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 في القرة القريخة ججا   الذخريةالعالمة 
 األعساؿ الكاممة لييثع بيشاـ بخدى أنسػذجا  

 
 نبياف حدػف الدعجوف ـ.د. أ. خالج جساؿ حديغ الجبػري  الباحث

  المغة العخبية جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية / قدع
   

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

 :ز البحثمخم
بحث لسا تحسمو مجسػعاتو القررية القريخة ججًا اللقج جاء اختيار القاص العخاقي السبجع )ىيثع بيشام بخدػ( ميجانًا لجراسة 

)حب مع وقف التشفيح/ الميمة الثانية بعج األلف/ عدلة انكيجو/ التساىي/ سفائغ ومغارات( التي جسعيا  تكػنت مغ خسذ مجاميع ىي التي
مغ  0219في مجمج واحج بعشػان سساه )األعسال الكاممة: القرة القريخة ججًا( شبع في األردن عغ دار اآلن ناشخون ومػزعػن/ عّسان/ 

مى ىػية الشز القرري، فزاًل عغ االعتساد عمى اإلشارة واإلضاءة والمسحة الدخيعة تقشيات فشية متساسكة عسل فييا عمى الحفاظ ع
 إذ والزخبة الخؤيػية لمتعبيخ عغ التجارب الحياتية في السجتسع، لحا شكمت العالمة ضاىخة متسيدة في أعسالو القررية القريخة ججًا،

 .والقارغ القاص  عسمت عمى كذف الفغ وإنتاج معشى ججيج ضسغ الخصاب التػاصمي بيغ
مجخل ومبحثيغ تزسغ السبحث األول دراسة )أنػاع الذخرية السخجعية( مغ حيث الذخرية االجتساعية  البحث عمى وقام

والذخرية التاريخية والذخرية الخمدية، في حيغ خز في السبحث الثاني لجراسة عغ )متعمقات الذخرية( مغ حيث االسع والرفة 
 الحػار.فزاًل عغ الػصف و  ،والسيشة
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Abstract: 
The selection of the creative Iraqi storyteller (Haitham Behnam Barada) came as a field to study 

the research for what his collections of very short stories bear, which were called (suspended love / the 

second night after a thousand / the isolation of Enkido / The Identification / Ships and Caves) which he 

collected in one volume entitled (Works The complete: the very short story) which was printed in Jordan 

by Dar Al-Now Publishers and Distributors / Amman / 2019 of coherent artistic techniques in which he 

worked to preserve the identity of the narrative text in an integrated manner, as well as relying on signal, 

lighting, a quick glance and a visionary stroke to express life experiences in society, Therefore, Al-

Alamah formed a distinct phenomenon in his very short narrative works, working to uncover art and 

produce a new meaning within the communicative discourse between the narrator and the reader. 

The research came through its study on an entrance and two researches. The first topic included a 

study of (types of reference personality) in terms of dividing them into social personality, historical 

personality and symbolic personality, while in the second section we devoted the study to (personal 

belongings), which in turn was divided in terms of name, character and profession as well as description 

and dialogue. 
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 ل:ػػػمجخ

 ،فيي عشرخ مخكب ال يسكغ فرمو عغ عشاصخ القرة ،(1)عشرخ في العسل القرري أىعتعج الذخرية 
وىي  ،فيي عرب الحياة في القرة ومحػر الحخكة فييا ،(0)عشرخ الذخرية إضاءةالعشاصخ وتديع في  تتآزر إذ

السحػر و ؼ الخصاب الدخد والقصب الحؼ يتسحػر حػل وتعج ،(3)األحجاثالتي تقػل وتفعل وتفكخ وتقػد القرة بفعل 
 .(4)الفقخؼ الحؼ تختكد عميو

ػجج سخد في وجج انو ال ي إذ ،وذىب روالن بارت ابعج مغ ذلظ ،(5)الذخرية "مػضػع القزية الدخدية" تعج
 ،واالتجاىات ات والترػرات لتعجد السجارسجقتعولمذخرية مفاليع متعجدة عمى وفق الس، (6)العالع مغ دون شخريات

 :(7)غ حرخىا في ثالثة محاور ىييسك إذ
 الذخرية كائغ بذخؼ يعير في زمان ومكان معيشيغ. أن   يججىشاك مغ  .1
ووعاء مفخغ تسمؤه السدانج السختمفة ويكتدب مجلػلو مغ البشاء القرري  أجػفالذخرية ليكل  أن   آخخون  يججو  .0

 فيػ الحؼ يحجد ىػايتو.

                                           

 .11: 0221( لدشة 3، العجد )األقالمجشجارؼ. مجمج  إبخاليعيشطخ: مفيػم الذخرية الخوائية، د. ( 1)
: 1989( لدشة 7والعمع، العجد ) ةمجمة التخبيد.صبخؼ مدمع حسادؼ،  ،السعخكة يةروافي الذخرية  رسعيشطخ: ( 0)

45- 46. 
 .132حسج الخػص:أ، األدبي اإلنذاءيشطخ: مػضػعات في ( 3)
 .195، 0222( لدشة 13، العجد )اإلندانيةػن، مجمة العمػم سيدقمة يجس ،يشطخ: الذخرية في القرة( 4)
 .73تخجسة: عبج الخحسغ مدبان:  ،مفاليع سخدية يشطخ:( 5)
 .19: يعياش التحميل البشيػؼ لمقرة تخجسة: د. مشحر إلىمجخل ( 6)
(: لدشة 07العجد ) ثقافي،مجمة السػقف ال، جشجارؼ  إبخاليعد.  ،الستػسطيشطخ: حخكة الذخرية في شخق ( 7)

0222 ،86. 
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 إنيا إذرية متكػنة مغ عشاصخ ألدشية، وىي عالمة مغ العالمات الػاردة في الشز، الذخ أن  فخيق ثالث  ججوي .3
 ليدت ورمدًا لييكل بذخؼ لو ذات متسيدة.

 يقػل إذ ،عشج تػماشيفدكي وبخوب وبخيسػن وتػدوروف وغخيساس وىامػن  يةويسكغ تشاول الذخر
عغ  تاماً  تدتغشي استغشاءً  أنالبصل ليذ ضخوريًا لمقرة في ما كان القرة تحقق مغ الحػافد  إن  " :تػماشيفدكي

 .(8)البصل وسساتو السحجدة"
 :(9)ػضائف ثالثة اختيارات رئيدة ىيوثالثيغ وضيفة في القز، وتتخشح عغ ىحه ال إحجػويحجد بخوب 

 تخشيحي دور حػل الفاعل والسانح .1
 السحػرؼ رئيدي يحرل فيو الرخاع  .0
 تسييجؼ تقع فيو معخفة البصل الحكيقي ومكافأتو. .3

يفيج مغ انجازات الذكالنية وعسل عمى تصػيخ البشية الدخدية التي تقػم عمى الحخكة لو  أنوحاول )بخيسػن( 
 .(12)السشصكية الستحكسة في صيخورتيا""كيان ال نيائي لمتججيج ولكغ مغ السسكغ ضبط القػانيغ 

 :(11)ىي ةلمذخريفي تعخيفو  أساسيةمتصمبات ( عمى ثالثة تػدوروفويخكد )
 السكػن الحؼ تشطع انصالقا مشيا. أنيابحكع  وأساسياً الذخرية بػصفيا حكاية دورىا حاسسًا  .1
 بيغ الذخريات متعجدة. تي تقػمتعج العالقة ال .0
 .األخخػ عالقاتيا بالذخريات بتعخف الذخرية  .3

 :(10)ي ثالثة عشاصخ ىيوف فلحا يسكغ تمخيز الذخرية عشج تػدور 
                                           

لدشة  (8/9) العجدان ،السغخبية آفاق مجمة، الحديغ سحبان وفؤاد صفا :تخجسة ،تػدوروف ،األدبيمقػالت الدخد ( 8)
1988: 36. 

 .53، سسيخ السخزوقي وجسيل شاكخ: ةنطخية القر إلىيشطخ: مجخل ( 9)
 .124مختاض:  ظعبج السم ،في نطخية الخواية. 71يشطخ: مفاليع سخدية: ( 12)
 .88/ 1الشقج الشبػؼ والشز الخوائي، دمحم سػيختي:  يشطخ:( 11)
 .99: بػشيبعبج العالي  ،ز الخوائيلشيشطخ: مدتػيات دراسة ا( 10)
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 واسخ وارغب. أحب مثلمغ  أفعالالحػافد: مفيػم وضيفي تزبصو  .1
 عمى الفعل. لجالتي تفاعمة ومػضػعة لألفعال الػصفية  إلىتقديع الذخريات  .0
 .جدة لمتحػالت التفخيعات السختمفةقػاعج االشتقاق ىي القػاعج السح .3

يد بيغ مدتػييغ لتػضيح السسثل مرصمحيغ محجوديغ حاًل محل الذخرية ويس أوويعج )غخيساس( العامل 
 :(13)الذخز ىسا

 وال ييتع بالحوات السشجدة. باألدوارمدتػػ عاممي تتخح فيو الذخرية مفيػما شسػليًا مجخدًا ييتع  .1
ه في مدتػػ تسثيمي تتخح فيو الذخرية صػرة فخد يقػم بجورىا في الحكي فيػ شخز فاعل مذارك مع غيخ  .0

 ادوار عجيجة. أوتحجيج دور عاممي واحج 
 إذ ،والرخاع واإلبالغالخغبة  :ىيمة عشج )غخيساس( مغ ثالثة محاور وتشتطع العػامل السكػنة لمبشية العام

، ويعسل السحػر إليوويعسل الثاني عمى ربط السخسل والسخسل  ،عمى الخبط بيغ العامل والسػضػع األوليعسل السحػر 
)السخسل غ العػامل في الفاعل )السػضػع( وم أزواجلحا تبجو ثالثة  ،(14)سداعج والعارضالخبط بيغ الالثالث عمى 

