية ن
                                           

 . 044 السرجر نفدو: (08)
  052األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (09)
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الكبيخة، كيسكغ في تمظ األحجاث التي جخت في ىحه القرة تحجيج ثالثة محاكر رئيدة لتحجيج زمغ القرة: أكاًل: 
االنكذاؼ لمشيار الحؼ أعمغ عغ كالدة ججيجة، ثانيًا: تػقف الميل كالغيػـ كعخبة الحياة، كثالثًا: انفتاح الحرغ الذاىق 

ـ عارية مشو كالجماء تديل، كيػحي ىحا التدمدل في األحجاث بأف  السجة بيغ الحجث األكؿ كالحجث األخيخ كخخكج أ
 ليذ بفتخة شػيمة قياسًا باألحجاث.

 كمغ نساذج العالمة مغ حيث الدمغ الكػني:
تيا العث "ولسا دخمت عميو زوجتو في الزحى صخخت ذاىمة حيث عايشت مكتبة آيمة لمتجاعي وسجادة عتيقة قزس

 (30)وجخذان رمادية عسالقة"
تحيل العالمة الدمشية في ىحه القرة إلى اختالؼ التختيب الدمشي لألحجاث، إذ تتحجث القرة في بجاية 
األمخ عغ رجل جالذ في مكتبو يقخأ الكتب في الرباح، كجعل أف تتابع األحجاث القاص يشتقل إلى شخرية أخخػ 

ة مقزػضة كمكتبًا آياًل لالنييار، لحا يقـػ القاص بترػيخ أحػاؿ الغخفة، زكجتو التي دخمت عميو ككججت سجاد
لتحاكؿ الذخرية لمتغييخ كالتصػيخ، فالدمغ الحؼ يييسغ عمى القرة ىػ )الزحى(، إذ يتدع زمغ القرة بالتخكيد 

كالتذصيف  عمى اىتساـ الدكجة بيحا الخجل الحؼ تبجك عميو مالمح الذيخػخة، كيذيخ زمغ الزحى إلى التشطيف
 لمبيت كمو، إذ ربط القاص زمغ الزحى بالسخأة التي جاءت لتختيب السكتبة فػججتيا آيمة لمتجاعي.

 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث الدمغ الكػني:
"وفي بقعة االزدحام في العراري والسداءات يجمذ عمى كخسي بال مدانج تخخجو من الغخفة أمام الباب الحجيجي 

 (31)السائل يخقب السارة"
تذيخ العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى زمشيغ ىسا )العرخ كالسداء(، إذ يحاكؿ القاص أف يبعث في ىحه 
األمػر في نفذ الستمقي كتسيده بأف  االزدحاـ ال يحرل إاّل في األسػاؽ، إذ يزع القارؼء أماـ زمشيغ مختمفيغ 

يات لمكذف عغ السعاني الكامشة في ىحا الشز التي مغ شأنيا العرارؼ كالسداءات كغيخه القجرة عمى استثسار السعص
أف تخمق في نفذ القارغ الػعي كاإلدراؾ بحخكة الدمغ كأثخىا عمى مريخ الذخرية في ىحا الشز، كتجمذ عمى 

                                           

 . 98السرجر نفدو:  (32)
 . 350األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (31)
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ي: كخسي بيغ عسارتيغ تتخقب الشاس السارة مسا يحيمشا إلى أمخيغ: األكؿ: زمغ العرخ الحؼ يكثخ فيو االزدحاـ، كالثان
 السداء الحؼ يخف فيو االزدحاـ، لحا تطيخ مدألة الثشائيات الزجية.

 الباششي( )الجاخمي/ الشفدي الدمن -2
 مػضػعية مقاييذ أك خارجية لسعاييخ يخزع ال فيػ ،الصبيعي الدمغ عغ جػىخياً  اختالفاً  الدمغ ىحا يختمف

 ةالجاخمي الحياة عغ التعبيخ عمى تعسل التي بالمغة بصئو أك سخعتو كتحجيج معخفتو يسكغ كإنسا ،(30)الستجاكلة التػقيتات مثل
 تكػف  حيغ الدمغ بسخكر تذعخ كال شجيج، حدف  حالة في الذخرية تكػف  حيغ كقاسياً  شػيالً  الدمغ يكػف  إذ ،لمذخرية

 كليذ بالذخرية الشفدي الدمغ  يختبط لحا ،(33)الذخرية األحاسيذ بصئو أك الدمغ ىحا سخعة في يتحكع لحا ،ججاً  سعيجة

 .(34)لمذخرية الشفدية الحياة خيػط في شدػجاً م كيربح السػضػعي الدمغ كيفقج الرجارة، محل الحات تأخح إذ بالدمغ،
 كمغ أمثمة العالمة مغ حيث الدمغ الشفدي:

السشزجة بعربية اعتجلت في "نظخ نحه عقارب الداعة السذمهلة ثم عاودت القهل وبعج قميل وضعت نظارتيا عمى 
 .(35)جمدتيا ورفدت الصفمة"

