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 القص تحوالتوالمتخيل األسطوري                 
 قراءة في قصتي 

  )شسػرامات( و )قبل أن يحىب إلى مريخه(
 جاسع خمف الياس 

 كمية الشػر الجامعة
 (2021/ 7/ 4 فيقبل لمشذخ  2021/ 4/ 4 فيقجم لمشذخ )

 
 :البحث ممّخز

التي صاغيا الفكخ  الكبخى،شيّجتيا أسئمة الػعي  معخؼية،بشية  يتشاوؿ البحث الستخيل األسصػري بػصفو
اذ رافقت اإلنداف في كفاحو الستػاصل مع الصبيعة وقدػة الحياة، وىي السعادؿ  األولى،البذخي مشح تذكالتيا 

السػضػعي لخيبات اإلنداف، أو البؤرة التي يخى مشيا الشػر، وليدت دراسة األسصػرة في التأويل أو الذخح 
وربط الشز براحبو وأحػاؿ  الفشي،وإنسا في البحث عغ جساليات العسل  فحدب،عغ السعشى  والبحث الشري،

 وإنسا ضػاىخ جسعية. فحدب،مجتسعة عبخ التعامل مع ضػاىخ الشرػص ليذ بػصفيا ضػاىخ فخدية 
عمية واالجتساعية فحدب بل تعجاىا إلى الفا األنثخوبػلػجيةلع يقترخ تأثيخ الفكخ األسصػري عمى الجراسات 

سيشسا, تمفديػف, شعخ, قرة, رواية ...  مدخح، رقز، نحت، رسع،اإلبجاعية في األنػاع الفشية واألدبية جسيعيا )
سشتشاوؿ في ىحه القخاءة قرتيغ )شسػرامات( و الخ(. ويذكل تػضيفيا في العسل القرري رؤية فشية وإبجاعية، و 

لشدار عبج الدتار وقج أفخدناىسا عغ السجسػعة )قبل أف يحىب إلى مريخه( مغ مجسػعة )رائحة الديشسا( 
 الختالفيسا عغ باقي القرز.
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Abstract 

This research deals with the discussion of the myth as an 
epistemological structure constructed by the great questions of 
consciousness, which were formulated by human thought since its first 
formations. As the myth accompanied man in his continuous struggle with 
nature and the cruelty of life, and it is the objective equivalent of man’s 
disappointments, or its the focus from which he sees the light. 

Therefore, studying the myth is not an interpretation or textual 
explanation, and seeking for the meaning only, but also in the research for the 
aesthetics of the artistic work, and linking the text to its owner and collective 



 
 
 

(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

963 
 

conditions by dealing with the phenomena of texts not as individual 
phenomena, but as collective phenomena. 
      The impact of mythological thought was not limited to anthropological and 
social studies only, but also to the creative activity in all artistic and literary 
genres such as drawing, sculpture, dance, theater, cinema, television, poetry, 
story, novel, ... etc. Its employment in fictional work constitutes an artistic and 
creative vision, and in this reading we will deal with two stories (Shamormat) 
and (Before he goes to his fate) from the (Scent of Cinema) group of short 
stories by Nizar Abdul Sattar, and we have separated them from the group 
because they differ from the rest one. 

 
 

 
 

 السبحث األول: األسصخة والقخاءة
  مجخل:
حتى الخاىغ لسحتفى بو مشح العرخ الكالسيكي، يبجو أف األسصػرة ستطل تذكل السالذ ا      

باألساشيخ، في أية مخحمة مغ مخاحل  تتسثلي تنداف يمجأ إلى القػى الييبية الالسعير؛ كػف اإل
))نطام متكامل فيي  .(1)تصػره، وكمسا واجيتو صعػبات ال يدتصيع الديصخة عمييا أو تفيسيا

  .(2) استػعب قمق اإلندان الػجػدي، وتػقو األبجي لكذف الغػامس التي يصخحيا محيصو((
ية، والعالقات اليػمية، التي كانت ))إن الذخوط اإلندانية، والتجخالت االجتساعوتبعا لحلظ فػ

ما زالت مػجػدة بتشػيعات مختمفة اليػم، مسا  –خالقي األسصػرة  –مػجػدة عغ البجائييغ 
يدّػغ ضيػر األسصػرة مغ ججيج، ولكغ بصخق وأساليب أخخ، تتشاسب مع الحياة العرخية 

  .(3) الججيجة، السعّسجة باإلنجازات العمسية والتفػق التكشػلػجي((
األسصػرة بشية معخؼية, شيّجتيا أسئمة الػعي الكبخى, التي صاغيا الفكخ البذخي مشح تعج          

ػة الحياة، وىي السعادؿ ي كفاحو الستػاصل مع الصبيعة وقدرافقت اإلنداف فإذ تذكالتيا األولى, 
سدتقبل، وعمى السػضػعي لخيبات اإلنداف، أو البؤرة التي يخى مشيا الشػر، أو الفخح واشخاقات ال