العسػد الفقخؼ لمشسػذج العاممي، في حيغ يقػم الدوج الثاني  األوليذكل الدوج و  ،( والسداعج/العارضإليووالسخسل 
 .(15)رج الدوج الثالث ضسغ محػر الرخاعيغ يشجفي ح أالستباقي التعالق أساسعمى  عوالسػضػ بالعالقة بيغ الفاعل 

مغ الػضائف التي تقػم بيا  انصالقاً  األدبية عسالاألواجتيج )ىامػن( بتأسيذ مشيج لجارسة الذخرية في 
عشج  يةسثل الذخرتلحا  ،(16)اختياراً  أوانو يعجىا عالقة  اذ يعجىالحا تعج نطخيتو مغ الشطخيات الحجيثة  ،الذخرية

 األوصافلحا تعج مجسػعة  ،لمتحميل والػصف مغ حيث الجسل التي تتمفع بيا قابالً  متػاصالً  )ىامػن( مجلػالً 
ؼء لسا يعصيو القار  ةالذخريمجلػل  إثخاء إلىويجج انو فعل القخاءة  ،(17)لسجلػل الذخرية األساسووضائفيا السكػن 

                                           

 .50يشطخ: بشية الشز الدخدؼ: ( 13)
 .48الديسيائية الخوائية:  إلىيشطخ: مجخل ( 14)
 .07: ، عبجالقادر شخشاريشطخ: قامػس مرصمحات التحميل الديسيائي( 15)
 .199يشطخ: الذخرية في الديسياء الدخدية، معمع وردة:( 16)
 13احسج خياط :  ن،لػجيا الذخرية عشج فيميب لػجػ ػ ييشطخ: نحػ تجاوز الديس( 17)
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 إليياالتي استشج  األساسيةويعج مفيػم العالمة مغ السختكدات ، (18)نقجية ورصيج فكخؼ ثقافي وتاريخي مغ معصيات
ات التي تحيل عمى واقع في العالع م: العالثالثة نساذج كبخػ ىي إلىقدسيا  إذ ،)ىامػن( في دراسة الذخرية

رشف يلحا  ،(19)مى عالقة مشفرمة عغ السمفػظ نفدوالخارجي التي تسيل عمى محرل ممفػضاتي التي تحيل ع
االجتساع والتاريخ  إفخازاتالػاقع غيخ الشري مغ  إلى: السخجعية التي تحيل ىي أقدامثالثة  إلىالذخريات ىامػن( )

بشدج شبكة  التي تقػم داخل السمفػظ الستكخرةالكاتب واالستشكارية  أووالػاصمة التي تجل عمى حزػر القارغ 
 .(02)االستجعاءات والتحكيخ

 
 السبحث األوؿ

 السخجعيةأنػاع الذخرية 
رئيدة لحا يسكغ ألية شخرية بالتبادل  أنساطيعسل )ىامػن( عمى محاولة تزسيشية لمذخرية تتكػن مغ ثالثة 

 :(00)/العالقات بسا يأتياألنساطويسكغ تمخيز ىحه  ،(01)األنساطعج جدءًا مغ ىحه ت نإوبالتشاوب 
وتختيغ بفاعمية القخاءة ومذاركة القارغ  ،عمى معشى ناجد وثابتالتي تحيل الذخرية السخجعية ىي الذخرية  .1

 والخمدية واالجتساعية. واألسصػرية يةالتاريخ: ىي أقداموتشبثق مغ ىحه الذخريات 
 مغ يشػب عشيسا. أو ؼءالقار  أوالذخريات االشارية و)الػاصمة( التي تعج دلياًل لحزػر السؤلف  .0

                                           

 .13يشطخ: السرجر نفدو: ( 18)
 00سعيج بشكخاد: :تخجسة ،فيميب ىامػن  ،الخوائية ةالذخرييشطخ: سيسػلػجيا ( 19)
 .121كخيدتيان عاشػر:  التحميل البشيػؼ لمقرز، إلىمجخل ؛ 135 مجخل الى الديسيائية الخوائية:يشطخ: ( 02)
 .171يشطخ: العالمة والخواية: ( 01)
ة الذكل يبش؛ 11: ، دمحم سػريتيالشقج البشيػؼ والشز الخوائي؛ 00الخوائية : ػلػجيا الذخريات ييشطخ: سيس( 00)

 .071: ، حدغ بحخاوؼ الخوائي
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 أووتعسل عمى استجعاء جدء مغ جسمة  ،بسفخدىا الذخريات التكخارية التي تقػم مخجعيتيا عمى تحجيج ىػيتيا .3
 مفخد.

 الذخرية االجتساعية -1
 مشز القرريل ن  سجتسع مغ حيث التالزم والتفاعل ألتبجو الذخرية االجتساعية مغ العالقة بيغ القرة وال

تعسل الذخرية  إذ ،(03)عي الستخيل مع العالع االجتساعيالقجرة عمى تجديج العتبات االجتساعية وخمف العالع االجتسا
يعج السجتسع السخجع الخئيذ لمشز القرري الحؼ ، و (04)دورىا الخاص فياالجتساعية  االجتساعية عمى تشطيع الحياة

 .(05)الحخكة االجتساعية ويؤثخ فييا لىإكائغ اجتساعي فػر انجازه ليشتسي  إلىيتحػل 
 :االجتساعية الذخريةأمثمة العالمة مغ حيث ومغ 

عمي الججار  السرمػبةالسػناليدا  إلىنطخ الذاعخ  الغخفة أشياءالزياء نحػ  أسياخمغ خالؿ مرباح واىغ يحكخوا "
  (26)"أمامو

 إذ أدوارىا، وتعجدت الذخريات مغ مختمفة أنػاع وضف القاص أن   الكاممة عسالاأل في الشطخ تسعشا لػ نمحع

 التي االجتساعية الذخريات مغ فيػ الذاعخ إلى الذخرية العالمة تحيل إذ ة،اجتساعي قزايا الذخريات ىحه تعالج

 في ميسة أحجاث ةتغصي في بارز دور ليا ميسة أفكار تجدج لمذاعخ رةصػ  يقجمو  ،السجتسع شبقات عغ الكذف في تبحث

 يحىب الذاعخ أن  ب لمقارؼء فكخة يػصل قاصال أن   إلى الذخرية العالمة تحيلو  الغخفة، في ويمقييا يشطسيا التي األشعار

 الذاعخ بشطخ ولكغ الجىذة، مغ شيء أؼ تحسل ال شبيعية االعتيادؼ الذخز نطخ في ىي أجػاء في يعير أو إلى

 الذاعخ. غيخ اإلندان عغ تختمف شطخةب األشياء إلى يشطخ فيػ ذلظ مغ العكذ عمى
 االجتساعية: الذخرية حيث مغ العالمة نساذج ومغ

                                           

 .142: سعيج يقصيغ ،يشطخ: انفتاح الشز الخوائي( 03)
 .119يشطخ: دالالت العالقة الخوائية، فيرل دراج: ( 04)
 .73ب، سميسان حديغ: االشز والخص مزسخات يشطخ:( 05)
 .07: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (06)
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ؿ أفد واإلبخمغ خالؿ شاشو التمفاز ذلظ الداحخ العجيب وىػ يبمع الجبابيذ  رأىحيث  الجىذةمغ  ةسش أخحتو"
 (27)"سألتوحيغ  الخياشة ماكيشةعغ  رأسيالع تخفع  حقيقةىل ىحه  بحخارةمو أ

وعسج القاص إلى التخكيد  ة،قرىحه الفي بارز حزػر  كان لو الحؼ الداحخ إلى الذخرية العالمةتحيل 
عمى السذاىج  اً نفديًا مؤثخ  بػصفيا الذخريةضيخت ىحه  إذ ،الحؼ كان يذاىج التمفازعمى تأثيخه الشفدي في الصفل 

الحقًا، إذ يقػم  التسثيل التي سيقػم بيا الصفل ةالسالمح ليبخز عسمي ىحهقجم القاص و  ،الداحخ الحؼ يتمقى ما يفعمو
 بيمػانية ويدعى بأفعال ،األحجاثنفػس السذاىجيغ ويبدط سيصختو عمى مجخيات امتالك  مغ حيث الوبأفعالداحخ 

 ةتجعل الستمقي يعسل تمظ الحخكات نفديا كسا فعميا الصفل الحؼ ليذ لجيو وعي بسا سيحجث وانذغال أمو بساكيش
لداحخ إذ ابتمع الجبابيذ مسا أدػ الخياشة، وال يعخف ما ستؤول إليو ىحه مغ أمػر كارثية، وبالفعل قام الصفل بتقميج ا

 إلى وفاتو.
  ومغ شػاىج العالمة مغ حيث الذخرية االجتساعية:

التي  األرضعبخ الشاضػر كل مغ مخصجه السشيع نحػ  معا   آف  في الػقت الحي كاف فيو قائجا الجيذيغ يحجقاف في "
 (28)"الذخؽ  أقرىىػ  سيحجث فييا الشداؿ كاف في الذسذ تحث خصاىا ما

، التي تسثل العشرخ األساس في القرري شزالىحا في  ضيختالتي  ةالجتساعياالقائج مغ الذخريات  جيع
مجخيات أحجاث القرة، إذ يجدجىا القاص ويعصييا نػعًا مغ الدمصة والقػة والييبة، وتبجو شخرية القائج عمى نسط 

دان شجيج الحخص عمى قيادة الجير، اذ إنداني يجل عمى شبقة اجتساعية، مسا جعل القاص القائج في ىحا الشز إن
يجعمو ذلظ يشطخ إلى نفدو بأنو شخز بالغ األىسية في الجير ألن  الخبخة التي اكتدبيا في الدشيغ أكجت وبدصت 
لو كل شيء في ىحه الحياة، إذ أسخف القائج كان في الشطخ إلى الجير اآلخخ مسا يجعمو ىحا اإلسخاف بالشطخ يختبظ 

 مخ ىػ نافح إليو، ألن  كل قائج يخيج ليرل إلى االنترار.في كل خصػة أو أ
 ومغ نساذج العالمة مغ حيث الذخرية االجتساعية: 

