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صؽرة الحيؽان بيؼ العتبات العشؽانية والستؼ القرري في ) قطارات ترعج نحؽ الّدساء( لفاتح عبج 
 الدالم

 بدام خمف سميسان الحسجاني
 السؽصل كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضةجامعة 

 (30/3/2021، قبل لمشذخ في  7/2/2021)قجم لمشذخ في  
 

 ممخص البحث:
 فشية   تقشية   ، بػصفياذكل تػضيف الحيػاف ثيسة سخدية تحسل عمى عاتقيا نقل األحجاث وسخدىا في لػحة فشية تثيخ الجىذة واالستغخابي

 .اتيا وضغػشاتياوضفتيا األعساؿ الدخدية الحجيثة لتعبخ عغ أزمة اإلنداف السعاصخ تجاه الدمصة والحياة بتعقيج
يستمظ استجعاء الحيػاف في القرز صػرة مخمدة عغ الػاقع، إذ تثخي الجالالت الكامشة الكيسة الفاعمية لمحيػاف مسا يتشاوب بيغ العتبة   

رات ترعج نحػ العشػانية الثانػية التي ال تقل شأنا  عغ العتبة الخئيدة بػصفيا مفتاحا  لمشز يتع الػلػج فييا إلى الستغ القرري في قصا
 الدّساء لفاتح عبج الدالـ، لمكذف عغ خبايا الشز وسبخ اغػاره وبياف جسالياتو. 

 وتشاوؿ السبحث األوؿ: )العتبة العشػانية/ قدع البحث إلى مجخل وثالثة مباحث وخاتسة، تزسغ السجخل تحجيج مرصمحات البحث،   
ة البحث عغ الشجاة( الحي تجدج في قرة )قفدة القخد(، ووسعِّ السبحث الثاني: بػ )العتبة العشػانية/ اآلخخ ومخاتمة الدمصة( ليتخح مغ قر

لحي )السخأة القّصة والخجل القشفح( ميجانا  لو، في حيغ تشاوؿ السبحث الثالث: )العتبة العشػانية/ رحمة البحث عغ الحات واثبات الػجػد( ا
 تسثل في قرة )الزفجع الخمادي(. 

وتزسشت الخاتسة أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث، وبعجىا انتيى البحث بعخض ثبت السرادر والسخاجع التي استمـد البحث    
  حزػرىا.   
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The image of the animal between the title thresholds and the narrative 

text in (trains ascend to the sky) by Fateh Abdel Salam 
 Bassam Khalaf Suleiman Al- Hamdani   

University of Mosul / College Physical Education and Sports Sciences / Dept. of Sports Sciences 

Abstract: 
    The employment of the animal represents  a narrative theme that carries on it to convey  the events 

and narrate them in a painting that raises surprise and surprise, as it is a technical technique employed by 

modern narrative works to express the crisis of contemporary man towards power and life with its 

complications and pressures. 

    The animal recall in stories has a color-coded picture of reality, as the latent connotations enrich the 

effective value of the animal, which alternates between the secondary heading threshold that is not less 

important than the main threshold as a key to the text through which the narrative text is accessed on 

trains that ascend to the sky by Fateh Abd al-Salam, to reveal The secrets of the text and exploring its 

depths and its aesthetics. 

    The search was divided into an entry and three sections and a conclusion. The entry included defining 

the search terms, and the first topic dealt with: (the title threshold / the search for deliverance), which 

was embodied in the story (The Monkey Leap), and the second topic was labeled: (the title / other 

threshold and the deception of authority) to take from The story (the cat woman and the hedgehog man) 

was his field, while the third topic: (the title threshold / the journey of self-search and proving existence) 

represented in the story (the gray frog). 

    The conclusion included the most important findings of the research, and after that the research ended 

with a presentation of the sources and references that the research required their presence. 
 

 

 

 

 مجخل
عرخنا وصػال  إلى يذكل الحيػاف ورمده ثيسة حيػية فاعمة وضفيا مػروثشا العخبي مشح عرخ ما قبل اإلسالـ  

أف يتػارى خمف ستار األحجاث ليبػح بذكل غيخ مباشخ عّسا يجػؿ في خاشخه مغ  فيياالسعاصخ، استصاع األديب 
آراء وأفكار تجاه اآلخخ في مجاالت الحياة كافة، السيسا الدياسية متخحا  مغ المغة ومفخداتيا أداة  لتذييج صخحو 

الشفدية والعمل االجتساعية  يحائية الخمدية التي أسيست في إفخاغ الذحشاتالشري السخصع بالسحسػالت والتخاكيب اإل
عػالع الشز السكثف وفزاءاتو التي تحفدىا السمكة الذعخية في لحطة تػىج اإلبجاع ليدتذعخ عبخ في واقعو السدري 

التي تسثل عسل إبجاعي تخكيبي تكاممي تصمق عمى جدئيات العسل األدبي  الرػرةبالجساؿ الستػسع فيسا وراء الشز، 
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في بشية داللية مغمقة تشصػي عمى  (1) ، وتؤلف ىحه الػحجات الجدئية الرػرة الكمية الججيجةالتي تذكل وحجتو وتكاممو
الحي يعتسج  برخيا  ذا شبيعة خاصة تسيده عغ الشز المغػي  تشطيع خاص لمػحجات السكػنة ليا، إذ تسثل الرػرة نّرا  

يسدج األلػاف واألشكاؿ والتخاكيب في لػحة فالرػرة تذكيل فشي  (2) في إنتاج مزاميشو عمى البشية المغػية السدبقة
إنيا تقع في  فخيجة مخصعة بالتشػع الجاللي والخمدي والخوحي تمتقي فيو " المغة والجدع والشفدي والعزػي والحىشي،

الفاصل والخابط بيغ السخئي والالمخئي، وبيغ السعقػؿ والسحدػس، ولعل التحبحبات الجاللية ىي ما يجعل مدتعسمييا 
الستعجدة في  التذطياتتجسيع لاإلبجاعي  (3)مػف معيا بريغ كثيخة مغ الحرخ االعتباشي قرج بشاء خصابيع"يتعام

نديج واحج ليحقق غايات جسالية ترب في العتبة الشرية الثانػية التي تأتي بعج العشػاف الخئيذ وىي ال تقل شانا  
فعمى سبيل السثاؿ تزسشت السجسػعة القررية قررا  عجة ليا عشاويغ  ،لمشز ا  عغ العتبة األولى بػصفيا مفاتيح

ثانػية تسثل الجدء السكسل لمعشػاف الخئيذ الحي اتكأ عمى الخمد في كذف السعشى الخفي اإليحائي، إنو البخؽ الحي 
المغة بفاعمية  (4)يتيح لمػعي أف يدتذف عالسا  ال حجود لو، لحلظ ىػ إضاءة لمػجػد السعتع، وانجفاع صػب الجػىخ

التي  بػصفيا المبشة األولى لسجسػعة التخاكيب الستحػلة إلى انداؽ أو مجسػعة مغ األنطسة والقػانيغ والعالقات
خزع لمسشطػمة التبادلية االجتساعية وبػصفيا أداة التػاصل والتفاعل الحي الستكامل والسػجو لتكثيف بجيييات ت

رمدية حية ناشقة يتفاعل معيا القارئ أيشسا حّمت إذا داعبتيا يج فشاف أو  األشياء الحياتية وتحػيميا إلى تعابيخ
والسيسا إذ اترفت بالخمدية السصعسة بشكية العالقات والدسات السػجػدة في الطػاىخ والسػضػعات السألػفة  ،(5)مبجع

يعيذيا اإلنداف  حيغ ت الستجاخمةالصبيعية واالجتساعية واألدبية التي محػرىا الحات اإلندانية التي تفجخ بؤرة العالقا

                                           

 .139ـ:1978دمحم صادؽ العفيفي، مكتبة الخانجي، القاىخة،  ،الشقج التصبيقي والسػازناتيشطخ: ( 1)
 ، القاىخة،1يشطخ: جساليات الرػرة في الديسيػشيقا والفيشػميشػلػجيا، د. ماىخ عبج السحدغ، الييئة العامة لقرػر الثقافة، ط (2)

 .23ـ: 2015     

 .27ـ: 2005الرػرة والحجاثة البرخية، فخيج الداىي، مشذػرات وزارة الثقافة، السغخب،  :العيغ والسخآة  (3)

  . 269: ـ2012، بيخوت، 7زمغ الذعخ، أدونيذ، دار الداقي، ط يشطخ: (4)
  .64: ـ1988، 2ط دار قخشبة، ،جساعة مغ الباحثيغيشطخ: جساليات السكاف، (5) 
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يسكغ لمسبجع أف يدتعسل المغة كسا يدتعسميا الشاس في حياتيع السعاشية العادية،  التي يعكديا الشز األدبي، إذ الو 
 . (1)فالسفخوض في المغة الذعخية الخمدية أف تكػف ذات شاقة تعبيخية مرّفاة ومكثفة

يعانييػػا الفشػػاف السبػػجع، لتسػػشح األشػػياء مغػػدى  خاصػػا ، فيػػي التػػي تدػػتجعي الخمػػد بالتجخبػػة الذػػعػرية التػػي يػػختبط و  
الخمػػد السصمػػػب كػػي تجػػج فيػػو التفخيػػغ الكمػػي لسػػا تحسػػل مػػغ عاشفػػة أو فكػػخة شػػعػرية، فاسػػتثسخ الحيػػػاف رمػػدا  لتذػػكيل 

مػضػعيا  لسػا يكّشػُو،  السػقف الذعػري وتجديجه وربط الجاللة السشبثقة مشو بسذاعخ مكثفة ليجعل مغ ىحا الخمد معادال  
وبشيػػة فشيػػة صػػالحة وصػػادقة إلقامػػة نػػػع مػػغ التػػخابط بػػيغ الػػجاخل والخػػارج بالشدػػبة لمػػحات وبػػيغ الخػػاص والعػػاـ بالشدػػبة 

 . (2)لمستمقي
سػخدية عمػى عاتقػو نقػل األحػجاث وسػخدىا فػي لػحػة فشيػة تثيػخ الجىذػة والجسػاؿ  شكل تػضيف الحيػػاف ثيسػة حسليو    