تحيل العالمة الدمشية في الشز القرري إلى الدمغ الشفدي الحؼ تعجدت دكالو في التعبيخ عغ االنفعاؿ 
الجاخمي لمذخرية ليشتج فعميا تجاه الدمغ في الحياة الشفدية مغ حيث مػقف الذخرية تجاه الرعػبات كالسعػقات 

زعقة(، لترل في نياية السصاؼ إلى رفذ الصفمة. لكي تدتسخ في مسارسة  -تأفف -تزجخ -الجكاؿ )مملكمغ ىحه 
عسميا بعيجًا عغ الداعة التي تزايقيا، إذ تحكع الدمغ الحؼ مخت بو الذخرية عػامل عجيجة، كتتجرج ىحه العػامل 

مغ مخبع الزػء الحؼ أشعخىا باالرتياح،  مغ االندعاج كالعربية كالتػتخ لمذخرية إلى االرتياح كالذعػر باألمل
 كيشتح ىحا التجرج في األحجاث شخرية غيخ أنانية كغيخ مدتقخة.

 كمغ نساذج العالمة مغ حيث الدمغ )الشفدي(:

                                           

 .55( يشطخ: بشاء الخكاية: 30)
 .109يشطخ: غائب شعسة فخماف ركائيًا: ( 33)
 .73يشطخ: بشاء الخكاية: ( 34)
 . 144األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (35)
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واآلخخ يشأى عشو شهى المحظات الجخداء واألنيار الداعات يخكس بأقرى سخعة شاقتو  "كان يالحقو قبل أن تذيح
 (36)لسجن السغبخة العتيقة والرحارى"الغخيشية الستمبجة وا

تحيل العالمة في ىحا الشز القرري إلى الدمغ الشفدي كتأثيخه في الذخرية، إذ تبخز دكاؿ تعبخ عشيا 
)الخكس بأقرى سخعة( )تذيح الداعات( كلكغ ال ججكػ مسا يؤثخ عمى نفدية الذخرية في الفجخ عغ المحاؽ بو، 

أف  الذخرية عمى الخغع مغ ركزيا بأقرى سخعة لكغ ال ججكػ مغ ذلظ  كيجدج القاص ىحا بعالمة زمشية أخخػ 
في ضل تذيح الداعات مسا يػحي لمستمقي أف  ىحا ىػ أشبو بعسخ اإلنداف الحؼ يشقزي بدخعة كىي أشبو بذخز 

 يالحق ضمو.
 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث الدمغ الشفدي:

دل بجانب الداعة الخخساء ونظخت نحه عقارب الداعة "ساعة قجيسة تغفه فهق مشزجة متآكمة ثم وضعت السغ
 (37)السذمهلة"

تذيخ العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى الحالة الشفدية لمذخرية كمجػ تأثيخ األحجاث عمييا، 
ساعة مذمػلة(،  -كفي الشز إشارات كدكاؿ ذكخىا القاص ككضفيا في الشز لإلشارة إلى الدمغ الشفدي )ساعة قجيسة

تؤثخ كميا في الذخرية، كيجدج القاص حالة الذخرية كمجػ اشتياقيا بعجـ سيخ الداعة كىحا الػصف دقيق  إذ
كالسيسا عشجما كقع السغدؿ بجانب الداعة الخخساء لمجاللة عمى عجـ سساع صػت عقارب الداعة مسا يعشي تػقف 

برست في الغخفة، إذ ال يدسع سػػ دقات الدمغ، كتبخز عالمة زمشية أخخػ تؤثخ في نفدية الذخرية ىي االنتطار 
بشجكؿ الداعة، كيجدج القاص. كىي أف  الذخرية تشتطخ شيء جسيل، كبعج ذلظ يتجرج في سخد األحجاث، إذ يجعل 

 ىحا االنتطار مغ الذخرية عجـ حرػليا عمى أؼ شيء باف يعاكد الغدؿ كتخؾ تمظ األمػر كاألحجاث كميا.

                                           

 . 93األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (36)
 . 05السرجر نفدو:  (37)



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 123 - 

 

 دمغ الشفدي:كمغ أمثمة العالمة مغ حيث ال
"ومن خالل الجمهع الستخىمة أصبح الذيب الخائع لكمييسا يتحهل بالتجريج إلى رمادي ثم رمادي ثم اسهد والتجاعيج 

 (38)السحفهرة في الهجشات والجيجين يزسحالن وتظيخ نبخة رائعة سخى فييا دم"
نفعاؿ الحؼ حرل في داخل تحيل العالمة في ىحه القرة إلى الدمغ الشفدي كمجػ تأثيخه في الذخرية كاال

الذخرية عشجما كانت كاقعة أماـ الرػرتيغ الستعارضتيغ، إذ يتحػؿ الدمغ الحؼ جعل الذخرية تخػ تمظ التجاعيج 
كالذعخ الخمادؼ يتحػؿ إلى اسػد كالتجاعيج إلى خاليا يانعة سخػ في عخكقو الجـ كسا يؤثخ في الحالة الشفدية 

يزع رأسو عمى صجر انو الجافئ الشابس بالحب كالحياة، كيشتقل القاص بعج ذلظ  لمذخرية فيػ افتقج ىحا الدمغ كىػ
إلى إيقاظ الذخرية مغ الحمع الحؼ كانت فيو كفتح عيشو ككجج أمامو صػرة بيزاء ال شيء فييا، كتجعل ىحه 