                                           

  .58: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (07)
  .053السرجر نفدو:  (08)
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"وفي لسحة تعانق عيشاي أصجقائي الخّمز في وحجتي الخخافية، أراىع يبتدسػف لي ىسشغػاي، نجيب محفػظ، 
 (29)دستػيفدكي"

الذخريات االجتساعية ىي التي تكذف عغ شبقات السجتسع السختمفة أو إنيا صػرة مرغخة عغ مجتسع ما، 
وتحيل العالمة الذخرية في ىحا الشز القرري إلى شخرية )نجيب محفػظ ودوستػيفدكي(، وىي مغ 

ية، ويعسل القاص عمى جعل ىحه الذخريات األدبية التي تختبط بالسجتسع ارتباشًا وثيقًا، إذ إّنيا تعالج قزايا اجتساع
الذخريات في ىحا الشز القرري امتجاد واعي ونسػذج كامل لتغيخ حال الذخرية الخمدية في الشز فيحػليا مغ 

أو تعالجيا. فيي حاولت أن تذغل  شخرية كئيبة ىامذية إلى شخرية أدبية، مسا تقرجه بأنيا تحل قزايا اجتساعية
اص في ىحه القرة بأن  الذخرية كانت تتخمز مغ البخد القارص بسعانقة كل ما ىػ غيخ إنداني، ويجدج الق

الذخريات االجتساعية األخخػ فيي التي جعمت مشو يبتدع ويزحظ ويبيغ القاص مجػ االىتسام الحؼ أعصتو 
 لمذخريات تمظ.

 :الذخرية الخمدية -2
مغ العامل  يءفيحخرىا بعس الذخ تحػرىا البعيج لمشفذ حتى تشصػؼ عمى ذاتيا لدي نالخمد العشايصمق 

 األدبيثع يديج الخمد مغ مدتػػ التػتخ  ،(32)بيا ىي الحجس إالّ ال تجرك قخاءة الػعي  أخخػ قػة  إلىالسشصقي الستجسج 
لحا  ،والتأثيخ الشفدي في الستمقي، ويعسل عمى تقجيع الستعة الجسالية عغ شخيق اتداع السعاني غيخ السشكذفة تساماً 

ومغ ىحه الخمػز الذخرية  ،(31)ة حتى تبمغ مشصقة الػعي الػاضحتغصية الفكخ ل بانتباىيايحتفع  أنخمد تكػن وضيفة ال
عغ الجاللة ثع يعسل عمى  األصميميخاثو  أو األولى توفي شخري ليفخغو جدئياً  األولالكاتب مغ حائصيا سحبيا التي 

 .(30)جة باالستسخار مغ التجخبة الخاصةمجلػالت ججي إلعصائوالتذخيز 

                                           

 .011: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (09)
 .13كخم غصاس:  أنصػانالعخبي الحجيث،  واألدبيشطخ: الخمدية ( 32)
 .19ؼ: جلفغ العخاقي الحجيث، د. صالح ىػييشطخ: التخميد في ا( 31)
 .57رسالن:  إسساعيلوالفغ، د.  دباأليشطخ: الخمدية في ( 30)
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 ومغ أمثمة العالمة مغ حيث الذخرية الخمدية:
تزع فيو الػليج غيخ السعمف يحيط  وضعتو مخيع ولع تجج مكانا   باردة ةفي بيت لحع بالقجس ولج السديح في ليم"

 (33)"تدبح لمسخمز السػعػد السالئكةفي بيت لحع ولج السديح ورنست  واألغرافبو التبغ اليابذ 
الحؼ يعج  (،عميو الدالم)السديح  ػليا حزػر في قرز ىيثع بيشام بخدمغ الذخريات التي كان 

يجل عمى الطمع  مسا رمدًا، مكان والدتويعج و  ،والدتو ىخكد القاص عمإذ ي بعسق، متأصمة فيي شخرية رمدية
مسا لحق بو في والدتو بعج أن عجدت األم أن تمفو بذيء، وتبخز عالمة  ةلحق بتمظ الذخرية الخمديوالتعدف الحؼ 

شخرية أخخػ وىي الديجة مخيع )عمييا الدالم( التي القت أيزًا مغ اآلخخيغ الطمع والتعدف واالضصياد، إذ إنيا لع 
ع لع تجج شيئًا تجج سػػ السعمف لتزع فيو الديج السديح، ولكغ ىحه الذخرية الخمدية ما أن وضعتيا الديجة مخي

تمف بو الػليج، مسا أدػ إلى مػتو، إذ أعمشت السالئكة عغ رحيمو مسا يحيمشا إلى الػاقع الحؼ تعيذو القجس اآلن فيي 
 ميتة مشح ذلظ الحيغ والطمع واالضصياد ممتف حػليا.

 ومغ نساذج العالمة مغ حيث الذخرية الخمدية:
عمى البالط يرفع  السشتذخة الستعجدةؿ( احج مدتصيالت الذسذ مغ الخذب مكتػب عمييا )نيانجرتا ةقصع أماميا"

 (34)"قسيز سسائي أساسيختجي ربصو عشق زرقاء عمى  األنيقهيكال عمى شكل ادمي بجدج فارغ لخجل 
 أنيا عمى ةذخريال العالمة تحيل إذ )نيانجرتال(، القرة ىحه في حزػر ليا كان التي الخمدية الذخريات مغ

 التي فيو الخمدية الذخرية ىحه تػضيف عمى القاص وعسج القرري، الشز سياق في وردت ايإن   إذ ة،رمدي ةشخري

 يؤكجو   الذخرية، ىحه جحور عسق عغ خيعب مسا ،والتاريخ لمحزارة رمداً  تعج إذ القرة، في تاريخياً  حزػراً  سجمت

 السػروث ىحا انجخاف عمى القاص يؤكجو  ًا،ووصف سخداً  لغتو في التاريخي السػروث استجعاء عمى الشز ىحا في القاص

 إلى يتبادر الذخريات ىحه مثل تذاىج عشجما انظ إذ أخخػ  مدألة تبخزو  ،الذعبية البيئات داخل الخمدؼ  إلى التاريخي

 تصػر إلى ليخمد ،ةوفاخخ  أنيقة مالبذو  فارغ بجدج الخمدية الذخرية ىحه القاص جدجوي  .قجيعال تاريخلم رمد اأنيب الحىغ

 الحزارة. تمظ
                                           

  .34: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (33)
 .139 :السرجر نفدو (34)
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 الخمدية: الذخرية حيث مغ العالمة شػاىج ومغ
في ضل كيػبيج وعذتار وافخوديت وكحلظ عاشق ليمى وعاشقة الجسيل كل ىحه السدسيات  السقابمةفي السرصبة "

  (35)"ولكشيا تتفق باليجؼ بالريغةكالحدوز في جبيغ الدمغ تختمف  الخاسخة
كيػبيج وعذتار وعاشق ليمى رمدية ) اتشخري إلىلقرري في ىحا الشز ا الذخرية العالمةتحيل 

استحزار تمظ الذخريات مغ ذلظ العرخ  مىععسج القاص  لحا ،الحب والعذق إلىي تخمد في (عاشقة جسيلو 
حب عحرؼ في قجيع الدمان الحب  أن  يبيغ ل ذخرياتال ظتم القاص استحزخو  ،تحكخ الساضيل ةمجتسعة في محاول

يعخف  إذ ،السثقفة الخمدية لمذخريةنسػذج أ يقف أمامو عائق حتى أن  التاريخ خمجه، وىحانقي ال تذػبو شائبة وال 
، وتحيل العالمة خادعسحب الالالتي يعاني مشيا الشاس ىي  السذكمة أن   يجرك تساماً و  األمػرمغ بػاشغ تمظ كل ال

لخمدية، إذ تتفق ىحه الذخريات لمعبخة التي يقجميا القاص لمستاحبيغ عمى الخغع مغ اختالف ىحه الذخريات ا
 الخمدية عمى الخغع مغ اختالفيا في الريغة.

 ومغ أمثمة العالمة مغ حيث الذخرية الخمدية:
بجء ولكشو مع تقادـ المحطات بجت  -ذب -"فتح عيشيو برعػبة، تييأ لو انو ناـ دىخا ، لع تدتعجل معالع محيصة باد

 (36)أرنبة انفو"تجمػ أماـ ناضخيو أسقف مغ خذب، ردى يالمذ 
لمذخريات الخمدية عالمات دالة ذات بعج محسل بجالالت مختمفة وغيخ ثابتة، إذ يشطع ىحا الشز القرري 
شخرية ليا أبعاد رمدية يحاول القاص في الدخد أن يقجم فكخة في سبيل إيرال السعشى الخمدؼ لمستمقي، فالذخرية 

ػرىا، ويجدج القاص التشاقس في شخرية الخمدية في ىحا الشز ذات مجلػل متشاقس يعسل العقل عمى خمقيا وتر
رمدية ميتة إلى شخرية رمدية حية ويقرج بو )مغ السػت إلى الحياة(، ويعسل القاص عمى خمق صػرة لحىغ الستمقي 

 كيف ليحه الذخرية أن تسػت ثع بعج مجة تفتح عيشييا لتحيا وتحاول الخخوج مغ القبخ لتربح رمدًا. 
 :األسصػريةالذخرية  -3

                                           

  .315: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (35)
 .140: السرجر نفدو (36)
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ليذسل عجدًا مغ الخرائز التي تجعل  ،األسصػرةارتباشًا وثيقًا باألدب، بل يستج مفيػم  ألسصػرةاتختبط 
 إيجادفي  واألسصػرة األدب يمتقي إذ ،األدبينرًا مجونًا يػفخ لشفدو خرائز الشز  أوبالسعشى التام  أدباً  األسصػرة

عجيجة مغ مثل الحكاية الذعبية والحكاية  أخخػ حكائية  أشكالمع  األسصػرة، وتتجاخل (37)ومحيصو اإلندانتػازن بيغ 
الخخافية والحكاية البصػلية والحكاية الصػشسية، مع اشتخاكيا وصالتيا في حفخيات الحاكخة الجسعية ومرجرًا مغ 