واالسػػتغخاب التػػي يجتسػػػع فييػػا الػاقػػع والخػػػارؽ لمصبيعػػة، وهف شغػػى األخيػػػخ عمييػػا، وىػػي تقشيػػػة فشيػػة وضفتيػػا األعسػػػاؿ 
يا كميػا  لػحا جػاء البشػاء الدخدية الحجيثة لتعبخ عػغ أزمػة اإلندػاف السعاصػخ تجػاه الدػمصة والحيػاة بتعقيػجاتيا وضػغػشات

الفشي ليحه الذخرية عمى وفق رؤية ججيجة ال تحتفػي باألبعػاد الجاخميػة فحدػب، بػل تقػّػض الرػػرة الثابتػة لمذخرػية 
. وتػجخل رمديػة (3)مغ الخارج وتيػجـ مخجعياتيػا، ومػغ ثػع إعػادة تذػكيميا بذػكل يتجػاوز قػػانيغ الػاقػع والصبيعػة السألػفػة

 (4)األنذػصة التخّيميػة كميػاة ترػشيفية مػع الفشتازيػا التػي تتسثػل فييسػا فػي أنيػا تتجػاوز ذلػظ إلػى الحيػاف في عالقػة ججليػ
ومغ ضسشيا االختالالت السداجية التي قج تبجو فاعميتيا خارج عغ نصاؽ السألػؼ فػي أوؿ األمػخ غيػخ مدتدػاغة، إمػا 

  لػػػحا تكػػػػف الخمديػػػة وسػػػيمة لحكػػػي (5)شػػػوأف تكػػػف جامػػػجة مػػػغ حيػػػث اإليحػػػاء أو تبعػػػث خيػشػػػا  متقمبػػػة وغيػػخ محػػػجودة م

                                           

 ، بيخوت، 3قزاياه وضػاىخه الفشية والسعشػية، د. عد الجيغ اسساعيل، دار الفكخ العخبي، ط يشطخ: الذعخ العخبي السعاصخ، (1)
  .179-178ـ: 1966     

 .91: ـ1977 ،القاىخة ،اإلسكشجرية ،مشذأة السعارؼ ،د. رجاء عيج ،دراسة في لغة الذعخ ) رؤية نقجية (يشطخ:  (2)

 لدشة  (2)العجد  العخاؽ، يشطخ: العجائبي في رواية الصخيق إلى عجف، د. فيرل غازي، مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ اإلندانية، (3)
 .123 -122: ـ2009     
 . 154: ـ2008، القاىخة، 1، مكتبة األسخة، طيشطخ: الخياؿ العمسي أدب القخف العذخيغ، محسػد قاسع (4)
 .21ـ:1993( لدشة 4) العجد بغجاد، زيا، سي. ف. مانمػؼ، تخجسة: عقيل جػني لفتة، مجمة الثقافة األجشبية،يشطخ: مجخل إلى الفشتا (5)
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فػالعشػاف ىػػ السفتػاح اإلجخائػي  .(1)األسخار والسكػنات السشبثقة مشيا تقمق وتػلج إحداسا  مخالفا  لسا يػلجه أي نز أدبػي
األوؿ الػحي يسكػػغ فيػو الػػجخػؿ إلػى العػػالع الػجاخمي لمػػشز األدبػي لكذػػف أسػخاره واسػػتكشاه دالالتػو وبيػػاف جسالياتػو، كسػػا 

عج العشػاف مفتاحا  محخكا  لعجمػة الػشز، يتدػمح بػو السحمػل لمػلػػج إلػى أغػػار الػشز العسيقػة قرػج اسػتشصاقيا وتأويميػا ي
 .(2)لتذكل صمة قػية بيغ الخوائي والستمقي

مػػجخال  لكػػل " وتطيػػخ أىسيػػة العشػػػاف مػػغ حيػػث انػػو نػػز صػػغيخ يتدػػع بحسػػػالت دالليػػة ذات فاعميػػة مكثفػػة بػصػػفو    
 ،يقػػػع البرػػػخ عمييػػػا، وتجركػػػو البرػػػيخة بػصػػػفيا نرػصػػػا  انتقاليػػػة نحػػػػ األىػػػع أال ىػػػػ الػػػشز السخكػػػدي  شػػػيء وأوؿ مػػػا

فػػ ف أفزػل شخيقػػة لالسػتفادة مػػغ إمكاناتيػا الفشيػػة تكسػغ فػػي ضػخورة التعامػػل معيػا مػػغ مدػتػاىا الخػػادـ لمػػشز  بالتػاليو 
فميدػت العتبػات الشرػية محايػجة بػل كػل  (3)" السخكدي، وليذ مغ صػرتيا التي تتحػػؿ فييػا إلػى مػضػػع معػدوؿ عشيػا

مكّػف نري مختبط ومتعمق بشطاـ اجتساعي يختبط باألفكار التي تذييج السذيج الثقافي فالعشػاف يؤدي " وضائف شكمية 
 .( 4)وجسالية وداللية تعج مجخال  لشز كبيخ كثيخا  ما يذبيػنو بالجدج رأسو ىػ العشػاف"

" مجسػعػػة العالمػات المدػػانية التػي يسكػغ أف تػػجرج عمػى رأس نػػز لتحػجده أو تػػجؿ ويعػخؼ )ليػىػيػظ( العشػػػاف بأنػو    
. ومػػغ ىػػحا التعخيػػف يسكػػغ أف تتزػػح ثػػالث وضػػائف لمعشػػػاف (5)عمػػى محتػػػاه العػػاـ وتغػػخي الجسيػػػر السقرػػػد بقخاءتػػو "

 ىي :
 تعييغ الشز.     -1
 تحجيج السزسػف .    -2
 .(1)التأثيخ في الجسيػر -3

                                           

 ، دار األماف، الخباط،1، شعيب حميفي، مشذػرات االختالؼ، الجار العخبية لمعمـػ ناشخوف، ط شعخية الخواية الفانتاستيكيةيشطخ:  (1)
 .54 :ـ2009        

 . 97-96: ـ1997 لدشة( 3)العجد ،(25) السجمج بيخوت، الفكخ، عالع مجمة حسجاوي، جسيل ،الديسيػشيقا والعشػنةيشطخ:  (2)
 . 54ـ: 2009سػرية،، الالذقية ،1ط ػف، دار الحػار لمشذخ والتػزيع،بلظ أشياعتبات الكتابة في الخواية العخبية، د. عبج الس (3)

 ( 1(، العجد )28السجمج ) ،شعخية عشػاف كتاب الداؽ عمى الداؽ فيسا ىػ الفارياؽ، دمحم اليادي السصػي، مجمة عالع الفكخ، بيخوت(4) 
 .455: ـ1999 لدشة     
 .456نقال  عغ: شعخية عشػاف كتاب الداؽ عمى الداؽ فيسا ىػ الفارياؽ:  (5)
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عػػجد مػػغ البػػاحثيغ وضػػائف العشػػػاف باالعتسػػاد عمػػى وضػػائف المغػػة التػػي قػػاؿ بيػػا )ياكػبدػػػف( ىػػي: االنفعاليػػة  ويحػػجد

 . (2)واإلنتبالية والسخجعية واإلفيامية والسيتالغػية والذعخية
، فػي حػيغ (3)لحا تكػف وضػائف العشػػاف سػتا  ثػع يزػيف إلييػا )ىشػخي ميتػخاف( الػػضيفتيغ التحخيزػية واأليجيػلػجيػة     

 يخى )جيخار جيشيت( أربع وضائف لمعشػاف ىي : 
 وضيفة تعييشية:  أي تحجيج ىػية الشز، إذ يعصي الكاتب اسسا  لمكتاب تسيده عغ الكتب األخخى. .1

الػضيفة الػصفية : تتعمػق بسزػسػف الكتػاب أو بشػعػو عبػخ وصػف الػشز ب حػجى خرائرػو السػضػػعية أو  .2
 الذكمية أو بيسا معا .

 لجاللية الزسشية أو )اإليحائية(: تختيغ بالصخيقة أو األسمػب الحي يعّيغ العشػاف بو ىحا الكتاب.الػضيفة ا .3

 .(4)الػضيفة اإلغخائية: إذ يدعى الكاتب إلى إغخاء القارئ باقتشاء الكتاب أو بقخاءتو .4

شػػييتو لمقػػخاءة، ومػػغ ثػػع يفػػتح ويخكػػد الشاقػػج )روالف بػػارت( عمػػى الػضيفػػة االغخائيػػة لمعشػػػاف، ألنيػػا تثيػػخ القػػارئ وتفػػتح   
 .(5) الباب لمجخػؿ إلى مغاليق الشز في مغامخة البحث واالستكذاؼ

وتبجو أىسية العشػاف ببعػجيغ اساسػييغ يتسطيػخاف فػي تحجيػج الػشز أوال ، والكذػف عػغ مجسػعػة مػغ الػجالالت االيحائيػة 
ات السيسػة واالساسػية التػي يقػف عشػجىا السؤلفػػف كثيػخا  فقج كػاف العشػػاف وال يػداؿ مػغ العتبػ (6)الخمدية السشبثقة عشو ثانيا  

                                                                                                                                                  

 .21: ـ1997( لدشة 1العجد ) نيشػى، العخاؽ، الصالب، مجمة صػت،يشطخ: مفيـػ الخواية الديخية، د. عسخ دمحم  (1)
 : ـ1988الجار البيزاء،  ،1، دار تػبقاؿ لمشذخ، طدمحم الػلي ومبارؾ حشػف  :تخجسةروماف ياكػبدػف، يشطخ: قزايا الذعخية،  (2)

      33. 