 السؤثخات في الذخرية بعجـ الذعػر بأف  الػقت يسزي مغ دكف فعل أؼ شيء.
 حيث الدمغ الشفدي: كمغ نساذج العالمة مغ

"يتقجم العقل الخشيق السخكب ووجيتو قخيتو التي تشتظخ مشقحىا السهعهد بالعهدة مصهقا  بأقخانو الحين عرفت بيم 
 (39)حخوب سابقة"

تذيخ العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى الدمغ الشفدي كمجػ تأثيخه في الذخرية، إذ يعسل 
الديسيائية التي تػحي إليو بأحجاث القرة مسا يعصي لمذخرية األمل باستسخار الحياة القاص عمى ربط الجاللة 

الجسيمة بغس الشطخ عغ أف يكػف ىحا االنتطار مغ العػدة سمبيًا أـ ايجابيًا. كيشتقل القاص بعج ذلظ إلى استحالة 
قاص ما فقجتو الذخرية قج يكػف تحقيق األحالـ في ىحه السخحمة؛ ألف  تحقيق الحمع يختبط بالعػدة، كقج جعل ال

محبػبًا كمعذػقًا أك قج يكػف بيشو كبيغ الذخرية صمة أك قج يكػف كششًا، لحا يعسل عمييا القاص بإيجاز حتى يسكغ 
استشباشيا مغ السعاني الكامشة في الشز. كتؤثخ ىحه الجالالت كاإلشارات السػجػدة في ىحه القرة التي نػه ليا 

الدمغ الشفدي عمى الذخرية، كتسكغ القاص مغ إخفاء ىحه الجالئل كالقخائغ في خفايا الشز القاص عمى مجػ تأثيخ 
 ليعصي فخصة لمستمقي عمى استشباشيا لتديج مجػ معخفتو كثقافتو في استكباؿ األحجاث الدمشية.

                                           

 . 113األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (38)
 . 055السرجر نفدو:  (39)
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 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث الدمغ الشفدي:
ا معشى ما أراه يحرل في العقج الدادس من العسخ ثياب رثة "يقهلهن انو زمن الحخف وإذا ما يكهن ىحا صحيحا  فس

 (40)مسدقة وىيئة مدرية"
تحيل العالمة الدمشية إلى الدمغ الشفدي إذ امتج ىحا الدمغ بشطخ الذخرية، كلكغ يعسل القاص عمى إرجاعو 

لتي كانت ال تخيج بجاللة )مالي أراه... كيل(، إذ كضفيا ليعصي لمدمغ الشفدي نبخة خاصة فتحجث عغ الذخرية ا
العػدة إلى الذباب بقػليا مالي أراه بشياية العسخ بثياب مسدقة كقجيسة، إذ تعج ىحه األحجاث كميا التي كضفيا القاص 
في ىحه القرة عػامل نفدية داخل الشز تؤثخ عمى الحالة الشفدية لمذخرية، فأصبحت ال تخيج العػدة إلى الػراء 

 تيا.مسا يجؿ عمى إرادتيا كقػة عديس
 السبحث الثاني
 تقشيات الدمن

 إذ ،(41)تشبؤاً  إالً  السدتقبل كليذ ذكخػ  سػػ  الساضي فميذ )السدتقبل( بالساضي تختيبو حيث مغ الدمغ يختبط

 .(40)السدتقبل نحػ كالتػجو الحاكخةب الساضي إلى باليخكب إما ،الدمغ سصػه مغ لالنفالت الذخرية تدعى
 ،(43)(االستباقات)بػ متقجمة تخد التي تمظ تدسىك  ،خجػعاتسبال متأخخة الدخد في تخد تيال الستتاليات كتدسى

 كيدمع ،(44)الدخدية األنػاع بعس تحجيج عمى تداعج أف يسكغ التي كميا السكػنات مثل مثميسا كاالستخجاع فاالستباؽ

 بيغ التاـ التػافق مغ ةحال الجرجة ىحه كتسثل ،كاالستباؽ االستخجاع حخكتي بيغ الرفخ درجة مغ بشػع جشيت جيخار

 بخصج القرة في تتحكع التي الدمشية الريخكرة مغ كمػقعيا الدخدية الحخكة الدمغ بتختيب كيقرج ،(45)كالقرة الحكاية

                                           

 . 117األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (42)
: رشالابالمحطة،  جس( يشطخ: ح41)  .50، تعخيب: رضا عدكز كعبج العديد زمـد
 .156جبخا:  إبخاليعيشطخ: الفزاء الخكائي عشج جبخا ( 40)
 .166القز كشعخية الدخد، سامي سػيجاف: ة داللييشطخ: في ( 43)
 . 105التبئيخ، مجسػعة مؤلفيغ، تخجسة: ناجي مرصفى:  إلىيشطخ: نطخية الدخد مغ كجية الشطخ ( 44)
 .47:  كآخخكف ، جيخار جيشيت، تخجسة: دمحم  معترع  يشطخ: خصاب الحكاية( 45)
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 الدمغ عغ ختمفي ألحجاث معيغ تختيب إليجاد الخاكؼ  إليو يعسج الحؼ الدخدؼ الخط عمى تصخأ التي الدمشية الستغيخات