في  األسصػرؼ ، ويتجاخل الشػع (38)األبجؼالدمغ والسكان  إلىولمتعبيخ عغ رحمة الصسػح  ،اإلنداني اإلبجاعمرادر 
في حيغ  ،ثانية أحياناً شخرية مغ الشز  أو ،أحياناً  ؼءغ يختبصان بسا يشجده القار يلدخد مع العجائبي والغخائبي المحا

)السخسل( بتعبيخ المدانيات في  اإلبجاعيةالفعالية  أشخافمغ  األولالصخف  إلىيشتسي و مبجع الشز  األسصػرؼ يشجد 
 .(39)الثاني والثالث: الخسالة والتمقيشخفييسا  إلىحيغ يشتسي العجائبي والغخائبي 

وصعػد  اإلقصاعيالنييار الشطام  واإلبجاعالتفكيخ  أشكالفي  األسصػرؼ وعمى الخغع مغ مػت البصل 
مفيػم البصػلة ضل يسارس حزػره  أن   إالّ مع تياوؼ الخأسسالية  األخيخ، وذوبان (42)لبخجػازية ثع بخوز البصل الخوائيا

 .(41)االستقخار أوحخكة التاريخ ال تعخف الدكػن  ن  الدخدؼ أل اإلبجاعفي 
مشعصفات حاسسة  مأمافي الفتخات العريبة مغ حياة السجتسعات  األسصػريةالبصػلة والذخريات  أىسيةتبخز 

ات الجساعة لحسل اليسػم لحا يشبثق البصل بػصفو تعبيخًا عغ ىحه القجرة وتجديجًا ليا واستجابة لحاج ،في تاريخيا
بالدحخ والخخافات والحكايات الذعبية  األساشيخ، لحا تبجو الخوايات والقرز بعػالع تخييمية تختمط فييا (40)واألحالم

                                           

في استجعاء الذخريات التخاثية  ؛14في الخواية العخبية السعاصخة، د. نزال الرالح:  األسصػرؼ يشطخ: الشدوع ( 37)
 .102العخبي السعاصخ، عمي عذخؼ زايج:  الذعخ

 .164د. سػسغ البياتي: يل الخوائي، د. دمحم صابخ عبيج و يشطخ: جساليات التذك( 38)
 .00 في الخواية العخبية السعاصخة: األسصػرؼ يشطخ: الشدوع ( 39)
 .38يشطخ: مغ تاريخ الخواية، حشا عبػد: ( 42)
 .144في الخواية العخبية السعاصخة:  األسصػرؼ خ: الشدوع يشط( 41)
 .124يشطخ تػضيف التخاث في الخواية العخبية السعاصخة، دمحم رياض وتار: ( 40)
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حخره مغ العسل الدخدؼ وت أحياناً وسػاه مغ السطاىخ التي تتزاد مع السألػف وتتسخد عميو وتجمخ  األسصػرؼ والفكخ 
 .(43)الػاقعية ءجفا

 األسصػرية:ومغ أمثمة العالمة مغ حيث الذخرية 
 األشفاؿاليائج قخب جحعيا صخخ مع  األسججحع شجخه البمػط يشطخ نحػه  ىواقفا  عم القػيةكاف شخزاف بعزالتو "

 (44)"لو رعج كيف؟أيد األسجسيرخع 
استخجم القاص ىحه األسصػرة مغ التخاث الذعبي، وقام بتػضيفيا في الشز القري، إذ يحسميا باألسصػرة 

الحيػانات مشح الصفػلة ليتعمع لغة الحيػانات والتحاور والتفاىع معيا، وجاء تػضيف شخرية شخزان التي عاشت مع 
لسشدلتو عشج الحيػانات فيػ بسثابة السشقح لمزعيف، ويعسج القاص عمى وصف تمظ الذخرية في السالبذ التي 

 أعصاىا القاص وصفًا دقيقًا وىيئة شخزان.
 ة األسصػرية:ومغ نساذج العالمة مغ حيث الذخري

ثع  إليو أنرتػاوىتفت  أوداجيصجري ونفخت  فأبخزتبي تعرخني بعيػنيا  الدشجباد نيزت القامات وبحمقت أنا"
 .(45)"الثامشةرحمتي  إليكع اآلفىتفت بعج حيغ 
شخرية الدشجباد وىي مغ الذخريات األسصػرية في القرة، إذ أعصت حخكة وشاقة خاصة مسيدة وردت 

لمشز، ويجدج القاص شخرية الدشجباد بػصفيا مثااًل لمخحمة والتشقل والدفخ في البالد وقجم لمقارؼء إشارة بأن  
إذ  األسصػرية،الذخريات  الذخرية عشجما تدسعيا يتبادر إلى الحىغ الدفخ وأحجاث وقرز سػف تفعميا ىحه

يؤثخ دور شخرية الدشجباد في الحياة لمذخريات داخل العسل القرري، واسيع ذلظ في قرز )ىيثع بيشام بخدػ( 
في زيادة ارتباط الستمقي بالقرة وأحجاثيا فقج أصبحت أسصػرة الدشجباد معيشًا ال يشزب استغميا القاص لمتعبيخ عغ 

 آمال الذخريات األخخػ.
 ج العالمة مغ حيث الذخرية األسصػرية:ومغ شػاى

                                           

 .149في الخواية العخبية الحجيثة:  األسصػرؼ يشطخ: الشدوع ( 43)
 .54 :ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (44)
 .090: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (45)
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فػؽ حاجبيو عمي  ةالسجفػف عاود الكخه مغ ججيج ثع مج ذراعيو الشاحمتيغ السججلتيغ مطم أييابخوميثيػس انيس "
 (46)"ماعد جبمي ابيس صيػةسارؽ الشار مستصيا  ويأتيبالشار 

صػرية التي قجميا القاص تحيل العالمة الذخرية في ىحا الشز القرري إلى شخرية بخوميثيػس األس
السػت مغ لمذخرية وىي ستكػن  ةمحتسم نياية بأن  لمقارغ  إشارةقجم  انو إذ السأساوية، الشيايةعغ بػصفو مثااًل 

إذ عانت الذخرية  ،العبػديةويحخرىا مغ  بخوميثيػس مداعجةشخرية أخخػ تعسل عمى  القاص ، إذ يقجمالعبػدية
مغ العبػدية، وىشا تججر اإلشارة إلى أن  بخوميثيػس شخرية محبة لمخيخ ألنو عشجما األسصػرية كثيخًا قبل أن تتحخر 

تحخر مغ العبػدية حاول الثػرة عمى خرػمو، لحا امتصى ماعده الجبمي وذىب إلى الػادؼ مغ ىشاك ليعمغ الثػرة 
ة أسصػرية محبة لمشاس والحخب ضج الطمع والعبػدية، ىحه كميا إشارات وعالمات عمى أن  بخوميثيػس كان شخري

 ومداعجتيع.
 ومغ أمثمة العالمة مغ حيث الذخرية األسصػرية:

 (47)"لساذا لع يأكل العذبة حاؿ خخوجو مغ الساء ..؟ ثع ىتف بأسى: آه يا كمكامر"
مغ الذخريات األسصػرية التي وضفيا القاص في قررو، إذ تحيل العالمة إلى أنيا سافخت في  كمكامر

البحار وجخت معيا أحجاث خارقة لمعادة، إذ تحجث القاص عغ كيف كانت تعير بعجما انيدمت، ثع يشتقل القاص 
ج الذخرية األسصػرية )كمكامر( إلى أىمو الحيغ عانػا مغ الطمع والجػر بعج رحيمو، ثع يشتقل القاص بالتجريج فيعي

بعج أن أصبح عجػزًا غيخ قادر عمى فعل أؼ شيء فيػ يبحث بخحيمو عغ شجخة الخمػد والقػة والعطسة. ثع يأكل مغ 
تمظ العذبة ليعػد قػيًا ويقتل كل مغ كان في بمجتو، فيحه الذخريات األسصػرية عمى الخغع مغ أنيا خيالية وغيخ 

 في التاريخ وخمجىا لتبقى راسخة إلى اليػم.حكيكية إاّل أنيا عطيسة 
 
 
 

                                           

 .175: السرجر نفدو (46)
 .80: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (47)
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 السبحث الثاني
 متعمقات الذخرية

عمى    التخكيد وأصبحلقج اىتع الكتاب بترػيخ العالع الجاخمي والخارجي لمذخرية ورصج حخكاتيا الدمػكية 
يحتاج رسع الذخرية  إذ ،(48)واالتجاىات واألحاسيذالجانب الشفدي لمذخرية وما تخافقو مغ السذاعخ والعػاشف 

والسيشة لحا يذغل بشاء متعمقات الذخرية مغ االسع والػصف والرفة  ،كاتب مبجع يكذف عغ نػازعيا ودوافعيا إلى
ىميا لمعسل الحؼ ستقػم بو يؤ  أنالذخرية مغ ابتجاعو ىػ وحجه الحؼ يدتصيع  ن  بالقاص عشج كتابتو لمقرة أل روالحػا
لحا  ،وسيكػلػجيالفغ القرري بحج ذاتو ىػ خمق الذخرية في وضع محجد واجتساعي وحزارؼ  ن  وأل ،(49)الحقاً 

 إلىيعسل القاص عمى رسع صػرة متكاممة وشاممة لمذخرية والكذف عغ عالقاتيا السعقجة بالػاقع الخارجي والتغمغل 
 .(52)خرية حكيكيةػرىا بسا يخمق مشيا شبالحجث القرري وتص أفعالياعالسيا الجاخمي والتقاط ردود 

 االسع والرفة والسيشة: -1
تتسيد الذخرية القررية بالستخيل كسا في الػاقع تدسية محجودة واسع خاص ليا الن االسع عالقة لغػية 