 .100 :ـ1997 لدشة( 3)العجد ،(25) السجمج بيخوت، الفكخ، عالع مجمة حسجاوي، جسيل الديسيػشيقا والعشػنة (3)
 .20 -19ـ: 2011، سػرية، 1يشطخ: العشػاف في الخواية العخبية، عبج السالظ اشيبػف، محاكاة لمجراسات والشذخ والتػزيع، ط (4)

 ( لدشة 2) (، العجد15) السجمج القاىخة، يشطخ: الخصاب الذعخي الحجيث مغ المغػي إلى التذكيل، رضا بغ حسيج، مجمة فرػؿ،(5) 
 .100 :ـ1996    
 . 303: ـ1996، القاىخة، 1، دار نػبار لمصباعة، طيشطخ: بالغة الخصاب وعمع الشز، د. صالح فزل(6) 
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. وفػاتح عبػج الدػالـ شػأنو شػأف كػل أديػب تذػغمو مدػألة اختيػار العشػػاف، (1)قبل أف يختاروا عشػاويغ نرػصػيع الخوائيػة
ويمحػػأ أف عشػانػػات قررػػو تخزػػع لصبيعػػة السػضػػػع فػػي مػػتغ القرػػة، فيػػػ يخاعػػي ذلػػظ فػػي اختيػػاره لمعشػػػاف والسػػيسا 

 التي ضست : ()ػانات الفخعية قيج البحث في مجسػعتو القررية قصارات ترعج نحػ الدّساءالعش
 قفدة القخد. -1

 السخأة القّصة والخجل القشفح. -2

 الزفجع الخمادي. -3

عجيػػج مػػغ األعسػػاؿ األدبيػػة، إذ بػػخز مالػػحي شػػكل مػضػػػعا  ل خبػػي قػػجيسا  وحػػجيثا  صػػػر األدب الع حيػػػاف احػػجىيعػػج ال  
ويذػػػكل ثيسػػػة ميسػػػة فػػػي الحكايػػػات  ،قرػػػةالداخػػػل  , وجعمػػػو حػػػػافد مشسيػػػة لمفعػػػل الدػػػخديةفػػػي صػػػػره الستعػػػجد الحيػػػػاف
وسػؼ نتشاوؿ العشػانات الفخعية فػي أعػاله كػل عمػى حػجه لبيػاف دوره فػي  وقج عخفتو الثقافة العخبية اإلسالمية ،الخخافية

 السختبصة بو وانتياء بالخاتسة. خصاشة األحجاث ابتجاء  مغ العشػاف، ومغ ثع السخور باألحجاث
 السبحث األول: العتبة العشؽانية )قفدة القخد( / البحث عؼ الشجاة. 

الحاصل بيشيسا )السزاؼ والسزاؼ إليو( مغ الشاحية  التجاخل والتعالقبشكل التزايف عتبة العشػاف األوؿ    
الشحػية، فزال  عغ الجاللة المفطية التي اتدست بالتجاور والتشاسق بيغ الجاليغ ليحيل العشػاف إلى فاعمية نرية  

 (2)بية"تجعمو " دليال  عمى الشز بكاممو، أو عمى جدء مشو مدتجرجا  إليو، كاشفا  عغ شاقاتو وحسػالتو القػلية والخصا
ليذكل العشػاف في اإلعساؿ الشثخية مدشجا  إليو، في حيغ يسثل الشز مدشجا ، إذ يتسيد العشػاف في الشرػص الشثخية 

ا نمسدو في سوىحا م ،(3)بػصفو حامال  لمفكخة الجػىخية العامة لمعشػاف، في حيغ تغييب ىحه الخاصية في الذعخ
لستزايف )قفدة القخد( إذ تكخرت الثيسة األولى لمعشػاف مغ بجاية القرة السفخدة األولى )قفدة( في العشػاف السخكب ا

                                           

 . 457يشطخ: شعخية عشػاف كتاب الداؽ عمى الداؽ فيسا ىػ الفارياؽ:  (1)
()  ـ.2019، بيخوت، 1ناشخوف، طقصارات ترعج نحػ الّدساء، فاتح عبج الدالـ، الجار العخبية لمعمـػ 

 د. الياشع أسسيخ، الذبكة العخبية لألبحاث ،( ، االخبار والكخمات والصخؼسالميعتبات السحكي القريخ )في التخاث العخبي اإل (2)
 . 63ـ: 2008 ،، بيخوت1ط ،والشذخ     
 .71ـ: 2010دمذق، ، 1يشطخ: عمع العشػنة، عبج القادر رحيع، دار التكػيغ لمتأليف والشذخ، ط (3)
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تحّسَذ ليخيشي .. " لّػح لي مغ خمف ضيخ مجربو، ثعَّ التحَق بالتالميح السدتعجيغ لقفدة الجوراف في اليػاء. :وبريغ عجة
ليقفدوا وىع يزعػف أيجييع مثل كيف سيكػف قفدتو، اصصف خمف ثالثة تالميح، صاروا يشصمقػف الػاحج تمػ اآلخخ، 

الحداـ السددوج عمى بصػنيع وبحخكة سخيعة تقػدىع فييا رؤوسيع دفعة إلى أماـ يصيخوف بذكل دائخي ويشقمبػف 
األب وابشو وىػ يمػح ألبيو  شخريتي يتبيغ في ىحا السذيج العالقة التبادلية بيغ ((1ويشدلػف عمى قجميغ صمبتيغ.."

ه أماـ السجرب، ويكذف السذيج عغ الحساس الحي اعتخى ؤ قفدة التي تجرب عمييا ىػ وزمالبيجه قبل أف يذخع في ال
 االبغ لكي يتقغ تمظ القفدة ولكي يبيغ قجراتو أماـ نفدو، وأماـ أبيو وأماـ اآلخخيغ وفي نفدو أف يتفػؽ عمييع.

نػلػج األب ليقصع الدخد ػ أتي ملقج احتػى السذيج عمى تمظ الحخكات السشتطسة مغ فخيق الجسشاستظ السجرسي، وي  
" يا لو مغ تسخيغ صعب وخصيخ، ماذا لػ لع بتبياف صعػبة التسخيغ وخصػرتو خػؼ االندالؽ مغ تمظ القفدة السخعبة: 

تػعد الثقة و  ((2".ُيتع أحجىع الجورة كاممة في قفدتو، ما مريخ رقبتو؟ شيء مخعب لػ فكخت فيو عمى ىحا الشحػ.
بالعديسة والفػز ميسا كانت صعػبة تمظ القفدة  ألنيا تذحح الحات بتمظ السعشػية كسا جاء: " كشُت بالشفذ لمذخرية 

يدػؽ الدارد قزية إذ  ((3«.."إنظ تدتصيع أف تقفد أية قفدة ميسا كانت صعبة، لكغ في أوانيا» دائسا  أقػؿ لو بحّجة: 
ج قخعو، يتجفق عالكالـ سػى ذلظ الجخس الخّناف الحي ب " وال يشييسياسية وىي خخوج بخيصانيا مغ االتحاد االوروبي: 

تكذف القرة عغ مالبدات تمظ الحادثة لتتػازى مع  احل (4)التالميح مثل العرافيخ حيغ ُتفتح أبػاب أقفاصيا.."
 أصػات التالميح قبل القفدة، فالحجث اآلني جاء مع الحجث السسيج:

الرغيخة السصّمة عمى قاعة التجريب. رأتشي معّمسة كانت تحسل كتبا ، فتحت كشُت وحجي متدّمال  إلى تمظ الباحة  " 
يشفخد والج  (5)عيشييا تعّجبا  مغ وقػفي وحجي في ىحا السكاف، في حيغ يقف أىالي التالميح في ساحتيع السعخوفة.."

مغ معمسة انتبيت إليو في  التمسيح بتدممو إلى باحة صغيخة )مكاف مشعدؿ يصل عمى السكاف الخئيذ( لكشو كاف مخاقبا  
تمظ الباحة عمى الخغع مغ أف أىالي التالميح كانػا يقفػف في مكاف محجد، وكأف األب أراد أف يتفخج عمى ابشو 

                                           

 .73: )قرة قفدة القخد(، الّدساءقصارات ترعج نحػ  (1)
 .73: السرجر نفدو(2) 
 .73 ،) قرة قفدة القخد(:الّدساءقصارات ترعج نحػ  (3)

 .73: السرجر نفدو(4) 
 .74: السرجر نفدو (5)
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" كاف سامي يجبخني كّل مّخة أف أقصع مائة متخ تقخيبا  في  أثشاء القفدة:في  والتالميح دوف أف يخاه ابشو لكي ال يتثبط 
ؾ السصل عمى قاعة تجريباتو. وكشُت في داخمي متميفا  ألداء دور التدّمل الحي رسسو لي سامي بكل الػصػؿ إلى الذّبا

« كاف يجيبشي بعفػية: » ال تقمق سػؼ أتدّمل إلى األرض الحخاـ وأشاىج تجريباتظ « كشُت أقػؿ لدامي:  ..إتقاف.
األب خمدة  يتدمل إذوشيجة،  بيوالرمة بيغ سامي وا وتعج (1)«.."ماذا تقػؿ؟ ال أفيع ما تقػلو؟ أي أرض تقرج؟

ويسارس حخكات تكذف عغ ماٍض مّخ بو، وكأنو في شقػسو يعػد بو الدماف إلى ذكخيات ىػت في اعساقو ولع يعخفيا 
"  :أحج. إذ شّبو تدممو إلى مكاف تجريب ابشو باألرض الحخاـ التي يدتخجع احجاثيا مع ما سػؼ يحرل في الحاضخ

انت ىي نفذ السدافة، مائة متخ أو تديج، كاف عميَّ قصعيا كّل يػميغ مّخة، مغ مقخ سخّيتي في الجبية إلى رّبسا ك
مػاضع الحجاب الستقجمة في األرض الحخاـ التي تفرمشا عغ الجشػد الستخبريغ بشا عمى الجانب اآلخخ. كانت 

ومكاف يستمظ مخجعية  ذيج إلى زمغ ماضٍ الس ت الذخريةأعادإذ  (2) األرض سيمية مكذػفة في شخؽ البرخة،.."
واقعية )مجيشة البرخة( في أثشاء الحخب العخاقية الساضية فقج استخجع تححيخ الزابط لو في ذلظ الدمغ مغ اف قشاصي 
العجو يخصجوف الخشادؽ التي كاف يحتسي بيا الجشػد، وبأف رصاصاتيع ال تخصئ ابجا  فيجب الحيصة والححر في أثشاء 