 .(46)تكاالستباقا االستخجاع حيث مغ لمسػضػعات الجسالية األغخاض لتحقيق االنحخاؼ الحكيكية لألحجاث الػاعي
 :(47)اف ىسامدتػي دمغ مغ حيث االستخجاع كاالستباؽيبخز في تختيب الك 
 مدتػػ الػقائع الحؼ يعتسج عمى التختيب الصبيعي لألحجاث كسا كقعت. .1
 لألحجاث كسا يججه القاص.مدتػػ القػؿ الحؼ يعتسج عمى التختيب الفشي  .0
 (48)الستخجاع ا -1

 ،(52)األحجاث مدارات فيع عمى تداعج التي الفخاغات لسلء (49)يحكى الحؼ الحكي عمى سابق حجث استخجاع ىػ
 الحؼ لمحجث استخجاع في الدخد لبجاية سابقة بفتخة ختبطتل الحاضخ غع خخجت أحجاث عمى االستخجاع السقاشع تحيمشا إذ

 الحجيث الديشسائي اإلخخاج تقشيات مغ االستخجاع يعج إذ ،(51)لحجكثو الحقة ةطلح في الحجث ىحا ركاية ثع كمغ يحكي،

 يعيج إذ ،باؾ بالفالش األسمػب ىحا ىدسكي ،(50)الخكائي" الفغ إلى انتقل ثع الديشسا في نذأ ما أكؿ فشي أسمػب" فيػ

 استخجاع  عمى لمجاللة أك سابق بحادث الستفخجيغ "لتحكيخ يدعى إضافياً  مذيجاً  الفيمع في فتكػف  الػراء إلى األحجاث

 .(53)لحكخياتيا" الذخريات أحجاث
 (54)يؤدؼ االستخجاع في الشز القرري كضائف عجيجة ىي:

                                           

 .75ج: يى العسشتقشيات الدخد الخكائي، ي يشطخ:( 46)
 .119يشطخ: بشية الذكل الخكائي: ( 47)
 كاالستحكار. االستعادةك الخجعة ك أشمق عمى االستخجاع تدسيات عجيجة ىي االرتجاع ( 48)
 .77يشطخ: تحميل الخصاب الخكائي، سعيج يقصيغ : ( 49)
 .97 -78جسيل شاكخ: ك يشطخ: مجخل إلى نطخية القرة، سسيخ السخزكقي ( 52)
 .100 -101يشطخ: بشية الذكل الخكائي: ( 51)
 .82الشقج التصبيقي التحميمي، د. عجناف خالج عبج هللا: ( يشطخ:50)
 .412يل رايذ، تخجسة: احسج الحزخؼ : اار كيشطخ: فغ السػنتاج الديشسائي، ( 53)
 .100 -101الخكائي  يشطخ: بشية الذكل( 54)
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 باشالعشا أكالقرة  إلىمعمػمات حػؿ سػابق شخرية ججيجة دخمت  اءملء الفجػات التي يخمفيا الدخد بإعص .1
 ثع عادت بالطيػر مغ ججيج. األحجاثعمى حاضخ شخرية اختفت عغ 

 .تخكيا جانباً  أفلمدخد  ةمدبق أحجاث إلى اإلشارة .0
 اتخاذ االستخجاع كسيمة لتجارؾ السػاقف كسج الفخاغ الحؼ حجث في القرة. .3
 بخسع التكخار الحؼ يفيج االستخجاع. إلييا اإلشارةسبقت  أحجاث إلىالعػدة  .4
 لدحب تأكيل سابق كاستبجالو بتفديخ ججيج. أكيا داللة لع تكغ ل بإعصائياالساضية  األحجاثتغييخ داللة بعس  .5
 

 الدمشي: االستخجاع حيث مغ العالمة أمثمة كمغ
 رمانتين وغسازتين خهخيتين وشفتين نجالوين بعيشين ابيس وجو ذكخى  عن السفجخة ذاكختك مدتقريا   عيشيك "تغسس

 (55)الذسذ" أشعة من مكتشد كفيس مدتخسل وشعخ

تحيل العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى االستخجاع الحؼ يقجمو القاص مغ حيث الذخرية بأف 
تدتخجع كتدتحكخ ىيئتيا كيقجـ ليا أكصاؼ متعجدة كضفيا القاص بجاللة )الػجو األبيس كالعيشيغ الشجالكيغ كالذفة 

قجـ مشيا القاص السخأة الجسيمة التي كانت في يـػ الخػخية كالغسازات الخمانية كالذعخ السدتخسل( ىحه الجالالت التي 
مغ األياـ محبػبة الذخرية فيػ يحكخىا بتفاصيميا كميا. كيحاكؿ القاص أف يبعث في نفذ الستمقي بيحه االستحكارات 