ل القرري لمتعخيف بيغ شخرية ودور فاعل في الستخي أىسيةالرفة و  لالسعلحا يكػن  ،(51)جلػلستتألف مغ الجال وال
 .(50)كل شخرية سساتيا السحجدة عصاءوإل وأخخػ شخرية 

 أووتعصي السيشة  ،(53)ا وميػليا والػسط الحؼ تتحخك فيوويبخز البعج االجتساعي لمذخرية مغ حيث مخكدىا وثقافتي
شبقة اجتساعية في عسميا  إلىفزال عغ انتساء الذخرية  ،(54)عير فيو الذخرية بعجىا االجتساعيالػسط الحؼ ت

                                           

 .119نرخ هللا، ليام شعبان:  إبخاليع أعساليشطخ: الدخد والخوائي في ( 48)
 .138: أميغ، احسج األدبييشطخ: الشقج ( 49)
 .346-345 :خممجارات نقجية، فاضل ثا يشطخ:( 52)
 .06: ، بيخ جيخوا، تخجسة: أنصػان أبي زيجالجاللةيشطخ: عمع ( 51)
 .13 -10: 0221( لدشة 15العجد ) ،، دمحم السعسارؼ، مجمة عالماتيشطخ: بالغة اسع العمع( 50)
 .36يشطخ: تصػر البشية في القرة الجدائخية السعاصخة، شخبيط احسج شخبيط: ( 53)
 .047ة الذكل الخوائي: ييشطخ: بش (54)
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يكذف ذلظ  إذ، (55)وصمتيا بتكػيغ الذخرية ومدتػػ التعميع ومالبدات العرخ األصل ونػعو ولياقتيا وبصبقتيا في
الذخرية باالسع  متقجو  ،(56)ي لمذخز ومجػ تفاعميا في السجتسععغ التبريخ عغ الػاقع وتحميل البشاء االجتساع

 .(57)أخخػ الريغة  أوب مقبال أوالذخري 
 ومغ أمثمة العالمة الذخرية مغ حيث االسع:

 (58)"وييسذ بػلو سشدسيو سعج بل سشدسيو ثائخ السشتفخةبصشي  إلىكاف يشطخ "

 ةسيسيائي لو فاالسع ،الحكاية في األحجاث سيخ عمى يادالالت حيث مغ القرز في الذخريات أسساء تبجو
 اختيار فجاز سعج(، -)ثائخ اسع عمى القرري الشز ىحا في الذخرية العالمة فتحيل ،والسحجثػن  القجماء عشيا تحجث

 سشدسيو يقػل بميفة فيػ السشتفخة األم بصغ لسدت عشجما فالذخرية معيشة. دالالت إلى تذيخ إذ ،سساءاأل ليحه القاص

 والقيخ الطمع ضج الثػرة مغ يشبع فيػ )ثائخ( اآلخخ االسع اختيار عكذ عمى والفخح الدعادة مغ يأتي سعج إن   إذ )سعج(

 التي السعمػمات مغ مجسػعة تحجد أن يسكغ القرري الشز ىحا في الذخرية ةىػي فإن   العسػم وعمى واالستبجاد.

 ىحا في القاص يعسج إذ والدعادة(، )الثػرة األسساء في حتى الزجيات مدألة تبخز لحا الشرية، السقاشع بعس تػفخىا

 الصفل تدسية عمى ستقخا السصاف نياية ففي لمسػلػد، اسع اختيار عمى بيشيا فيسا تتشاحخ الذخريات جعل عمى الخصاب

 ضج الذعػب وتحخيظ جيجة ميدة الشز إلعصاء االسع ليحا القاص اختيار وجاء الطمع ضج الثػرة عمى ليجل ثائخ

 مدتبجييا.
  االسع: حيث مغ الذخرية العالمة نساذج ومغ

 (59)السجيشة"زوجظ في  أيغتقجـ الثاني نحػىا ما اسسظ باتخيذا  األوؿتخاجع "
                                           

الخؤية السأساوية في الخواية الػاقعية العخاقية  ؛615شيسي ىالل: غ، د. دمحم الحجيث األدبييشطخ: الشقج ( 55)
 .123: 1998( لدشة 12د. عمي عباس عمػان، مجمة فرػل، العجد ) ،السعاصخة

فخخؼ صالح:  ،الشز السفتػح في الدخد العخبي السعاصخ إلىرض االحتساالت مغ القرز السغمقة أيشطخ: ( 56)
09. 

 .61، الديج ياسيغ: اآلخخبيغ صػرة الحات ومفيػم يشطخ: الذخرية ( 57)
 .33القرة القريخة ججًا:  :الكاممة عسال( األ58)
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الدسخاء  ةاإلفخيكي ة السخأ قجم القاص طمػمة، إذ يالس الذخريةىي و  ،باتخيذا إلى ىشا الذخرية العالمةتحيل 
شجاع، إذ تتساشى داللة االسع ىػ أجشبي مع ما ذكخه القاص مغ أحجاث وأمػر جخت ضج ىحه الذخرية، إذ سػقف ب

مى أجػاء القرة، وتشاوليا باىتسام قجم القاص )باتخيذا( في أحجاث القرة تقجيسًا مباشخًا فيي التي كانت تييسغ ع
وجعميا ىي الذخرية السحػرية الخئيدة في ىحه األحجاث، فيي أول الحاضخيغ عمى الستغ القرري، ثع يتجرج 
القاص إلى ذكخ شخريات ثانػية مداعجة، ونمحع في الدخد الخصاب الحؼ قجمو القاص بأن  )باتخيذا( ذلظ االسع 

السجافع عغ حقػق الذعب والثػرة ضج الطمع واالستبجاد عشجما اختبئ زوجيا وأعمست الحؼ لسع في سساء إفخيكيا ىػ 
الجشػد بأن  زوجيا في السجيشة خػفًا عميو مغ القتل، ويحيمشا ىحا الحػار إلى أن اسع )باتخيذا( ىػ تجديج لمسخأة القػية 

 ومفارقة السحتل ميسا عال شأنو.
 ع:ومغ شػاىج العالمة الذخرية مغ حيث االس

 (60)"كشا نصمق عميو اسع نديع، ويبجو أف ذلظ راؽ لو مغ خالؿ شبح االبتدامة تذخؽ تحت شاربيو الكثيغ"
تحيل العالمة الذخرية إلى اسع العمع )نديع(، إذ يتع التصابق في ىحا االسع بيغ الجال والسجلػل في أحجاث 

تي جدجىا القاص بأبيى صػرة، ولكغ سخعان ما القرة، إذ يذيخ الجال عمى البعج الخيالي، وتأتي صػرة )نديع( ال
يحػل القاص في ىحه القرة ىحا االسع او التصابق بيغ الجال والسجلػل إلى تعارض بفعل حخكة عسميا القاص جعمت 
مغ اسع )نديع( ذلظ الػديع أن يتحػل إلى أبذع ما يسكغ والسيسا عشجما ضخب لمصفل، مسا يجعل الجال وىػ اسع 

تسامًا مع دور الذخرية، فيػ يحسل مغ القدػة والغمطة شيئًا عجيبًا. فيقجم القاص في سخده ما الذخرية يتعارض 
يدػغ ىحا التغيخ ويدػغ عجم الثبات السع )نديع( عشجما حػل القاص ىحا االنفعال إلى ىجوء وسكػن، واتجو بعج ذلظ 

 إلى الدعي ولسمع بزاعتو.
 العالمة الذخرية مغ حيث الرفة: أمثمةومغ 

                                                                                                                                                  

 .37 :السرجر نفدو (59)
 .350: األعسال الكاممة: القرة القريخة ججاً  (62)
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خزخ وشبق يبتدع وؽ.. شاب يحجؽ في لػحو تسثل  بأوراؽوقف شفل يحجؽ في لػحو تسثل شجخه متدخبمة "
وشفق يسعغ في تفكيخ عسيق و.. كيل يحجؽ في لػحو تسثل شجخه معسخه  الخزخة داكشة بأوراؽ باسقةشجخه 

 (61)"وشفق يشذج برست اسخ
لى في ىحا الشز القرري إ الذخريةالمة تحيل العو  كسا في القاعجة الشحػية،السػصػف الرفة تالزم 

ال يذبع الشاضخ  ةخزخ نطخ  بأوراق ةشجخ  كأنيا الصفػلة ةفي مخحمالقاص  ىاجدجف ،ومخاحل نسػىا الذخرية ةصف
 ،الذخرية الحياةمخاحل  أىعىي و الذباب  إلىوانتقل بعج ذلظ القاص  ،ع مغ مجاعبتوبنظ ال تذإالصفل فة مغ مذاىج

بالقػة والشزارة، فالذجخة في ىحه الفتخة تكػن في أفزل مخاحل نسػىا وأوراقيا داكشة  ػصفيافأعصاىا صفة جيجة  إذ
ثع بعج ذلظ يشتقل إلى  -وجسيمة ومثسخة، فأعصاىا القاص صفة التفكيخ في أمػر اعتيادية كالدواج وأمػر العير

عسل عمى ال القجرةوعجم  ذيخػخةالالسقصع األخيخ مغ القرة ويرػر القاص فييا نياية الذخرية وأعصاىا مخحمة 
، ويعسل القاص عمى التالعب في البيئة لمقرة مغ حيث فييا إنتاجال ووصف الذيخ بالذجخة السعسخة التي  ،واإلنتاج

الكمسات فيػ في بجاية حجيثو عغ الصفػلة أكثخ كمسة )وقف( كاممة ليجل عمى بجاية العسخ ثع انتقل بعج ذلظ إلى 
 تراف العسخ وبجأه بالتشاقز، أما في األخيخ فحكخ كمسة )و ..( مسا يجل عمى انتياء العسخ.)وق..( ودل فيو عمى ان

 ومغ نساذج العالمة الذخرية مغ حيث الرفة:
 (62)"في ىجاة اليجيع األخيخ مغ الميل استيقع الكيل مغ نػمو وأشعل عػد ثقابو"