كاف الزابط يشرحشي بتجشب الخشادؽ في التدّمل والتعػد عمى االحتساء بتزاريذ األرض السكذػفة، "  التحخؾ:
واف ما يسميو عميو الزابط ليذ مجخد (3) "...ميسا كانت ضئيمة. شالسا أخبخني إفَّ القّشاصيغ يخصجوف مجاخل الخشادؽ

شػات متتالية. والزابط ال يأمخ الجشجي رأي بل خبخة اكتدبيا في سػح السعارؾ وقتاؿ العجو ألكثخ مغ خسذ س
ىحا ليذ أمخا  عدكخيا ،  " )األب( بحلظ بل يعمسو مغ خبختو أف يشدؿ متخيغ في الخشجؽ لكي يتقي رصاصات العجو:

وهّنسا ىػ مجخد رأي شخري نابع مغ خبخة قتاؿ خسذ سشػات، وهفَّ ب مكاني سمػؾ درب الخشادؽ السحفػرة بعسق 
ىحا األمخ يختبط في حيغ يػجد األب عغ ضابصو بأنو كاف قج تخخج مغ عمع الشفذ، و  (4)"..متخيغ التقاء الخصاص

                                           

 .75)قرة قفدة القخد(، الّدساءقصارات ترعج نحػ  (1)
 .75: السرجر نفدو(2) 
 .75: ،) قرة قفدة القخد(الّدساءقصارات ترعج نحػ  (3)
 .75 السرجر نفدو: (4)
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" الزابط كاف  بقخاءة الشفدية قبل القتاؿ عمى الخغع مغ أنو سسع لسدا  مغ ضابط الدخية الحي كاف لخبسا ال يعتج بخأيو:
 (1).يفخخ دائسا بأّنو خخيج قدع عمع الشفذ قبل أف يربح ضابط احتياط..."

يعػد الدارد )األب/ الجشجي( مغ استخجاعو إلى الحاضخ اآلني ليدتسخ في حجيثو عغ ابشو سامي الستييئ لقفدة     
القخد، وىػ يقػـ بحخكات القفد، ويحاوؿ الصيخاف مع القفدة، وىػ يحاوؿ أف يقػؿ لو إف حخكة يجيو خاشئة، وعميو في 

لحاضخ يسخ السجرب أماـ والج سامي ليخبخه أف سامي يتعمع بدخعة، أثشاء القفدة أف يشحشي، في تمظ المحطة مغ الدمغ ا
" ضلَّ سامي يصػح يجيو في اليػاء كسخوحة، ويقفد كأنَّو يصيخ.  ثع يباغت والجه ليخكس قافدا  ذراعيو ويحتزغ اباه:

يحشي رأسو. وكاف فيسا كاف صجيقو يدحبو مغ كتفو، ويحاوؿ أف يقػؿ لو إفَّ حخكة يجيو في االتجاه الخصأ وعميو أف 
يذخح لو الخصػات بحخكات سخيعة تػحي بأنَّو كاف متقجما  في التجريب عمى سامي، وكأنَّو كاف يتدّمق اليػاء. حيغ مخَّ 

وفجأة  رفع رأسو نحػي كأنَّو لمتّػ رآني، « ... سامي يتعّمع بدخعة» السجرب أمامي، ابتدع، وقاؿ مغ دوف أف يتػّقف: 
 (2) اعيو فاحتزشتو.."وركس قافدا  راميا  ذر 

تشتقل عيغ الكاميخا لخسع خصاشة الحبكة نحػ أزمة الحجث أو األحجاث الستذابكة في مشطػمة تتسيد بازدياد الػتأـز     
بيغ  –عالقات أخخى كثيخة مسكشة  فزال  عغوالترارع واّتزاح شػاغل الذخريات واختالفيا واحتجاد العالقات بيشيا 

فيفدح الحػار مجاال  خربا  لتشذئة األفكار وتغحيتيا أو تحجيج السػاقف  –الحػار الباششي الحػار والػصف والدخد و 
 وىحا ما نمسدو في السذيج اآلتي:   (3)عمى نحػ متفاعل في مديخة البشاء الدخدي

 سيجي الجشخاؿ، أرجػؾ ال تمق عميشا بالدّمع، الججار مختفع ويسكغ أف يخونا بديػلة مغ داخل القاعة،»  - "
في ىحه المحطة، نطخت إلى عيشّي سامي ثّع إلى عيشّي ياف، .. ىسا يجيجاف قفدة القخد... «.وسيصمقػف الخصاص عميشا

 وانتدعُت برعػبة ابتدامة االشسئشاف مغ ركاـ القمق في أعساقي وقمت ليسا ساخخا :
 «.إّنو ال يعخؼ قفدة القخد »   -

 «.ّنيسا يجيجاف قفدة القخد ال تقمق السيع إ» عجُت إلى الزابط قائال  : 
 «.ىشاؾ إسفشج واٍؽ تحت الدياج في كّل األحػاؿ»   -

                                           

 .75 :السرجر نفدو (1)
 .77 )قرة قفدة القخد(:، الّدساءقصارات ترعج نحػ (2) 
 .62ـ: 2009، تػنذ، 1يشطخ: الحػار خمفياتو وآلياتو وقزاياه، د. الرادؽ قدػمة، مدكيمياني لمشذخ والتػزيع، ط (3)
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 (1) «.."إذف انتبيػا رجاء  سيقفداف اآلف  »  -
 

يجور في ىحا السذيج الحػاري حجيث بيغ الذخريتيغ العقيج رانجؿ/ واألب حيغ دخل االرىابيػف إلى السجرسة      
) قفدة القخد( لمشجاة مغ ىحا السػقف الفجائي    ب أف ابشو وصجيقو )ياف( سيقفدافالعتقاؿ بعس الخىائغ، إذ يبيغ األ

إلى الشجاة بفعل تقميج  يافف تدعاالحي حرل معيع. وكسا معمػـ أف القخد يخمد إلى التقميج في كل شيء فالذخريت
 القفدة.

شيء يقييع السػت، ويشجييع مغ ويصمب األب مغ العقيج رانجؿ أف يزعػا اسفشجا  تحت الدياج لكي يدقصػا عمى 
خصخ االرىابييغ، كسا يتفاجأ العقيج بأف سبب الشجاة سيكػف بػ) قفدة القخد( ويخبخه أف التمسيحيغ يجيجاف ىحه القفدة التي 

 ستذكل الشجاة مغ ىحا السأزؽ. 
 كّل شيء تعَّ في ثػاٍف. وسسعُت الزابط يقػؿ بفخح: "» 

 « .فعال  وصال بأماف، يا إليي قخداف »   -
 ..» "(2)الحسج هلل »  -
جئ الحزػر بتمظ القفدة التي خصفت ثػاٍف مغ زمغ آني كأنيسا قخداف فعال ، كسا أخبخ األب العقيج رانجؿ ػ ف  

"كّل ذلظ لع يسخ كالما  متدمدال  في رأسي، كاف نافػرة تجّفقت في لسح البرخ، مع انعكاس وجو ذلظ والحزػر: 
الشافحة السفتػحة، وقفدة القخد التي كانت قج تذّخبت في دمي وأنا أمارسيا مع سامي كّل يػـ، الخجل السدّمح في زجاج 

والحداـ الحي كاف قج ندؿ كالراعقة حػؿ رقبة السدّمح مخبػشا  كسذشقة. ولذجة خصفي لخأس الخجل مغ الشافحة 
صع رأسو بالججار ثّع بخكبتي. كشُت قج السشخفزة، شعخُت بأفَّ عطاـ رقبتو تتكّدخ، وىػ يصيخ مغ فتحة الشافحة فيخت

 (3)فعمت كسا أوصاني العخيف سػادي قبل ثالثيغ سشة.."

                                           

 .82قرة قفدة القخد(:  )،الّدساءقصارات ترعج نحػ  (1)
 .82: )قرة قفدة القخد(، الّدساءقصارات ترعج نحػ  (2)

 .88 السرجر نفدو:(3) 
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تجاعيات مّخت في رأسو، وتجفقت في لسح البرخ وىػ يػاجو الخجل السدمح في زجاج ليعمع األب ابشو سامي تمظ القفدة 
خأس بالججار، ثع بخكبتو الـ رقبتو مع ارتصاـ تمظ الشافحة السفتػحة، وكيف كانت نيايتو وىػ مخبػط بخقبتو وتكدخ عطا

 متحكخا  قػؿ العخيف سػادي مدتخجعا  ما قالو قبل ثالثيغ سشة.
ثع تشتقل عيغ الكاميخا لترػيخ مذيج آخخ خارج السجرسة في مذيج حػاري مباشخ ما بيغ شخريتي الجشجي واألب    

تتابعت. خصػاتي مغ دوف أف أشعخ بقجمّي لبمػغ الذارع "  فيػ يدألو عغ اصابتو في حيغ يجيبو أنو القخد أكذ واي:
السخصػؼ بخجاؿ الذخشة السدّمحيغ. واحج بيشيع رأيتو قخيبا  مّشي مغ دوف اآلخخيغ بالخغع مغ إّنو كاف معيع. وال أدري 

 يشطخ إليَّ بخػؼ، ثعَّ صخخ: لساذا رأيتو وحجه
 «.إرـِ سالحظ »  -

 بأّنو ال يعخفشي وقخرت أف أعخفو بيػيتي، قائال : كاف السدجس لّسا يدؿ في يجي. وشعختُ 
 . (1)« "أنا القخد إكذ واي»   -

يؤكج األب بخصػاتو الػاثقة عبخ الذارع السكتأ بخجاؿ الذخشة معخفا  عغ نفدو بأنو ) القخد إكذ واي( في حػار و 
فيسا كاف الذخشي يأمخه أف يمقي  (2)(إكذ واي)متخاتب يقصعو الدخد، وبجأ يعّخؼ الذخشي عغ نفدو ويكخر أنو القخد 