كذف عغ السعاني اإلحداس بالجؼء كالحشيغ إلى السحبػبة بػصفيا رمدًا لمجساؿ، إذ يزع القارغ أماـ السعصيات لم
التي مغ شأنيا أف تخمق ثيسة الػعي بحخكة الدمغ كأثخىا في مريخ محبػبتو كماذا فعل الدمغ بيا، ثابتة في الشز ال

 الدمغ. فيلحا تبجك تغيخات البج مغ أف تصخأ عمى السحبػبة 
 العالمة مغ حيث االستخجاع الدمشي: نساذجكمغ 

 الظل ذاكخة في أومزت .. الداحل يتأمل ووقف صهتينخ مذى وإندانيتو الكهن  آالم بكل عسيقة حارقة آىة أخمق "ثم

 (56)كاألنين" ضحكة فأشمق لحيحة ذكخى 
                                           

 . 033: ججاً    القريخة   القرة  : الكاممة   عساؿاأل (55)
 . 003السرجر نفدو:  (56)
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 الحؼ الساضي إلى كالخجػع بالجؼء اإلحداس الستمقي نفذ في كيبعث يدتحكخ أف الشز ىحا في القاص يحاكؿ

 القرة نز كيسشح التحػؿ، ىػ بيسا اإلحداس مختمفيغ زمشيغ بيغ داللتيغ أماـ القارؼء القاص كيجعل لمدالـ، رمداً  يعج

 الذخرية مريخ كتحجيج الشز في يسكغ ما كاستكذاؼ لمتأكيل السعصيات بجكره يدتثسخ الحؼ لمقارؼء كخرػبة عصاءً 

 تشبع كاألنيغ ضحكة تصمق جعميا إلى آلت التي الذخرية عخفتيا التي كالستغيخات الدمغ في فاعمة أداة  بػصفيا كمدارىا

 زمغ في الذخرية مع يجكر فيسا لالستحزار كسيمة االستخجاع يكػف  أف عمى القاص يعسل لحا الذخرية، داخل مغ

 تمظ إليو تؤكؿ سػؼ كما كسببيا الحارقة اآلىات تمظ عغ الكذف في تتسثل سخدية كضيفة مشو يكيدتجع الساضي،

 بعج. فيسا الذخرية
 

 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث االستخجاع الدمشي:
"حتى أنَّ الخجل اقدم انو في أوبتو من السجيشة فجخا  لم يكن يعمم قصعا  حين شاىج والجه وخالو الستهفين مشح عقجين 

 (57)عمى كتف من بقايا السقيى السيجهر" ن الدشين يخخجان كتفا  م
تحيل دالة العالمة الدمشية إلى استخجاع ذكخيات الذخريات لخبط الدمغ الحاضخ بالساضي. إذ يعسل القاص 
عمى تقجيع األحجاث كالذخريات عمى صعيج كاحج، كعخض الذخريات بسالبديا )الجمائخ كالرايات( كحجث 

كالذاؼ كالتبغ الخدؼء لمتعبيخ عغ حمع الذخرية كاإليحاء بالفعل اإلنداني إلكساؿ مدتمدمات الحمع بػفػد التجخيغ 
الذخريات إلى عالع الحمع مغ حيث السكاف بأسشة الشار كمغ حيث الدمغ لياًل لتحجيج الفزاء الحكائي، كيذكل 

ع الساضي يؤدؼ الشخد كالجاما، كفيو داللة أخخػ االستخجاع عالمة زمشية، إذ يجدج القاص العالمة الدمشية باستخجا
عمى استحكار الساضي إذ إف  الذخرية كانت تحمع بأنيا شاىجت شخريات أخخػ ميتة تخخج مغ السقيى السيجػر 

 مسا يجؿ عمى االستخجاع لألحجاث مغ زمغ الساضي كربصيا بالدمغ الحاضخ.
 كمغ أمثمة العالمة مغ حيث االستخجاع الدمشي:

تفقج قسة رابية تبعج اشالقة مقالع عن آخخ بيت في القخية يحخق غالبا  وفي فسو بقايا سكاكخ ثسة حسالن "حين 
 (58)اتجيا إلى أمياتيسا جاءوا يخضعهن الحميب الجشي المحيح"

                                           

 . 004 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (57)
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تحيل العالمة الدمشية إلى االستخجاع، اذ يحاكؿ القاص في الشز القرري أف يبعث االستحكارات في نفذ 
حداس كالحشيغ إلى الساضي، إذ يزع القاص القارغ أماـ مفارقة داللية بيغ زمشيغ الساضي كاستحكاره الستمقي كاإل

الحاضخ كما يجكر فيو، كيسشح القارغ القجرة عمى استثسار السعصيات لمتأكيل كالكذف عغ السعاني الكامشة في الشز 
يا تدتحكخ أىع األحجاث التي مخت في الدمغ التي تؤثخ في القارغ، إذ يعي الحخكة كتأثيخىا في الذخرية، كجعم

الساضي مغ التقاط الدكاكخ كاستحكار كجبتو الرباحية )الحميب( عشجما شاىج الحسالف يخضعاف، كتبخز عالمة أخخػ 
أف  الدمغ الحؼ يسخ عميشا يعجك كال يتكخر كال يسكغ أف يعػض، كالسيسا األحجاث التي مخت بو في الدشيغ كاالستخجاع 