تحيل العالمة الذخرية في الشز القرري إلى صفة الكيل، إذ أعصى القاص صفة اليخم لمخجل يخيج بحلظ 
أن يػصل ثيسة معيشة إلى القارؼء بأنو عشجما تحكخ صفة الكيل فإنو يتبادر إلى الحىغ بأن  الذخرية غيخ قادرة عمى 

يخ إلى كبخ الذخرية، ثع يجدج القاص ىحا السذي وفعل شيء، والسذي عمى عكاز ىحه كميا إشارات ودالالت تذ
الكيل وإعصائو صفة الكبخ واليخم. ثع يشتقل بعج ذلظ إلى ذىاب الذخرية بعج استيقاضيا وأشعل عػد الثقاب إشارة 
إلى استخجاع واستحكار الساضي وماذا كان يفعل في تمظ األيام الخػالي، وتبخز عالمة أخخػ يطيخىا القاص بأنو 

 شا أصبح ال فائجة مشا، أصبحشا كالميل السطمع ال فائجة مشو سػػ اليجػع إلى الشػم.عشجما غابت شسد
                                           

  .91السرجر نفدو:  (61)
 .00: األعسال الكاممة: القرة القريخة ججاً  (60)
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 ومغ شػاىج العالمة الذخرية مغ حيث الرفة:
 .(63)"بجت يج الخجل القابزة عمى حبل يشتيي بخقبة حراف يحسيع وراءه، كيج مػمياء لفخط تبييغ أندجتيا"

خجػلة مغ حيث القػة والقجرة عمى فعل كل شيء، إذ تذيخ العالمة الذخرية في ىحا الشز إلى صفة ال
أعصى القاص لمخجل صفة القػة في ىحه القرة، إذ تبخز عالمات وإشارات لرفة القػة دائسًا تخافق شخرية الخجل، إذ 
يخيج القاص مغ ذلظ أن يعصي لمستمقي بأن صفة الخجل عشجما كان يكبس عمى الحبل السخبػط بالخصاف في ىيئتو 

والسقجام والذجاع، وال نجج ىحه األوصاف إاّل في شخرية الخجل، ويعسل القاص عمى تذبيو الخجل بالسػمياء بالفارس 
بجاللة ترمب عزالتو وقػتو، وتذيخ ىحه اإلشارات إلى أن  شخرية الخجل تالزميا صفة القػة والقجرة عمى فعل أؼ 

 ػ الرفة التي تالزمو القػة والذجاعة وغيخ ذلظ.شيء، إذ تشامي ىحا السشصمق أن يبيغ الجال الخجل والسجلػل ى
 العالمة الذخرية مغ حيث السيشة  أمثمةومغ 

 (64)"مذى عالع الشفذ الذييخ بيغ الكخاسي التي تذكل في تخاصيا وتػازييا بعالع القاعة"
ىحه مغ السيغ التي تشاوليا القاص عالع الشفذ إذ إنيا تختبط بصبقة اجتساعية معيشة، إذ يجدج القاص 

الذخرية وىي تجمذ أمام الحاضخيغ وىع يرفقػن ما ىػ إاّل تعبيخ عغ حب لمذخرية وتقجيخىا. إذ يعسل القاص 
عمى أن يػصل فكخة لمستمقي بأن  ىحا االستكبال لعالع الشفذ جعمو يذعخ بالتقجيخ واإلجالل واالحتخام، ويتدع ىحا 

ارتباط بيغ الذخرية وميشتيا وبسا يؤشخ عمى الجور الحؼ لعبو )العالع(بالزحكة واالبتدامة في نفػس اآلخخيغ ويبخز 
عالع الشفذ تجاه الحاضخيغ، ويعسج القاص في ىحا االحتفاء الحار بالعالع، مسا يجعل الذخرية تذعخ بأن  
الحاضخيغ بحاجة إلييا وإلى ما تفعمو تجاىيع، وتختبط العالمة بشسط الذخرية، إذ يعسج القاص عمى تػزيع السيغ 

 عمى مبجأ التفاوت الصبقي فيعصي كل شخرية ميشتيا االجتساعية فتغجو السيشة أشبو بالبشية االجتساعية لمذخز.
 العالمة الذخرية مغ حيث السيشة  نساذجومغ 

 (65)"إني شبيب جخاح وقج وججت في خجؾ حالة نادرة ومغ السسكغ ججا  أف أغامخ بكل شيء وأعيج إليو الحياة"
                                           

 .44 السرجر نفدو: (63)
 .029: األعسال الكاممة: القرة القريخة ججاً  (64)
 .161 :السرجر نفدو (65)



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchrs Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

- 363 - 

 

الكاممة لييثع بيشام بخدػ عجيجًا مغ السيغ واذا كان الحجيث عغ ىحه السيشة وارتباشيا بصبقة تعخض األعسال 
اجتساعية، فالبج مغ وجػد ىشاك تفاوت بيغ شبقات ىحه السيشة، إذ تحيل العالمة الذخرية عمى ميشة الصبيب تمكع 

تبط باإلندانية، ويقجم الخصاب في نز ىحه السيشة التي كانت وال زالت تحتفع بحالتيا االجتساعية العالية ألنيا تخ 
القرة نسػذج عغ ميشة الصب ويجدج القاص الحالة اإلندانية لمصبيب في ىحا الشز بالحػار الحؼ دار بيغ الصبيب 

، لحا يسكغ أن ندتشتج في األعسال ةوالذخرية األخخػ، وقال ليا إن  في خجك حالة نادرة ويسكغ أن يعيجىا إلى الحيا
 مقاص بأن  ميشة الصبيب تترجر التختيب اليخمي لمسيغ في السجسػعة الكاممة.الكاممة ل

 ومغ شػاىج العالمة الذخرية مغ حيث السيشة
ما جعل عالع الصبيعة وبالتخرز اليشابيع والعيػف في حيخة مغ أمخه إف ما ارتدع عمى شاشة حاسػبو وىػ "

 (66)"عالمات استفياـ تتبعيا عالمات تعجب يفحز عيشة مغ تخبة ىحه السشصقة الجبمية الذاىقة مجخد
تحيل العالمة الذخرية ىشا عمى ميشة عالع الصبيعة وكيف يعالج األحجاث التي تجور معو لكغ أراد القاص 
في ىحه القرة أن يحيل ذىغ القارؼء إلى إشارتيغ أو عالمتيغ األولى أن  عالع الصبيعة بو رؤػ ابعج مغ رؤػ 

ىحه الذخرية تشطخ إلى الصبيعة بأبعج مسا يشطخ اإلندان االعتيادؼ إلى األشجار أنيا الذخز العادؼ مسا يجعل 
مجخد ثسار وأوراق ولكغ  عالع الصبيعة يخػ كيف تشسػ ىحه األشجار وكيف تثسخ ىحه الثسار وىكحا، أما العالمة 

حخاء مجخد صحخاء ولكغ  األخخػ فالذخز يخػ األشجار مجخد أشجار والساء مجخد ماء والجبال مجخد جبال والر
 عيخػ عالع الصبيعة غيخ ذلظ فيػ يخػ األشجار تجل عمى الحياة والبيجة أم الرحخاء فإنيا تجل عمى السػت واالنقصا

 والتيو والجخػل في دوامة ال يسكغ التخمز مشيا.
 مغ حيث السيشة:الذخرية العالمة  أمثمةمغ 

عقبيو زاحفا ، اختمط صػتي برػت السحيع حيغ ناديتو، تػقفت سحب أناممو ورشقشي بشطخة اتياـ ... دار عمى "
 .(67)"مجدت يجي لو ... تعاؿ. قبل أف يدتجيخ انصمق صػت السحيع ويحكخ بأف الرػاريخ العابخة لمقارات...

                                           

 .362 األعسال الكاممة: القرة القريخة ججًا: (66)
 .60السرجر نفدو:  (67)
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اشخنا في مقصع سابق بأن ىحه العالمة االجتساعية ال يجب أن يكػن فييا أؼ تفاوت شبقي، يسكغ بيحا 
أن نختب السيغ، إذ تحيل العالمة الذخرية في ىحا الشز إلى السحيع ال تقل ىحه السيشة شأنًا عغ  التفاوت الصبقي

السيغ األخخػ، إذ أعصى القاص أىسية بالغة ليحه الذخرية، إذ إنيا تختبط ارتباشًا وثيقًا بالحياة االجتساعية اليػمية، 
لحا استصاع القاص أن يخمق مغ السحيع أداة لمتعامل  وأكج القاص أىسية ىحه الذخرية في تقجيع األحجاث اليػمية،

بيغ العالع الخارجي والعالع الجاخمي فيػ يشقل ما يجور مغ أحجاث في الخارج إلى الجاخل. فيرػر القاص ىحه 
 الذخرية بإعصائيا األداة الخئيدة التي ال يسكغ االستغشاء عشيا. فإن  انقصاعيا يعشي االنقصاع عغ العالع الخارجي.

ويػصل لمستمقي فكخة بأن أىسية ىحه الذخرية تكسغ فيسا يفعمو مغ أحجاث وأخبار، والسيسا فيسا يجور اآلن مغ 
 أحجاث فقج ربط القاص ىحه الذخرية باألحجاث الستجاولة اآلن عغ سباق التدمح الشػوؼ وغيخ ذلظ مغ الحخوب.