حزخ العقيج ذو الييبة  الدالح مغ يجيو فقج كاف )القخد إكذ واي( الذفخة الخاصة بيغ األب والعقيج رانجؿ: "
يحزخ العقيج بتمظ  لحا(3) "..خصأ الذخشي في إشالؽ الخصاص.الصاغية، والتّف حػلو الجشػد، وكاف يعتحر عغ 

حػلو ليعتحر مغ األب عغ خصأ ذلظ الذخشي في اشالؽ الخصاص، وقج تسشى األب أف الييبة أماـ الجشػد ويمتفػا 
سيصمق الجشجي الشار ال محالة. لقج شكمت رمدية  (القخد إكذ واي) ترل كمساتو لمعقيج ففي حالة قػؿ االسع أو الذفخة

االبغ سامي وياف ىخبا  مغ السدمحيغ، واألب قفد قفدة ىخبا  مغ واقع البمج قفدة ) قفدة القخد( انتقاال  مغ واقع إلى آخخ، ف
إذ األليع إلى بمج آخخ، وىي سمدمة انتقالية مغ حالة إلى أخخى. فالقفدة ليا تجاعيات معيشة في ذات األب واالبغ، 

 قيخ واالستبجاد.تداوقا معا عمى وفق تمظ الطخوؼ القاىخة التي اضصختيسا إلى ذلظ ولمشجاة مغ الطمع وال

                                           

 .90قرة قفدة القخد(:  )،الّدساءقصارات ترعج نحػ  (1)
 ا  نطام بػصفو في السجاؿ الصبي (XYمرصمح ) يدتخجـ ، وكحلظ2014ىػ فمع درامي تع إنتاجو في السسمكة الستحجة ، وصجر سشة  (2)

                                                                https://ar.m.wikipedia.orq يشطخ: ات.يتحجيج الجشذ عشج البذخ ومعطع الثجيل

    

 .90قرة قفدة القخد(:  )،الّدساءقصارات ترعج نحػ  (3)
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 / اآلخخ ومخاتمة الدمطة. العتبة العشؽانية )السخأة القّطة والخجل القشفح(ثاني: السبحث ال
 

ذكل القصار مختكدا  مكانيا  لسحػر األحجاث وي ،االستيالؿ ارتباط وتعالق العشػاف الثانػي بالعشػاف الخئيذ فينجج     
" فتح بححر بّػابة العخبة كأّنو يفتح بابا  عطيسا  لقمعة. كانت في القرز كافة، والسيّسا في القرة قيج الجراسة : 

البّػابة ثقيمة لكّشيا ليدت بقجر أف تدتعري عمى شاب في الثالثة والعذخيغ. حاوؿ ادخاؿ جدسو الخشيق بذكل جانبي 
غ دفتي البّػابة، دافعا  بيجيو يسيشا  وشساال  بيجوء شجيج. مدحت عيشاه العخبة في سخعة. كاف السدافخوف غاشّيغ في بي

نػميع، تكاد رؤوس بعزيع تيجؿ مغ مدانج الكخاسي السعجنية. وعشجما أكسل انداللو مغ البػابة، لفحتو دفقو ىػاء 
ب السخ صجفة عمى الخفػؼ العالية. اتجو نحػ الباب الحجيجي، ثقيل فاسج محرػر في عخبة مكتّطة بالشاس والحقائ

وألرق وجيو بالدجاج، لعّمو يخى عالمة في ىحا الميل العسيق تجؿ عمى السكاف الحي يجتازه المحطة ىحا القصار 
 .(1) "السختج عمى سّكتِو الراعجة نحػ بغجاد..

( فيي / ألرقاتجوأكسل/فعاؿ التخاتبية ) فتح/ كانت/ حاوؿ/ مدحت/ كاف/ يتجفق الدخد برػرة تراعجية عبخ األ   
تسثل حخاؾ الذخرية في السكاف الستحخؾ القصار. اذ بّيغ الدارد اتداؽ جدج الذخرية مع كل حخكة يتحخؾ بيا، 

انتبو لتّػه  " في ىحه الّمحطة،خخى: أتتسطيخ الذخرية السحػرية الثانية التي شكمت الشرف اآلخخ لمقرة مغ جية و 
إلى امخأة تغصي جدجىا بذاؿ مغ الحخيخ الرشاعي السذّجخ، في حيغ كانت عيشاىا يقطتيغ تخقبانو بجقة، ولع يكغ 
يعمع، أّنيا كانت تمتيسو بشطخاتيا مشح دخل إلى العخبة قبل دقائق. كانت تجمذ في السقعج األوؿ السػاجو لو، وكانت 

                                           

 .95 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(1) 
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ى السقعج الذاغخ جشبيا. عخبة القصار نرف معتسة غارقة في ىػاء تذغل مقعجيغ، حيث تزع حقيبة صغيخة عم
فاسج، وعيشاف سػداواف تترّجراف ذلظ الذاؿ السمّػف بالذجخ، وصست غخيب يعتخي نطخاتيا نحػه. لع يعج في تمظ 

قجماه بيغ قميمة التخاذ قخار اليخوب. تمعثست  المحطات أكثخ مغ كػنو فأرا  غافال  يػاجو مريجة مفاجئة، ولو ثػافٍ 
يأتي دور شخرية السخأة التي كانت تخاقب حخكات ذلظ الذاب فقج ليأت تقانة و  (1)خصػة اليخوب وخصػة القمق.."

وؽ مع لػف الذاؿ السمّػف اتد إذ ،مالمح الػجو ابخزت غمتيلغ ايالدػداو شّيغ الػصف الخارجي لمذخرية لػف العي
قرجية بكل حخكة يتحخكيا فيو رصج ل ،قبوال حاليا وىي تخ اضفى جسالية في رسع مفاتغ السخأة، ولعو  السدركر

" وسأؿ  السخاتمة، لقج استشتجت في قخارة نفديا انو ىارب قج فّخ مغ شيء يخيج االحتساء بسكاف ال يرل اليو أحج:
لساذا أىخب مغ نطخاتيا، ماذا عداىا أف تعخؼ عّشي، ىي ال تعخؼ أكثخ مغ محاولتي الفاشمة في إشعاؿ » نفدو 

ثّع ضحظ في أعساقو مغ فكخة أف تكػف الشداء « سكارة، واالنزباط العدكخي لع يعّيغ الشداء حتى اآلف في مفارزه. 
 .(2) بيغ أفخاد الجير في الحخب اآلف..."

نػلػج ضحكة في اعساقو، وفي ػ أخخج الس كسا ،نػلػج الجاخمي ثسة تداؤؿ في داخمو عغ اىتساـ تمظ السخأة ػ في الس     
ػح القتاؿ بعج أف يسػت الخجاؿ جسيعا  بدبب ىحه يفكخ بأف الشداء سػؼ يأتيغ إلى سُ  إذ غ واقعو السخيخسخخية م

ال تخف أنا لدُت مغ االنزباط »   -" لسح ضحكة خافتة عمى شفتييا، وأردفت تقػؿ: الحخب التي تحخؽ كل شيء: 
في السقاعج التي تمييا. وكاف لػ استصاع، وأشمقت ضحكتيا مغ دوف أف تحدب شيئا  لمخّكاب الشائسيغ «. العدكخي 

يرػر الدارد صػرة الزحكة التي انتابت السخأة متسشيا  و (3)  "..لكّسَع فسيا، كأّنيا كذفت سّخه وفزحتو بتمظ الزحكة
ف يكسع فسيا فيي لع تعبأ بسغ حػليا قالت لو في حػار احادي مشفخد )ال تخف...( وىشا يدتذعخ الخجل انيا بتمظ أ

" كانت السخأة تخاقب ما يحجث، كأنَّيا قّصة متّحفدة لمقفد مغ فػؽ سػر. فيسا عاد الذاب  تخيج افتزاح أمخه: الزحكة
إلى الباب الخارجي لمعخبة وأسشج ضيخه عميو، وبجأ يخّمع نفدو مغ بعثخة تمظ الزجة الستفّجخة التي تدبب بيا ذلظ 

 (4)السصارد..."
                                           

 .97 السرجر نفدو:(1) 

 .97 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(2) 
 .101 :السرجر نفدو(3) 

 .99 :السرجر نفدو (4)
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 ،وربسا جاء التذبيو نتيجة كبخ العيػف التي تسّيد القصة التي تستمظ ثالثة جفػف  ،يذبو الخجل تمظ السخأة بالقصةو     
غ امتمكتيسا تمظ السخأة، وبجأت يوليذ جفشاف وىػ ما يسيد عيػنيا عغ باقي الكائشات األخخى، أو الجىاء والسخادعة المت

ساعات لع  يف الصخيق يدتغخؽ ثسانتحاوره وتصمب مشو أف يجمذ إلى جانبيا في الكخسي مجفػع الثسغ وىي تحكخه بأ
نيا صاحبة دىاء ومكخ شجيجيغ، ثع تشتقل األحجاث إيكغ لو حيمة إال أف يدتجيب ليا  ألف عيػنيا وكالميا يجؿ عمى 

" تداقصت عشاقيُج الخػؼ مغ عيشيو، وتقمََّب قشفح فػؽ سخيعا  لترػر مذيجا  كابػسيا  تتجاعى فيو األفكار والسذاعخ: 
مغ مقعجه واقفا ، متمفتا  في كّل االتجاىات، عشجما رأى عبخ الزػء الخافت في السحّصة، ذلظ الخجل ذي قمبو، وفدَّ 

الغتخة مقيجا  ومحعػرا  بيغ أيجي جشػد االنزباط العدكخي ومعيع أشخاص مجنيػف. تخاءت أماـ عيشيو أعػاد خذبية 
الحخب، في صباحات باكخة حديشة. تسّخ مغ فػقيع غميطة مشرػبة في ساحة كبيخة، يخبصػف بيا الجشػد الياربيغ مغ 

شيػر، تكاد تالمذ رؤوسيع بخغع تحميقيا في عسق الّدساء. يدحبػف آخخ أنفاسيع مع سحب جشػد فريل اإلعجاـ 
أقداـ بشادقيع اآللية. كاف عامخ، أقخب أصجقائو إليو، قج اصصادتو مفارز اإلعجاـ جخيحا  في خمفيات الجبية، بعج أف 

 (1) غ دوف أوامخ باالندحاب ليجاوي نفدو.."اندحب م
مدتخجعا  ما  بػصفة آخخا   تسّمظ الخػؼ ذلظ الذاب بعج أف رأى رجال  مقيجا  محعػرا  مغ جشػد االنزباط العدكخي    

خذبي في ساحة كبيخة، ثع يعجـ في أزمشة ال تخفى  عامػد عمىيحرل لكل ىارب مغ الخجمة العدكخية بأف يخبط 
 عمى أحج اباف تمظ الحكبة مغ الحخب التي شيجىا ذلظ الخجل.