 إاّل كسيمة الستحزار ماضي الذخرية.ما ىػ 
 

 كمغ نساذج العالمة مغ حيث االستخجاع الدمشي:
"يأتهن ويحىبهن ىكحا السشبو الحياة األزلية من التخاب إلى الثمج كانت واقفة أمام الشافحة تتأمل الهادي والجبل 

أة السرباح الهافي ... تحكخت السعسم بكبعة الثمج األبيس البكخ كل شيء في الغخفة كان يفرح عن أحاسيذ السخ 
 (59)نغسات السشبو قخعو"

تحيل العالمة الدمشية إلى الحػار بيغ شخريغ كىسا يدتحكخاف األمػر التي حجثت في زمغ الساضي. كيحاكؿ 
القاص أف يبعث في تمظ االستحكارات في نفذ القارغ اإلحداس بالبخد. إذ يقع القارؼء أماـ مفارقة داللية بالكذف 

االستحكارات بػصفيا ذكخػ راسخة كحمسًا يديصخ عمى كعي الذخرية كتسدؽ الحاضخ كإنيائو، كيعج امتجادًا عغ 
أغشية قجيسة( كتؤثخ في الذخرية، كيتأسذ  -لمدمغ الساضي. كيسكغ أف نجج االستحكارات بجاللة )الفخاش الػاني

لمدعادة كالدالـ كالعير في نطخ الذخرية،  تحميل ىحيغ القصبيغ عمى بشاء الدمغ كداللتو، إذ يعج الساضي زمشاً 
 كيخمد لمذيخػخة كاليـخ كعجـ القجرة عمى فعل أؼ شيء.

 كمغ شػاىج العالمة مغ حيث االستخجاع الدمشي:

                                                                                                                                                  

 . 035 السرجر نفدو: (58)
 . 022 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (59)
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"تهقفت عيشاه عمى جدجي صارت تسثاال  يحجق في وجيي بجىذة وحب تسميت وجيو تخاجع الدمن بأيامو وسشيشو 
 (60)يرغخ ويرغخ حتى صار شفال  ببشصالو القريخ وقسيرو األبيس"وانذأ الجدج السائل أمامي 

تحيل العالمة الدمشية إلى االستخجاع، إذ يجدج القاص في ىحا الشز عمى أف  يكػف كسيمة الستحزار 
ماضي شخرية ما، فيعسج عمى استحكار شخرية الصفل بجاللة انو يرغخ كيرغخ بيحه الجاللة يدتحكخ كل لحطة 

ف كصل غالى الصفل الحؼ كاف يمبذ القسيز كالبشصاؿ حتى انو أشبو بالقجيذ. كيعسج القاص عمى مخ بيا إلى أ
مدألة ميسة ىي أف  كجػد االستخجاع في الشرػص القررية كميا بأنو العػدة إلى الدمغ الساضي ىي الالزمة 

ليسثل صػرة استحكارية الدخدية التي صاحبت شخريات عمى أحجاث القرة. إذ يتجاخل الدمغ الساضي كالحاضخ 
زمشية، إذ يسكغ أف نمحع أف  القاص فحز تمظ االستحكارات بسجسػعة مغ األحجاث بذكل مختدؿ كمكثف مغ 

 األحجاث كميا.
 

 كمغ أمثمة العالمة مغ حيث االستخجاع الدمشي:
 (61)"اعترخت ذاكختي وأسيبت في الحجيث عن التجخبة المبشانية لتعديد الكالم ذكخت أسساء"

يل العالمة الدمشية في ىحا الشز القرري إلى استخجاع الساضي كاستحكاره، إذ يعسج القاص عمى أف تح
يجعل الذخرية تدتحكخ التجخبة المبشانية ككيف كاف يفعل ىشاؾ، كبعج ذلظ يخجع بشا القاص كيدتجرجشا لسعخفة خبايا 

انت تشذخ قررو ككيف تحػلت ىحه التجخبة التي قاـ بيا في لبشاف، فيػ كاف يتحجث عغ الجخيجة التي ك
     االستحكارات كاالستخجاعات إلى أمػر جعمت القاص يحغ إلى تمظ األياـ. 

 :(62)االستباق -2
 مغ "صعػداً  التقشية ىحه في الدمغ يدعى إذ ،(63)مدبقاً  إليو اإلشارة أك آت   حجث إيخاد في تتسثل سخدية عسمية ىػ

 عمى كاضحة داللة كيجؿ لمسدتقبل استذخافاً  االستباؽ يعج لحا ،(64)"إلييا كصل التي الشقصة متخصياً  السدتقبل إلى الحاضخ

                                           

 . 104 السرجر نفدو: (62)
 . 102 األعساؿ الكاممة: القرة القريخة ججًا: (61)
 الدابقة. األحجاثك سبق ك كالتشبؤ كالتػقع  ذخاؼستاال: ى ىحه التقشية تدسيات عجيجة مشياعم أشمقت (60)
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 سليع لحا ،(65)السدتججات مغ سيحرل ما إلى السدتقبل نحػ كالتصمع حجكثيا تػقع كيسكغ ،أدائيا عغ سابقة أحجاث