 ومغ أمثمة العالمة الذخرية مغ حيث السيشة:
خح يحاوؿ أف يمع شتات الحاكخة وشحشت الحخكة بجفق مغ الحذ الجرامي السبتكخ، يرعج إلى "السسثل وسط السد

 .(68)التخكيد وييبط إلى ادني درجات االحداس" درجات أقرى
ال تقل ميشة السسثل شأنًا عغ السيغ الباقية مغ حيث التختيب الصبقي لمسكانة االجتساعية. فيػ الحؼ يجدج 

لمسذاىج وتحيل العالمة الذخرية ىشا إلى شخرية السسثل ودورىا في تجديج األحجاث،  أحجاث عمى السدخح ويشقميا
ويجدج القاص ىحه السيشة وىي تشقل األحجاث واألمػر وتسثيميا عمى السدخح، اذ يكػن أشبو بالسدخحية وىحه 

نو السشفح فيػ يشقل السدخحية قج تشقل أحجاثًا دالة عمى الخيخ أو دالة عمى الذخ، ويرػر القاص السسثل عمى ا
األحجاث عشجما تدػء وتغخق الدفيشة بسطيخ السشفح، تكػن الذخرية البصل السشفح لألحجاث إلى ذىبت نحػ األسػأ 
ليعػد بيا إلى بخ األمان، ويرػر القاص لألحجاث ليعصي ليحه القرة شابعًا خاصًا، ولكغ يكػن ىحا االنتقال كامشًا 

خاجو وىحا بديػلة ألن  دور الذخرية )السسثل( سيكػن بارزًا في ترػيخ ىحه داخل الشز يجب عمى الستمقي استخ
 األحجاث ونقميا لمستمقي أو السذاىج ويختبط دور السسثل دائسًا بالسكان السدخحي.

 ومغ شػاىج العالمة الذخرية مغ حيث السيشة:

                                           

 .019األعسال الكاممة: القرة القريخة ججًا:  (68)
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بالحب والحكسة األزلية فكخة نبخة "يجخل البحخ مخسع الفشاف، ويسدظ الفخشاة ويقتشز في رأسو األشيب السذتعل 
 .(69)يسذ قساشة المػحة بفخشاتو السفخسة بالتشػر الكيخبائي"

الخسام بالسفيػم العام ىػ مغ يخسع المػحات الفشية بجأت صػره وتفاصيمو وتحيل العالمة الذخرية في ىحا 
الشز القرري إلى ميشة الخسام، إذ يرػر القاص ىحه الذخرية ويذبييا بالبحخ لسا يحػيو مغ خياالت تجعمو 

بذخرية الخسام الحؼ يرػر أحجاثًا يعير في عالع يختمف عغ العالع الحؼ يبشيو، ويجدج القاص ىحه السيشة 
لذخريات ويجدجىا في لػحات فيو ميسة بخيالو الػاسع، لحا يسكغ ان تعج ىحه السيشة ميسة وال تقل أىسية عغ السيغ 

 الباقية.
 الػصف: -2

مجسػع  أؼ ،ترػيخ الذخريات أومغ الخمػز والقػاعج يدتعسل لتسثيل العبارات  قاً ند أويعج الػصف "نطامًا 
مغ  حال  ل"يعكذ الرػرة الخارجية  أنغاية الػصف  إن   إذ ،(72)بيا السؤلف لتأسيذ رؤيتو الفشية"العسميات التي تقػم 

قػاميا نديج  يةبأدصػرة  إلىلييئة مغ الييئات بتحػليا مغ صػرتيا السادية العالقة في العالع الخارجي  أو األحػال
يحاول  وإنسا ،فحدب واألحجاثقزايا الػاقع  إلىوال يتسعغ الػصف في الشطخ  ،(71)"األسمػبالمغة وجساليا تذكيل 

فزاًل عغ كذف الصباع الخمكية لمذخرية  ،(70)ايا الشز القرري ومكػنات الذخريةالكذف عغ خفبالتغمغل 
كيل ويعسل الػصف عمى تذ ،(73)الذخريات بأفعال التي تجخؼ  واألحجاثالتي تتزسشيا القرة  عسالواأل باألحجاث

 .(74)بخسع الذخريات ومالمحيا الستعجدةليكل البشاء الجسالي لمشز القرري 
                                           

 .106السرجر نفدو:  (69)
 .107ػرؼ: قضحظ كالبكاء، إدريذ الشا( 72)
 .085في نطخية الخواية: يشطخ: ( 71)
( 03، د. فاشسة عيدى جاسع، مجمة السػقف الثقافي، العجد )صف في السمكة الدػداء لسحسج خزيخيشطخ: الػ ( 70)

 .94: 0221لدشة 
 .134: ، د. مػريذ أبػ ناضخاألدبي قجوالش األلدشيةيشطخ: ( 73)
 .35: ، شجاع مدمع العانيء السكان(يشطخ: البشاء الفشي في الخواية العخبية في العخاق )الػصف بشا( 74)
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 ومغ أمثمة العالمة الذخرية مغ حيث الػصف:
 بيزاء يختجي معصفا   كثيفة بمحيةوجو تجاوز العقج الخامذ  بجىذة إليونطخت  السقيىىػجاء دخل  عاصفةمثل "

 (75)"الخكبة أسفلحتى  مدخبال   مصخيا  
ورسع  الذخريةالتي تعسل عمى تذكيل  اآلليةالػصف ىػ  ن  أ إلى والذخريةبيغ الػصف  العالقةتحيل 

في حجود تخجم الدياق  لمذخريةالػصف الخارجي اذ ييتع القاص بىحا الشز القرري ما يخز  أما ،مالمحيا
خرية مغ التشاص وىي أما في ىحه القرة فجاء وصف الذالػصف عمى شكل مقاشع  يأتيما  وغالباً  لمقرة، العام

في ىحا الشز القرري عمى مدتػػ  واسعة ةليا مداح أتاح إذ في القرة، لجورىا وصفاتيا نتيجةمثار اىتسام 
 ىحهيػجاء و ال عاصفةال السقيى مثل ادخػلي مشح وكامل مشح البجايةوصف دقيق  لمذخريةفيػ يعصي  األحجاث

(، إذ انو يفعل أفعال أشبو السجشػن ) ةذخريأن  ىحه ال إلى تذيخ والرفات التي أعصاىا القاص لمذخرية سالمحال
 بالسجشػن حتى مالبدو تذيخ إلى ذلظ.

 ومغ نساذج العالمة الذخرية مغ حيث الػصف:
 أحدت القاعة أرجاءمذت تزخب البالط الالمع بكعب ححائيا الكل جمػس في حالو تخقب والرست يخف عمى "

 (76)"األرجاءتجمذ مدحت  أف أرادت أشخافيابالتعب يمدع 
لجورىا السيع  حاضخيغىي مثار اىتسام اغمب ال الذخرية أنّ  إلى الشزفي ىحا  الذخرية العالمة ذيخت
 القاص وصفاً  إذ يقجم ،القرة أحجاثجعميا تديصخ عمى مجخيات  واسعة ةمداحىحا ليا  أتاح إذ ،السسيدةوصفاتيا 

لحا يتزح الدخد في ىحه القرة إلى نسط مغ التجاول بيغ  القرة، أبعادتفاعل مع ال ةميد  دخدليعصي ال الذخرية ليحه
الستحخك والداكغ، وىحه ثشائية ضجية، فالقاص عشجما وضع الذخرية تحت السخاقبة أتاح ذلظ لو رؤية ججيجة، إذ 

ب تمظ تخق في واآلنبيغ الساضي  السقارنةالتي عسمت عمى  لمذخريةالػصف عسمت ىحه العشاصخ كميا عمى بمػرة 
عجػز جدجىا متيالظ بيغ ذراعي ثع يشتقل القاص بالحػار لتأتي ىحه السخأة وإذا بيا  أم ماذا، جسيمةىل ىي  ة السخأ 

 حدغ الػجو. شاب
                                           

 .04: القرة القريخة ججاً  :الكاممة عسال( األ75)
 .66: السرجر نفدو (76)
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 ومغ شػاىج العالمة الذخرية مغ حيث الػصف:
متخاقرة في السجى الستخامي لمحجقة تصالف مغ  عيشاف سػداواف دامعتاف ومدتػفدتاف تتعمقاف مثل مثل الديبق"

 (77)"نافحة صغيخة ذي أسياخ حجيجية متآكمة بفعل الخشػبة مدروعة في أعمى بشاية شاىقة
السفيػم العام الػصف ان يرف السػجػد فيعصيو تسيده الخاص، أما في ىحا الشز فيحيل الػصف إلى 

الذخرية وحخكتيا، وعسج القاص في ذلظ عمى تقشيات األوصاف الخارجية لمذخرية ويخكد أيزًا عمى وضعية 
متعجدة ومختمفة، لحا أصبح الػصف مغ أعمى مطاىخ التصػر عشجما ذكخ القاص أن  الذخرية كانت تشطخ إلى 
األسفل حيث الداعة القجيسة وحادالت ورافعات وبشايات حجيثة، لحا عسج القاص كان معتسجًا عمى الػصف الحؼ يختبط 

اتية لمذخرية، ثع يشتقل القاص بالػصف فيػ يتجرج بحلظ مغ القجيع إلى الحجيث ليػصل لمقارؼء بأن  بالخؤية الح
عجمة الحياة في تصػر وذلظ بإشارات وعالمات ذكخىا القاص في القرة نفديا، وتدكغ الذخرية في بيت ذؼ 

ة ومتصػرة وىحا الحؼ يعصي الػصف شبابيظ متآكمة بفعل الخشػبة ولكغ تذاىج عشجما نشطخ إلى األسفل بشايات حجيث
 الجقيق لمتصػر والتقجم.