" ندعت الذاؿ السذّجخ عغ صجرىا، واعتجلت في مقعجىا، وباَف صجرىا السكتشد تحت قسيز مغ الرػؼ األحسخ 
  -« : عمى ساؽ، وأكسمت كالما  تقّصعو ببطء: الجاكغ، تتجّلى فػقو قالدة مغ أحجار مختمفة ألػانيا. وضعت ساقا  

 أولئظ سيعػدوف. والجور السقبل سيفتذػف عخبتشا، مقعجا  فسقعجا ، سيصمبػف ىػيات الجسيع.
كانت تتمّحذ وىي تمعب بأعرابو، وىػ مخشػؽ الرػت كأّنو وقع في فخ. عاد ثانية  إلى مقعجه، يكاد يكػف مذمػؿ 

 تداءلت عيشاه بحخقة، وىػ يفتح فسو:اإلرادة عاجدا  عغ فعل شيء. و 
 «ماذا تقرجيغ؟ ىل ستبّمغيشيع عّشي؟ »    -

 « بّمغيع؟ ولساذا أبّمغيع؟ ىل أشتغل عشجىع؟ - « 

                                           

 .101 -100 :السرجر نفدو (1)
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 «إذف لساذا تخيجيغ إخافتي ؟«   -
 «ال أخيفظ. أريج أْف تعخؼ أّنيع سيأتػف إلى ىحه العخبة بعج قميل، ىل لجيظ ىػية.. دفتخ خجمة عدكخية؟  «  -
 «ىا . .   « 
 .» "(1)دائسا  أسسعيع يدألػف عغ ىحه األشياء   -«
تمحذت السخأة القصة بخػؼ ذلظ الذاب بعج أف ندعت شاليا السذجخ عغ صجرىا تأتي تقانة الػصف لتسطيخ اكتشاز    

سػى ذلظ الرجر وفػقو تمظ القالدة، وبجأت تحاوره وىي مصسئشة فيسا كاف ىػ يختعر خػفا  عاجد عغ فعل شيء 
ويجخي حػارا  مباشخا  بيشيسا يكذف عغ الخػؼ والزعف لجى الذاب والثقة والقػة ، االستدالـ لسا تقػلو السخأة القصة

 :التي أترفت برفات خاصة لجى السخأة 
" لع يكغ كالميا كبكية الشدػة حيغ يتكمسغ. كانت تشصق عغ قػة، يذعخ بيا تصفخ مغ كمساتيا، وال يجري مغ أيغ 

تشتطخ أف يدتجيب ليا مغ تمقاء نفدو، سحبتو مغ كفو في حخكة خاشفة. أراد اإلفالت مغ أصابعيا التي  مرجرىا. لع
بجت لو كسخالب القّصة. واندكبت عيشاه في كحل عيشييا الصاغي. مخَّت ثػاف قميمة قبل أْف يعػد إلى الكخسي جشبيا. 

أْف تحوب، وىي تدتصعع تمظ المسدة مختمفة لكغ أصابعيا الصػيمة عادت فانكسذت لتغجو قصعة مغ زبجة تػشظ 
كاف جمجىا قج فقَج اإلحداس بأي رجل مشح « أحقا  يسكغ أْف أشعخ بمسدة رجل؟» السحاؽ. سألت نفديا متعجبة: 

سشػات. كانػا جسيعا  في نطخىا يشيذػف لحسيا األبيس، ويتشّدىػف بشدؽ في تزاريديا البارزة قبل أْف يتحػلػا إلى 
 (2) وىع يغادرونيا مغ دوف أْف يمتفتػا إلييا..."جػارب مشدوعة 

تتسثل رمدية السخأة القصة بتمظ السخالب حيغ جختو مغ يجيو لع تدتذعخ رقو جمجىا بدبب كثخة الخجاؿ الحيغ كانػا      
يشيذػف لحسيا لقج كذف الدارد عغ أف ىحه السخأة القصة ليدت امخأة عادية بل ىي مػمذ تأخح بزعة مغ الجنانيخ 

فح. لحيتو الشاتئة تذبو عيشيو المتيغ تخخج مشيسا نطخات " كاف الخجل يمّع نفدو عشيا، مثل قشالجدج:  متعةلقاء 
كاألشػاؾ، ثّع تختّج إليو مشكدخة. الخػؼ الحي ييّده مغ أعساقو، كاف يسشع عشو إحداسو بصعع األنثى التي يحتظ كتفيا 

ػصفو آخخا  بالشدبة ب الدارد الخجل بالقشفح لقج شبو(3)  .."بو بيغ نفذ وآخخ، فّتتقج شخارة ثّع تشصفئ في لحطة اشتعاليا
                                           

 .102 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(1) 
 .103 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(2) 
 .104 :السرجر نفدو(3) 
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، والقشفح حيػاف يجسع نفدو لكي يتقي األشػاؾ أو أي شيء مغ العجو السقابل. وجاء في مقصع مغ السداميخ أف لمجشػد
لقج كاف الذاب مشكدخا  خائفا  وىػ  (1)لو كالرخخة التي يجج القشفح ممجأ فيياالقشفح يجؿ عمى الرياد الشادـ حيث أف اإل

يقتخب مغ تمظ السخأة. اذف كيف تجتسع القصة مع القشفح فيػ يحاوؿ االنكساش لتقميل اإلصابات مغ العجو السقابل؟ 
ألف   ؟ حتى الخغبة )الشذػة( سػؼ تغيب وكيف تدتمح القصة بخجػلة شاب خائف ال يفكخ في تمظ المحطة إال بالشجاة

 كبيخ عميو، وربسا يجفع حياتو ثسشا  بخدا  لمسػت في ساحات اإلعجاـ.السػقف فيو خصخ 
 « .نع، فقط أريجؾ أف تشاـ » -" 
 «.ماذا؟  »   -   

أجعل نفدظ نائسا ، ال تفتح عيشيظ ميسا حرل. ال تخد عمييع إذا نادوؾ. أقػؿ لظ شيئا .. اجعل نفدظ مّيتا .   -  «
 (2)«.." واتخؾ الباقي عميَّ 

كسغ في الشػـ والشـػ تبيشسا كاف الذاب خائفا  شاردا  يدتذخؼ ما سيحرل لو تحاوره السخأة وتقػؿ لو إف نجاتو     
العسيق، إذا ما جاء جشػد االنزباط العدكخي وحاولػا تفتير العخبة. بسعشى انيا ستكػف صساـ األماف وسػؼ تبعج 

يزعاف شارة حسخاء عمى كتفييسا، ويختجياف البيخية " رجالف عدكخياف، شػاربيسا تغصي فسييسا. نطخاتيع عشو: 
الحسخاء ، ويتبعاف رجال  يختجي الدي السجني أقرخ مشيسا، يكاد ممح األرض يشّد مغ سسخة وجيو السائمة إلى الدرقة 

قبتيا الجاكشة. أزاحت الذاؿ بعيجا  عغ صجرىا، ومّخرت يجىا في شعخىا السجّعج، ثّع نثختو عمى جيتيا اليدخى، فبانت ر 
 (3) الصػيمة السشدابة إلى عخي كتفيا الحي يديجه القسيز األحسخ اندفاحا  ووىجا .."

غ ووصف مالبديسا التي تكذف عغ الدي الخسسي ليسا، فزال  عغ يغ العدكخييترػر تقانة الػصف دخػؿ الخجم   
نحػه، وبجأت تجاعب شعخىا ليطيخ لػف البذخة )الدسخة الجاكشة(. وبحخكة مفاجأة ازاحت الذاؿ عغ صجرىا لتجحبيسا 

 :في حالة اغخائية كتفيا أماميسا
 " المدت السخأة بداقيا السسجودة ركبة رجل األمغ، وقالت:

                                           

 فيميب سيخنج ، تخجسة: عبج اليادي عباس، دار دمذق لمشذخ الحياة -األدياف –يشطخ: الخمػز في الفغ  (1)
  .115 :ـ2009، دمذق، 2والتػزيع، ط     

 .104 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )الّدساء،قصارات ترعج نحػ (2) 
 .105 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(3) 
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   .ما بَظ ال تفيع اليػـ؟ أتخكو نائسا    -
 أىػ معظ؟ َمْغ ىحا ؟   -
  .حبيبي ىحا مغ لػاـز الذغل  -
وضحكت ضحكتيا الستسّػجة التي اعتادت أف تفتح بيا األبػاب السؤصجة. وافتعمت لسَذ يج الخجل، وىػ يدّمط   

 (1).".نطخات احتقار إلى الذاب الغاشذ في بحيخة عفشة مغ الخػؼ، كاف العخؽ يتفّرج مغ جبيشو.
)الحي  الذابعغ  وري تحاوؿ اشغالالسخأة القصة بعبثية مالمدة قجميا بخكبة رجل األمغ في مذيج حػا حاوؿوت   

كاف الخجل  إذ في تمظ االثشاء هبقخبيا( واستسخت في حػارىا مطيخة ضحكة متسػجة وقامت بمسذ يج انكسر كالقشفح
 يتعخؽ مغ شجة السػقف وىػ يدتسع لسا يجخي مغ حػلو وما تفعمو السخأة القصة: القشفح خائفا  

الغامقة مخالب مجّربة تشير بشعػمة سخّية في ذكػرة ذلظ الخجل الحي لع يعج " كانت أصابع يجىا باألضافخ البشفدجية 
 يعخؼ كيف يػاجو ارتفاع حخارة دّمو. مدح أنفو بحخكة مزصخبة، ثّع قاؿ ليا:

 أىػ دائسا  نائع؟   -
 رّدت بغشج:

 أي نائع.. نحغ ما يشفعشا غيخ الشائع.  -
ال تداؿ تػغل بػصة  فبػصة  في جدجه السدتباح بأنػثتيا التي بجأت تتجّفق مع كمساتيا بتتابع سخيع. كّمسا  ومخالبيا

التفت رجل األمغ، بػجيو السالح بالدسخة نحػ الذاب الستطاىخ بالشـػ ليقػؿ شيئا ، كانت السخأة تدابق الدمغ ثانية  بعج 
ي تعخؼ أفَّ الخجل مثل الفخيدة حيغ تقع في السريجة، ال يسكغ ى ..أخخى لتديج مغ سفح جخعات أنػثتيا الحاّرة،

مشحيا فخصة الخالص أبجا . ال مانع مغ قتل الفخيدة إذا كانت شخسة وغيخ مدتدمسة، لكّشيا لع تعخؼ الفخائذ العشيجة 
تداؿ حتى اليػـ،  ولع تحتج إلى أكثخ مغ زيادة إيغاؿ مخالبيا في األجداد الداخشة السشفمتة مغ شبقات كبت ثخيشة. ال

 .(2) .".وبعج تجارب سشػات مخيخة تجيل سّخ كبت الخجل األبجي

                                           

 .106 :السرجر نفدو(1) 

 .107 -106 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(2) 
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ىحه  ـبجأت السخأة القصة باجتحاب رجل األمغ بسخالب القصة التي تخخبر ذكػرة رجل األمغ وىػ محعغ مدتدمع أما   
 (1)" فالجدج ىػ الحي يفجخ الحخكة، ويخمق مغ رحع الشز حياة تشبس بالتجّجد واالستسخارية" السخأة الصافحة باألنػثة

  ألنيا عخجاؿ األمغ حتى كادت اف تمقي بذيػتيا اماميللتديج مغ جخعات انػثتيا  رويجا   وكأف الدمغ يجخي رويجا  
الحي حفطت قػانيشو عغ ضيخ غيب.  تعخؼ الخجاؿ فيع كالفخيدة عمى حج وصفيا بعج خبخة كبيخة في ىحا السزسار

 ألنيا مجربة تعمع كيف تػقأ شيػتيا وتجخل مخالبيا في اجداد الخجاؿ الداخشة.  ولع تفتعل السػقف
لقج أخخج السذيج بخمتو حخفية تمظ السخأة السػمذ وكيف تعاممت مع ذلظ السػقف بجدجىا الحي أثار وجحب رجاؿ    

" كانت ترصشع الكالـ كسل وجو: أشفح في سباتو السفتعل كانت تقػـ بجورىا عمى الخجل الق )اآلخخ( األمغ بيشسا كاف
مع رجل األمغ لكي يعخؼ الذاب السحاصخ في نػمتو كُقشفح أفَّ الخصخ ال يداؿ قخيبا  مشو، فال يرحػ مغ رقجتو التي 

يسارس فعل االحتكاؾ  أحالتو إلى ذلظ الكائغ السحتقخ في نطخ الجسيع، حتى في نطخ رجل األمغ الحي ال يداؿ
وتتسطيخ مغ جية أخخى األنػثة السقتخنة باإلحداس بالجؼء وشغف الحب في صػرة  (2)الفاضح والسقّدز قخبو.."

واندوى في كيف نائسا  أو ميتا  ال فخؽ.  " جدجية تشاسق فييا األفعاؿ األنثػية )مّخرت/ ندعت/ تدمقت/ غاصت( :
ضيخت  (3)"..صغيخة تدّمقت جانب رأسو، وغاصت في شعخه لبالبة  مّخرت أصابعيا وقج ندعت عشيا السخالب، فكانت 

عميو مغ مريخ مجيػؿ.  وخػفا   الذابة السخّمرة لحلظ الخجل القشفح مغ رجاؿ األمغ بجدجىا ثسشا  لحخية السخأة القصّ 
فطة السخالب في أكثخ مغ مذيج داللة عمى سالح تمظ السخأة الحي ال تسمظ غيخه وسيمة لإلغػاء وقج تكخرت ل

في تمظ المحطات الدمشية  تدمدل الدخد في ابخاز الحجث الدخديبة تشازعا ف رمدية الخجل القشفح والسخأة القصّ إواإلغخاء. 
 رجاؿ األمغ.فالت مغ فمػال مكخ السخأة القصة لسا استصاع الخجل القشفح اإل

 
 

 العتبة العشؽانية )الزفجع الخمادي( / رحمة البحث عؼ الحات واثبات الؽجؽد.ثالث: السبحث ال
                                           

، اربج، 1ط الدخد االنثػي وتجخبة السعشى، د. األخزخ بغ الدايح، عالع الكتب الحجيث،سخد الجدج وغػاية المغة قخاءة في حخكية  (1)
 .101ـ: 2011

 .110 :الخجل القشفح(و  ةالسخأة القصّ قرة  )قصارات ترعج نحػ الّدساء،(2) 
 .111 :السرجر نفدو(3) 
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يذكل العشػاف الخئيذ السحصة التي يشصمق مشيا العشػاف الفخعي أو الثانػي الحي يعسل عمى تذييج األحجاث بػصفو    

الحي يدايخ األحجاث التي تقـػ بيا الذخريات التي تتسحػر جدئية تحسل دالالت مكتشدة باالندجاـ الفكخي والفشي 
عمى الجسمة االسسية في بشائو الشحػي الستزايف لخسع الرػرة  حػؿ العشػاف السػسـػ بػ )الزفجع الخمادي( الحي اتكأ

ويخمد إلى  ،ا  الزفجع في الغالب رمادي يكػف لػف و  ،الخمدية الكمية الستكاممة، إذ اتدقت الرػرة المػنية بيغ الجاليغ
 ، فزال  عغ االنتقاؿ مغ مكاف إلى آخخ.(1) الحياة وبعثيا في السدتشقعات، إذ يعير عمى األرض وفي الساء

يمترقػا  أف ليع يسكغ محخجة، أوقات في يخخجػف  ىؤالء " وقج وضف القاص ىحه الدسة والبديا لمذخريات:   
 .» لحطات في بسالمحيع ويعبثػف  بػجػه البذخ

  تقػؿ؟ ماذا إليي، يا  -   
 الزفجع تخي  لع أنت آخخ، كائغ إلى يتحّػؿ أغزبتو، إذا الخجل ىحا يفعل أف يسكغ ماذا لظ ألحكي وقتَ  ال 

فسا َأمدػا فرفة االلتراؽ والخخوج بأوقات مختمفة والتػاجج في األمكشة الستعجدة تحكخنا ببشي اسخائيل  (2)الخمادي"
الزفادع وما مشيع مغ َأحج يتكمَّع ِإالَّ وثب ضفجع في ِفيو، وما مغ آِنَيِتيع مغ حتَّى كاف الخجل يجمذ إلى ذقشو في 

تسطيخت السالمح الجاخمية لمزفجع في الذخرية السمتبدة لسػاكبة الترػيخ  إذ، (3)شيء ِإالَّ وىي مستمَئة بالزفادع
 أشياء ثّسة غخيبة، أصػاتا   يرجر إّنو إليي الخمدي لمحجث وتمػنو بو، مشدجسا  مع واقع نسػ الحجث نفدو وتصػره: " يا

يتسيد كل حيػاف إذ . (4)"يتقّػس...ال أدري ماذا قالت لو الفتيات االسيػيات.. بجأ ضيخه إلى أنطخ يجيو، بيغ تتكّدخ
خخ ليحقق غايات شخرية مثل وجػد خصخ محيط بو، أو شعاـ، أو الستعخاض ب صجار صػت يسيده عغ الحيػاف اآل

حساية مكانو ونفػذه، أو لمتقخب مغ الجشذ اآلخخ والتػدد لو، فزال  عغ صفة التحّجب والتقػس التي القػة والعزالت ل
 وىػ الستَّدخة، ذي الكّبعة الخجل " ذلظ ، بتخقب وححر:الفتيات االسيػياتاترفت بو الذخرية الخمدية التي واجيت 

                                           

 . 161الحياة:  –االدياف  –يشطخ: الخمػز في الفغ  (1)
 .165: (قرة الزفجع الخماديقصارات ترعج نحػ الّدساء، )  (2)
البغ أبي حاتع، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي، الحشطمي، الخازي ابغ أبي  ،يشطخ: تفديخ القخآف العطيع (3)

 .1547/ 5ىػ : 1419سسمكة العخبية الدعػدية، ، ال3ىػ(، تحقيق: أسعج دمحم الصيب، مكتبة ندار مرصفى الباز، ط327حاتع )الستػفى: 
 .165: (قرة الزفجع الخماديقصارات ترعج نحػ الّدساء، )  (4)
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األسػد  معصفو بجا. و رقبتو اختفاء حجَّ  األرض نحػ رأسو اآلسيػيات، ُمصخقا   مغ بالقخب معجني عسػد عشج يسكث
 في السخيف برستو يسزي وىػ وأخخى، بيغ ثانية القصار نػافح تختخؽ  ضػء بخشقات يتكّدخ قاسٍ  جمج مثل الصػيل

تبجو الذخرية الخمدية قمقة غيخ راضية بالػاقع )شخؽ الخأس/ اختفاء الرػت(  (1).ال يشتيي.." الحي الشفق ذلظ عسق
تخمد لمسجتسع الغخبي السييسغ عمى  إذ ()واألحداف الحي تجدج بخمدية الكبعة الستدخة حياتيا محفػفة بالسخاشخ

ػد الصػيل( الحي يتحػؿ خخى، والسيسا السجتسع الذخقي السثقل باليسػـ واألحداف بجاللة )معصفو األسالسجتسعات األ
إلى المػف الخمادي احيانا  الحي يعبخ " عغ اليع العسيق، وفي الغخب الخمادي ىػ لػف الشرف حجاد! تػّلج الخمادية في 

، فالمػف الخمادي الـز حياة الذخرية العخبية السياجخة (2)بعس األوقات السعتسة شعػرا  بالحدف واالندعاج والزجخ"
 حياتيا بالسجيػؿ.إلى الغخب التي حفت 

وقج تكخر العشػاف الخئيذ لمقرة الثانػية )الزفجع الخمادي( تدع مخات بذكل مباشخ وصخيح، وقج تػافق ىحا     
 تجاوزوا رّبسا رجاؿ، وأربعة الدغ في شاعشات نداء خسذ ىشاؾ التكخار مع عجد الذخريات في القرة : " كاف

فزاء السكاني الستحخؾ )القصار( ثيسة العشػاف الخئيذ لمسجسػعة الفاألحجاث جميا دارت في  (3)العسخ.." مشترف
قصارات ترعج نحػ الدساء(، الحي يسثل السختكد السحػري النصالؽ األحجاث، إذ جاء مغ مدتيل  القررية )

 نغّيخ بعجىا األخيخة، السحّصة في يتػّقف ثعّ  دقائق تدع القصار بشا سيسزي محّصتيغ، بيغ مدافة أشػؿ القرة: " ىحه
والقصار يخمد إلى األياـ والدشػات واألحجاث والسػاقف التي تسخ في حياة الذخرية في محصات الخحمة  (4)القصار.."