 .(66)الحجث في عميو سابقة أخخػ  محل حكائية تمتػاليا بتقجيع لألحجاث الدببي الشطاـ قمب عمى االستباؽ
 كيذكل ،(67)القابمة لألحجاث ندبياً  القارغ  ئةكتيي ريالقر الحجث عمى معيغ جػ فاءضا في دكراً  االستباؽ دؼؤ ي

 لألحجاث إعالناً  أك تسييجاً  االستباؽ يكػف  كقج ،(68)خاص نػع مغ بتعبيخات ليا يسيج التي اإلضافية لمسعمػمات مرجراً 

 في الحجكث يحتسل أك متػقع ىػ ما إلى التصمع مشو الغخض زمشي استباؽ مجخد يكػف  عشجما لألحجاث تسييجاً  ف فيكػ 

 صيغة االستباؽ ىحا يتخح كقج ،السختمفة بأنػاعيا لالستباقات كاألساسية األصمية الػضيفة ىي كىحه ،السحكي العالع

 سثلتت القرري الشز في عجيجة كضائف االستخجاع دؼؤ يك  ،(69)الخاص لسدتبقيا الذخرية بيا تقػـ مجخدة تصمعات

  :يأتي بسا
 تػقع حجث. مىع القارغ حسل ك  الحقاً  األحجاثيسيج لسا يدخد مغ  أكيمسح االستباؽ  .1
 .األحجاث إليواالستباؽ عسا ستؤكؿ  .0
 ملء الفجػات الحكائية التي سيخمفيا الدخد. .3
 عغ معمػمات تفيج الدخد. اإلخبار .4

 :الدمشي االستباؽ حيث مغ العالمة أمثمة كمغ
 ال   أديم   في   تصيخ   سأجعميا   األحجاث  سفيشة   ستخسه   أين   إجابة   عن   يبحث   سؤال   أمام   ألجستو   التي  ةالثيس   وصل"

   (70)"كخسيو  من   نيس   األرض   عمى   مسغشصا     يبقى  لمذسذ   الهصهل   في   مذخوعي   يفمح   لم   متشاه
                                                                                                                                                  

 .50 يشطخ: خصاب الحكاية:( 63)
  . 45 يشطخ: بشية الذكل الخكائي:( 64)
 .12 :رشيج أميشة، تذطي الدمغ في الخكاية الحجيثةيشطخ: ( 65)
 8( يشطخ: الشقج التصبيقي التحميمي: 66)
 .73 :التبئيخ إلىيشطخ: نطخية الدخد مغ كجية الشطخ ( 67)
 .133 :يشطخ: بشية الذكل الخكائي( 68)
 .79 :يشطخ: خصاب الحكاية( 69)
 . 095: ججاً    القريخة   القرة   :الكاممة   عساؿاأل (72)
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  بسا   كمدتججاتو   بالسدتقبل  الحىغ   إشغاؿ   نحػ   القارغ    تشبيو   عمى   القاص   يعسل  اذ باالستباؽ،  الدمشية   العالمة  تتسثل
  الذخرية   إصخار   عغ   تعبخ   عجيجة   بتداؤالت   إجابة   عغ   لمبحث   الدؤاؿ  أماـ   الثيسة   إلى   الػصػؿ   مغ   الذخرية   بو   تقـػ 
  أعمى   إلى   الػصػؿ   في   الذسذ  ستحيب   التصيخ   سأجعميا   األحجاث   سفيشة   ستخسػ   أيغ   السدتقبمي   مذخكعيا   تأسيذ  عمى 
  إلى   الػصػؿ  ثحي مغ  االستباؽ   عمييا   يقـػ   التي   الجالة   بسثابة   الجمجية  الػرقة   عمى   األفزل   تقجيع   في   الججية   درجات 
  لع ك  ،األرض   عمى  صاً مسغش   بقى  اذ  السذخكع   لتحقيق   اإلنداني   العجد   عمى   يجؿ   مسا   بالسذخكع   الفالح   الفذل   كاثبات  الذسذ 
  باء   ىحا  كلكغ   الذسذ   إلى   مػصػؿل   ةفزائي   ةمخكب   كتربح   الفزاء   في   بػرقو   السذخكع  ىحا   مثل   كبعجىا   الذسذ   إلى   يرعج 
 . الفزائية   السخكبة  كانجثخت   البالط   فػؽ    أكصاليا  تصايخت لكغ فزائية مخكبة صارت ياإن     إذ   ،بالفذل 

 الدمشي: االستباؽ حيث مغ العالمة نساذج كمغ
  بشايو   وججت   العشهان   إلى   لمهصهل   نفديا  تدابق   سيارة   عجالت   قمبي   صار   سيارتي   استقممت   وخخجت   مكاني   من   قفدت "

 (71)"قجمي   وقجمت   دفعتو   مهاربا   باب   غخفة   وججت   اليسشى   الداوية   أقرى   في   وىشاك  الدصح   نحه   العتيقة   درجاتيا   نيبت 
  يقػـ   الحؼ   القصغ   نديج   في   ميسة   ةزمشي  عالمة   ذكلي   القرري   الشز   ىحا   في   االستباؽ   أف     إلى   العالمة   تحيل