 ومغ أمثمة العالمة الذخرية مغ حيث الػصف:
 (78)"جشب شاىجة فمحة كبجي جمذراعف، فالتفت مغ حيث أ"تشاىى إلى مدسعي صػت بكاء 

تحيل العالمة الذخرية في ىحا الشز القرري إلى وصف صبي صغيخ ويػصل القاص لمقارؼء فكخة عغ 
ف ىحا الػصف في اإلشارات التي ذكخىا في نز القرة، ويعسج القاص بأن يعصي لمقرة شابع الحدن وص

والزعف واالستججاء وعجم القجرة عمى فعل شيء سػػ االستججاء باألم التي أصبحت السشقح الػحيج، ىحا مغ جانب، 
الزعف وعجم القجرة إلى  ويفعل القاص الحؼ يعصي حخكة قي الشز ليغمب مزسػن الشز أو مزسػن الدخد مغ

سخد يعبخ فيو عغ حشان األم مغ جانب آخخ، فاإلشارات التي تذيخ إلى ضعف الربي ما ىي إاّل حشان األم تجاىو 
ثع يعصي القاص أو يشتقل بالػصف إلى الخجل القػؼ ذؼ البأس الذجيج، لحا نمحع الزجيات حاضخة فيػ في بجاية 

 بعج ذلظ يشتقل إلى الخجل ويرف قدػتو وقػتو وبأسو. األمخ يرف الصفل وبخاءتو ونعػمتو ثع
                                           

 .56 :ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (77)
 .346 السرجر نفدو: (78)
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 الحػار: -3
وتقع عميو مدؤولية نقل الحجث  ،(79)"واألسمػبتزسو وحجة الػضػح  أكثخ أوالحػار ىػ "حجيث بيغ اثشيغ 

( عسالاألالدخد )حكاية  أؼالقررية الخئيدة  األدواتيعج الحػار ثالث  إذ ،(82)يمغ نقصة ألخخػ في الشز القر
مؤثخ خالفًا  بأسمػبالحػار فيػ جسمة مغ الكمسات تتبادليا الذخريات  أما ،(واألحػالوالػصف )حكاية الدسات 

 إلىالسدتشجة  األفكارل بجعل تسث خاصاً  أسمػبياً الػصف لحا يكػن الحػار شكاًل  أوالدخد  أولسقاشع التحميل 
 إلىتػفخت الذخوط الفشية في الحػار القرري يربح" وسيمة شكمية لمشفاذ  فإذا ،(81)أقػالالذخريات عمى شكل 

عغ تقجيع  فزالً  ،شبيعية في رسع الذخريات والكذف عغ شبيعتيا ومػقعيا أداة لحا يعج الحػار  ،(80)"األشياءجػىخ 
 واألداة  إليياصػل لمػ  لذخرية فيػ يرجر عشيا ويجل عمييا ويذكل مفتاحاً اصابق الحػار ي إذ ،(83)وتصػرىا األحجاث

 .(84)الشامية لمكذف عشيا
 الحػار:العالمة الذخرية مغ حيث  أمثمةومغ 

ؿ قاؿ أيد أففي الحاؿ وقبل  أسقصتيا ةواحج ةصخب شفػلي وىتف بزخب الغخفة إلىدخل ابشو بجدجه الفتي "  
 (85)"الغخفةتيظ بو شيعو بشطخه حب حتى خخج مغ آالربي بحزػر س

                                           

والتمفديػن، د. شو  واإلذاعة دخحيةالحػار في القرة والس ؛35الغخبي، د. ناصخ الحاني:  سرصمحاليشطخ: في ( 79)
 .165عبج الفتاح مقمج: 

 .01يشطخ: الحػار القرري، د. فاتح عبج الدالم: ( 82)
 .36دػمة: قالرادق  د.الحػار، يشطخ:  (81)
 .068الكاتب وعالسو، تذارلذ مػرجان، تخجسة: د. شكخؼ دمحم عياد:  يشطخ: (80)
 .80، د. لصيف زيتػني: الخوايةيشطخ: معجع مرصمحات نقج  (83)
عبج مذكمة الحػار في الخواية العخبية، د. نجع كاضع  ؛518في القرة القريخة السغخبية:  يشطخ: مقاربة الػاقع (84)

 .96: هللا
 .31 :القرة القريخة ججاً  :الكاممة عسالاأل (85)
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 شقلي أؼ ،العامية إلىفي ىحا الحػار قاص اليسيل إذ  ،لو خرػصيتو اً مباشخ  اً حػار  القرةىحا الحػار في يعج 
عمى وعي واضح مؤشخًا في الشز  ياستخجام الحػار العام يعصي إذ ،العامية المغة إلىالفرحى ثع يتجرج  المغةمغ 

، ثع يتجرج في الحال أسقصتو ةضخب الصفل ضخبعمى األسمػب السحتجب والسيسا ىحا الحػار يعتسج  إذ ،اصقلجػ ال
ىحا الحػار إلى حػار األلغاز بيغ الذخريات بفعل القاص ليعصي لمشز الدخدؼ نبخة خاصة بو، ونمحع ذلظ عشجما 
دار استجػاب بيغ الػلج وأبيو ويتجرج ىحا االستجػاب بيغ الػصفي إلى العامية بأسمػب مباشخ والسيسا عشجما سأل 

جؼ قال لو كتاب ثع بعج ذلظ يخخج يجه وإذا بو شائخ الدشػنػ، ثع يشتقل القاص إلى أسمػب الػلج أبيو ماذا يػجج في ي
السكافئ عشجما شاىج األب شائخ الدشػنػ الجخيح في يج الصفل واخح مشو الدشػنػ وقال لو شائخ الدشػنػ ال يقتل ىحا 

 فيو نػع مغ اإلندانية.
 ومغ شػاىج العالمة الذخرية مغ حيث الحػار: 

يتػقف عغ  األوؿ رأيييختذف مغ كاس يقاشعو الزلت عشج  أففي قرة كتبيا بحساس الثاني بعج  أيقخ  وؿاأل "
 (86)"ال زلت رأئي الثاني يمقي مغ فسو االدرد حبو الديتػف  أناويقػؿ  القخاءة

حػار بيغ بعس ال ىحايقجم و  ،الحػارمجخيات عمى  ييسغي إذقجمو القاص يغيخ مباشخ ىحا الحػار يعج 
وعمى الخغع مغ  ،الستمقي ػاالرتياح لجالذعػر ب إلىا يؤدؼ مس ،والزحظ لمدخخية ةيتزسغ عبارات مثيخ و خريات الذ

إاّل أن  الحػار تذػبو ألفاظ عامية وىحه األلفاظ ىي التي  ،الذخريات لرخاع صػراً  القرةىحه أن  القاص قجم في 
والعبارات السثيخة لمدخخية والزحظ كانت حاضخة في ىحا  تعصي لمستمقي الذعػر بأنو يحاكي شبقة عامة مغ السجتسع

الحػار، ثع يشتقل القاص إلى استخجام بعس األلفاظ الذعبية وتحسل ىحه األلفاظ التي استخجميا القاص في شياتيا 
 عشاصخ ىدلية يسكغ التعخف عمييا في سياق الحػار التقميجؼ الحؼ يحقق أىجافو في لغتو العامية.

 المة الذخرية مغ حيث الحػار:ومغ شػاىج الع
ىل وصمشا ؟ تقخبشا اآلخخ يتحخؾ ببطء شجيج، أحذ بفقجاف نرفي الدفمي، تسعغ في الػادي السشبدط تحتو "

وتعمقت نطخاتو متفحرا  معالع الجبل الباسق أمامو، التسعت عيشاه وسخى البـػ في عدفو، ىتف هيا تسجد عمى 

                                           

 .166: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (86)
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تقػؿ ؟ انظ مغخور ال تيأس لع يبق سػى تدمق ىحا الجبل ثع نشحجر  كتفي جيجا ، ىكحا لكي نحذ بالجؼء ماذا
 (87)"نحػ القخية

ليحا الحػار بيغ الذخريات في القرة داللتو التي تختبط بالسػقع الحؼ تتخحه القرة تصػرًا لمدخد، إذ يعسل 
لذخرية وجعميا مغ القاص في ىحا الحػار إلى السقاربة بيغ كيفية التخمز مغ ىحا السػقف الرعب الحؼ أنيظ ا

شجة البخد تفقج نرفيا الدفمي وبيغ ما ىػ مػجػد مغ مرائب ومتاعب، ويذيخ القاص في الحػار الى التأمل إلعصاء 
الذخرية دافع معشػؼ لمػصػل إلى ما تربػ إليو الذخرية، ويحيل الحػار الحؼ دار بيشيع إلى المغة الفرحى أكثخ 

القرري وبعس السعصيات، إذ يعسج القاص عمى استخجام الحػار الفريح  مغ المغة العامية وذلظ لصبيعة البشاء
وىحا االستخجام لمحػار ىػ وعي الكاتب وإدراكو في سبيل إيرال حػار جيج إلى الستمقي، ليدتصيع العير والجخػل 

 في أجػاء ىحا الحػار.
 العالمة الذخرية مغ حيث الحػار: أمثمةومغ 

أجبتو وأنا أتسمى الحكخى الغابخة السبثػثة في صفائح التاريخ.. ولساذا يخفع ذراعيو إلى ما الحي يحسمو الخجل بيجه ؟ "
كي يخاىا األشفاؿ الستيالكػف عمى األمغ ؟ ولساذا ىع عخاة وأبجانيع  -األعمى ؟ أجبتو وأنا أتييأ الستصخاد الصفل

 -فقاؿ ببخاءة مفعسة بخوح السالئكة -ولساذا ىع جائعػف ؟ مكتػب عمييع الحكع بالسػت جػعا   -ناحمة مغ الجػع
 (88)"ىحا ال يجػز

يحسل ىحا الحػار عمى الخغع مغ شابعو الحديغ في شياتو كثيخًا مغ الجالالت تخسع الذخريات بػضػح 
وتكذف عغ التشػع في ىحه القرة وإنيا تداعج أيزًا عمى محاكاة الػاقع األليع. ويعسل القاص في ىحا الحػار 

والخجل عمى اشالع الصفل عمى حقائق ىحا العالع وما يفعمػنو بالشاس مغ ضمع وتعدف، ويذيخ السباشخ بيغ الصفل 
إلى ذلظ في قػلو: لساذا ىع عخاة وجائعػن؟ إذ يعسل ىحا السذيج الحػارؼ يعسل بػصفو دااًل لغػيًا يكذف الحالة 

ة لمصفل لمتعبيخ عغ ما يخيج، لحا يعسل القاص الشفدية لمصفل، فإن  الجالالت التي يتخكيا الحػار ىي االنفعاالت السخافق

                                           

 .19: السرجر نفدو (87)
 .355: ججاً  القريخة القرة :الكاممة عسالاأل (88)
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بحلظ عمى إضيار داخل الصفل مغ إحداسات وشعػر وروح مفعسة ببخاءة السالئكة، وىي تجيب الخجل مسا ال يجػز 
 أن يفعل باألشفال.
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