 واالنتقاؿ مغ بمج إلى آخخ.

                                           

 .166: (قرة الزفجع الخماديقصارات ترعج نحػ الّدساء، ) (1) 
() ( السحكػر في القرة نفديا.9تكخر لفأ الكبعة تدع مخات في القرة. وتػافق مع الخقع ) 
األلػاف )دورىا، ترشيفيا، مرادرىا، رمديتيا، وداللتيا(، كمػد عبيج، مخاجعة وتقجيع: د. دمحم حسػد، السؤسدة العخبية لمجراسات  (2)

 .116 -115ـ: 2013، بيخوت، 1والشذخ والتػزيع، ط

 .164: (قرة الزفجع الخماديقصارات ترعج نحػ الّدساء، ) (3) 

 .165: السرجر نفدو(4) 
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إذ سعى " الخاوي كمي  ،وقج تػاشج السكاف في تزاريدو مع العشػاف الثانػي )الزفجع الخمادي( في الذكل والمػف     
فالسكاف  (1)العمع وكأنو يدعى مشح عتبة االستيالؿ إلى احتكار الفزاء الحكائي في القرة لرالح شخرية العشػاف"

 متقّصع أبيس ضػء وأشخؽ  الشفق، مغ القصار يتمػف بمػف الذخرية ويكذف ليكميتو خجمة لبشية القرة : " خخج
 يبيغ ال فانكسذت غامخ ما رشقيا سسيظ كارتػف  مغ أىخامات مثل ي الدّكةجانب عمى السشازؿ وكانت السقاعج. عمى

 ةشليسَّ و  (2)".خافت.. لتػّىج أثخا   تخفي وراءىا ضبابية أصبحت أف لبثت ما المػف، قخميج قخمدية نتػءات مشيا سػى 
خخوج القصار مغ بالعشػاف في ترػيخ األمكشة الستحخكة وصبغيا فاختمط الدػاد بالبياض، ليذكل المػف الخمادي 

الشفق، واشخاقة المػف األبيس الحي اضفى جسالية متػىجة عمى السقاعج، كسا تػافق السكاف الداكغ مع تزاريذ 
العشػاف، إذ بجت السشازؿ كاألىخامات تذبو الزفجع في السالمح الخارجية، فزال  عغ المػف الخمادي غيخ السباشخ 

 ه في المػف الزبابي. االحي لسدش
ضيخت صػر حيػانية رمدية أخخى أسيست في تخصيع العشػاف التي ا الحيػاف في العشػاف الثانػي  رمدية عغ فزال     

تعديد ثيسة العشػاف السكثفة التي تشريخ مع السكشػنات الدخدية لألحجاث مذكمة لػحة فشية بفي لعبة سخدية حكائية 
 ثعَّ  كّفييا، يسّدج وىػ لرجيقتو عتبة االستيالؿ : " قاؿمتفاعمة مع الحادثة الدخدية السعمغ عشيا في عتبة العشػاف و 

وصفية  ةفي السقصع ندتذف العشػاف فيو عبخ صػر  (3)عّذيا.." لجؼ تأنذ حسامة مثل الصػيمة، بأصابعو يخّميسا
رمدية احتخافية عبخ )تسدّيج اليج( الحي زخخؼ لػحة لػنية امتدج فييا البياض بالدػاد و اشتغل الخاوي العميع بشحتيا بجقة 

فاعمية الحخكة بذكل المػف الخمادي الحي ركب مشحشيات صػرة الجاؿ األوؿ لمعتبة العشػانية األولى )الزفجع( لي
انية إلى الػصػؿ إلييا بفعل التي شكمت صػرة حسيسية تدعى الذخرية الخمدية الحيػ  الصػيمة( بأصابعو )يخّميسا

 .الحي يسثل بحثا  عغ اثبات الػجػد رمدية الحسامة التي دلت عمى الدالـ واألماف في رحمة البحث عغ عر دافئ

                                           

 .62ـ: 2012، دمذق، 1دراسة في بالغة التذكيل والتجليل، جسيمة عبج هللا العبيجي، دار تسػز، ط :الكتابة القرريةعتبات  (1)
 .168: (قرة الزفجع الخماديقصارات ترعج نحػ الّدساء، ) (2) 

 .163 (:قرة الزفجع الخماديقصارات ترعج نحػ الّدساء، ) (3) 
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)الزفجع بػػ الذخرية  وصفتو   ويشكذف السدتػر في نياية السصاؼ ويشكدخ أفق التػقع لجى الستمقي      
لخياؿ الخالؽ التي تحتاج إلى قػة إدراكية تدتصيع اف تتعالى عمى مدتػياتيا وضفيا الدارد في لعبة ا ، إذالخمادي(

لى ىحا الذكل إجفع العقل بقػة التخيمية ويلى مدتػى ذلظ الخياؿ الخالؽ كي تدتصيع التعامل معو، إالصبيعية والجخػؿ 
الكتابي ضخورات فكخية وسياسية واجتساعية تجعمو يتخدد كثيخا  في كذف رؤيتو الترػرية عّسا يجخي حػلو ب دراؾ 
عقمي مباشخ ندتصيع اإلفياـ والتعامل معو: " عاد ونذخ ذراعيو مثل ندخ ضخع قّخر االنقزاض عمى فخيدتو 

 أي مغ تعخفػف  ىل ىشاؾ. بالدي شسذ الالىثة في ةػاألنيق بجالتال ارتجي مثمكع يـػ ذات كشتُ السشدوّية العدالء. 
 تصفئيا ال عطيسة حخائق وسط ستخونيا عبخ الشػافح انطخوا اآلف، يتحكخىا مشكع أحج ال بعيجة، أتيت؟ بالدي البالد

 مجشػف، اليػية، ىحه أو المقب ىحا وأحسل بيشكع أعير سشػات عذخ مشح مجشػف، أّنشي التي حػلشا... ستقػلػف  البحار
 وحجي أنا ،ءعقال تدالػف  وال العادية حياتكع إلى وعػدتع تحاربػف، ىشاؾ كشتع أبجا   تشدػا ال لكّشكع، ييع، ال مجشػف،

تحسل شخرية )الزفجع الخمادي( إرثا  حزاريا  وتاريخيا  عخيقا  يستج إلى آالؼ الدشيغ مغ الفغ واإلبجاع و  (1)مجشػف.."
والحخوب التي جخت في )الذخؽ( العخاؽ الحي تحػؿ إلى ساحة والعمع والثقافة، لكغ بفعل تجخل اآلخخ )الغخب( 

األدباء والعمساء والسفكخيغ بدبب اليجخة إلى  لترفية الحدابات، وكادت تمظ الحزارة العخيقة أف تشجثخ وتخمػ مغ
 بل نحتخؽ، كّشا أحج، يدسعشا أف دوف  مغ الحخوب تمظ في أضعشاىا التي الصػيمة األوقات نفعتشا ماذا "بالد الغخب: 

وتحاوؿ الحات اثبات وجػدىا بعج أف خخجت مغ  (2)"ب...الحخ  مغ يغجر الخا آخخ أنا سػاي، يبق لع جسيعا ، احتخقشا
 تمظ الحخوب.

 
 الخاتسة 

  تعج العتبات مجخال تسييجيا  لمػلػج إلى القرة، فالعشػاف ىػ السػّجو التشبييي السخترخ عغ السحيط العاـ
 لمقرة.

                                           

 .171 -169الزفجع الخمادي(: قصارات ترعج نحػ الّدساء، ) قرة (1) 
 .170: السرجر نفدو(2) 
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 اثشيغ عالسيغ مغ الشجاة عغ بحثا   وأىسيتيا القفدة عمى مباشخا   تخكيدا   القخد( )قفدة تزسشت العتبة العشػانية :
 مغ الخالص بسثابة القفدة كانت إذ مفاجئة، ارىابية حخوب عغ يحكي وحاضخ الحخوب، تخممتو ماضي
 .مشو والشجاة السػت

 تبحث التي الدمصة مغ صج وخط لو، مالذا   لتكػف  القشفح الخجل بجور القصة السخأة  قرة في اآلخخ تسخكد 
 كميا األسمحة مدتخجمة رمق آخخ إلى عشو دافعت السخأة  إف االّ  األثشيغ بيغ التشاقس مغ الخغع عمى عشو،
 .الدمصة مخاتمة واستصاعت تسمكيا التي

 لسػاكبة السمتبدة الذخرية في لمزفجع الجاخمية السالمح تسطيخت حيغ وجػده اثبات الخمادي الزفجع حقق 
 الذخرية حياة الخمادي المػف  والـز نفدو، الحجث نسػ واقع مع ليشدجع وتمػنو، لمحجث الخمدي  الترػيخ

 .بالسجيػؿ حياتيا حفت التي الغخب إلى السياجخة العخبية
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