   الجاللية   الدمشية   السفارؽ    تبتجغ    إذ   ،بالسدتقبل   القارغ     كاشتغاؿ األحجاث تمظ  إليو  ستؤكؿ   بسا   الشز   ىحا   أحجاث   بخبط   القات 
  إلى   الذخرية   كصػؿ   اصقال   يخبط ك  ،العشػاف  إلى   الحىاب ك  الديارة   تدتقل جعميا  الذخرية   بأصا   الحؼ   الحىػؿ في

  غيخ ك  خةمشتط   غيخ   ةأجفاالس    تكػف    ما   بقجر   ىامدار    تغيخ  ك   كاألحجاث   األكضاع   تقمب  التي  ةأالسفاج  عشرخب   السحجد   عشػافال 
  لع   قجميا تكقجم   الباب   كدفعت   عشػافال   إلى   كصمت   عشجما  الذخرية   ف  أل   فاعمية؛ أكثخ   تأثيخىا   يكػف    ما   بقجر   ،متػقعو 
 .أمخىا   مغ  ةحيخ    في     يايجعم   مسا ، الغخفة  ىحه   في   مػجػد   ما   تعخؼ 

 الدمشي: االستباؽ حيث مغ العالمة شػاىج كمغ
  ؟   أترخف   كيف   …..   ججوى  ال   الحارة  بصشي   حشايا   في   السختجفتين   ركبتي   ادخل   صخيفا     أسشاني  اصخف   أتقشفح   أتكهر"

 (72)"العظام  أعساق   في   السدافخ   الدميخيخ   اتقي   كيف 

                                           

 . 177السرجر نفدو:  (71)
 . 011: ججاً    القريخة   القرة  : الكاممة   عساؿاأل (70)
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  أحجاث   مغ   لمذخرية   سيحجث   ما   القاص  يجدج  إذ  ، الذخرية   حاؿ   سيكػف    ككيف   تباؽاالسب   الدمشية   العالمة   لتتسث
 كيجدج ،( العطاـ أعساؽ إلى السدافخ الدميخيخ ،األسشاف   صخيف   -أتقشفح -أتكػر )   مشيا  كاإلشارات  الجالالت   بعس   فعلب 

  بعس   فعل  ىعم   الذخرية   تعسل ك  ، البخد   فعلب   مذخريةل   سيحجث   بسا   الستمقي  ذىغ   إلشغاؿ   الجالالت   ىحه القاص
  بالسدتقبل   ؼءالقار    ذىغ   إشغاؿ ؿ  الحخكات ىحه يػضف إذ ،العطاـ  أعساؽ  إلى السدافخ  الدميخيخ    مغ  تخمزلم   حخكاتال 
  ليفو   فتتػلج   السعتسة   الجػانب   بعس  ىعم   الزػء   لقاءإل  األحجاث   بػتيخة  القاص كيتالعب الذخرية، حاؿ   كػف تس   ككيف 
  االنتطار  بفعل  الدخد  تأمل   في   كالسداىسة  ؼءالقار    تحفيدل  ةكسيم   ستباؽاال  يعج لحا  ،سيحجث   ما   ةلسعخف  ؼءالقار    ػلج 
 .كالتخقب 

 االستباؽ: حيث مغ العالمة نساذج كمغ
، التسعت عيشاه وسخى الجم في أمامو"تسعن في الهادي السشبدط تحتو وتدمقت نظخاتو تتفحز معالم الجبل الباسق 

 (73)عخوقو"
 ،إليومعالع الجبل قبل الرعػد  ابشطخاتييعسل القاص في تقجيع العالمة الدمشية بأف يجعل الذخرية تدتبق 

حجيثو عغ  إليولسح أ، كلعل ابخز ما الجبل الباسقذلظ كىي ترعج إلى  أيزاً الذخريات تحجث القاص عغ كي
الرعػبات ، كمغ التصمعات في ىحه القرة الحجيث عغ اأمامي كمعالع الجبلالػادؼ  تتأملمريخ الذخريات كىي 

 لعبػر مغ ىحا الػادؼ كالجبلكتدمق الجبل، كتتصمع الذخرية في اعبػر الػادؼ مغ الذخريات التي ستػاجو 
لع يبق )كىي تقػؿ كتتأمل عشجما كانت تتشبأ  السيساالسسكغ، ك  إلىمغ السحتسل مسا يجعميا تشتقل  ،لألحجاثاالستباؽ ب

يع ىحه تدك ، خرية الثانيةاستعساؿ االستباؽ عغ كاقع معشػؼ لمذ (، كيعمغ تقجيعالقخية إلىسػػ ىحا الجبل لمػصػؿ 
 لحا كضف القاصكالغسػض كالػقػع بيسا،  القارؼء المبذ كتجشبىي  دخداالستباقات بػضيفة أساسية ضسغ سياؽ ال

 .مغ األحجاث السدتقبميةاالستباؽ لمتصمع إلى ما ىػ متػقع 

                                           

 .19السرجر نفدو: ص  (73)
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