الخغع مغ أنيا ضمت تجور ضسغ حخكية السثاقفة، وججلية االحتكاؾ الثقافي، والحػار الحزاري 
كاف لكل شعب مغ شعػب العالع أو أمة مغ  إنيا صسجت أماـ ىحا التجاخل؛ لحابيغ الذعػب, إال 

إنسا السالمح األمع أساشيخىا الخاصة, ولع يكغ القاسع السذتخؾ بيغ أساشيخ العالع ىػ األسى و 
بػساشتيا دراسة يسكششا مغ ىشا تتبمػر معخفيتيا, اذ  .(4)والخرائز واألبعاد ومجلػالت رمػزه
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))إذا كان بعس الباحثيغ يخى أن السكػنات الثقاؼية والفكخية لحلظ الذعب أو تمظ األمة. فػ
ال تخخج األسصػرة مخض لغػي، وخيال جامح، وحكايات ال ترجق، فإن البعس اآلخخ يخى أنيا 

عغ الػاقع، وإنسا تقػم داخمو، حيث تكػن مجسػعة قػاعج تزبط الفكخ والعسل، وبحلظ ال يسكغ 
وال يسكغ عدل أحجىسا عغ اآلخخ، ألن األمخ ال يتعمق بقخاءة  التفخيق بيغ األسصػرة والعالع،

لعالع. بديصة لمصبيعة والعالع، وإنسا يتعمق بفيع اإلندان لشفدو داحل ىحه الصبيعة، وىحا ا
واألسصػرة إذ تعصي فكخة عغ نطام العالع، فإنيا في الػقت نفدو تعصي فكخة عغ مكان اإلندان 

 .(5) داخل العالع((
فحدب, بل   االنثخوبػلػجي  واالجتساعي سأثيخ الفكخ األسصػري عمى الجر لع يقترخ ت      

)رسع, نحت, رقز, مدخح,  جسيعيا تعجاىا إلى الفاعمية اإلبجاعية في األنػاع الفشية واألدبية
سيشسا, تمفديػف, شعخ, قرة, رواية ... الخ(. ويذكل تػضيفيا في العسل القرري رؤية فشية 

إلبجاع, وإبجاعية ال يدتصيع القاص الػصػؿ إلييا إال بعج جيج ودربة, لمػصػؿ إلى الجػدة وا
  ائي في الشقج درسػىا مغ حيث ىي عشرخ بشغ تشاوؿ دراسة األسصػرة بحاتيا, و ابتعجوا عو 

( ومحاولتو تقجيع ثة والشقج األسصػري الشطخية األدبية الحجي)ومشيع حشا عبػد في كتابو  .(6) األدبي
ع الشطخية األدبية الحجيثة, والتعخؼ سصػري، وتبياف حجوده ومػقعو في رسصػرة إجسالية لمشقج األ

ألسصػري في نطخيتو االندياح عمى)الشطاـ األدبي( الحي تؤكج عميو ىحه الشطخية, وكذف الشقج ا
ألنساط األولية كمو، مع تأكيجه الذجيج ل اإلنتاج األدبي الحجيثعجيل؛ ليكػف أفقا مفتػحا أماـ والت

  .(7)التي صاغيا الفكخ البذخي عبخ مديختو والتي تعج أي األنساط راسخة ججا ووشيجة ججا
التأويل أو الذخح الشري, والبحث عغ السعشى فحدب, وإنسا في دراسة األسصػرة ليدت 

التعامل مع  عبخفي البحث عغ جساليات العسل الفشي, وربط الشز براحبو وأحػاؿ مجتسعة 
ضػاىخ جساعية, ومغ ثع تحجيج فحدب، وإنسا  بػصفيا ضػاىخ فخدية ليدت ضػاىخ الشرػص

واألسصػرية, وتأشيخ الشساذج العميا واألنساط شبكة الرػر البجائية ذات الصاقة الخيالية الخمدية 
سفاـيع ي واإلنداني ألي عسل إبجاعي، بالبجائية التي تذكيل مقػالت الساضي الثقافي واالجتساع

مثل الالشعػري مغ اصصالحية استعسميا التحميل الشفدي اليػنجي واالنثخوبػلػجيا االجتساعية 
الصقػس, التابػات, القخاف السقجس, اإلسقاط, التخميد,  الجسعي, الشساذج العميا, الشساذج البجائية,
  .(8)الحجس, أنساط التحػؿ, األحالـ ..... الخ

صػر ابتجائية الشعػرية أو رواسب نفدية لتجارب ىػ حدب يػنج بوالالشعػر الجسعي 
 جيسة لتجخبة إندانيةابتجائية وقج ورثت في أندجة الجماغ بصخيقة ما, فيي إذف نساذج أساسية ق
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بػصفيا تصػرات في  كميا، حمقات سمدمة الشقل أو التعبيخمخكدية، ويػجج ىحا الالشعػري في 
الالوعي عشج الذاعخ, ومػضػعات متخددة أو سالسل مغ الرػر في الذعخ، وترػرات في 

عمى فكختو في الالشعػري الجسعي، الحي يختدف الساضي  كمو ىحايبشى الالوعي عشج القارئ، و 
الجشدي، وىػ الحي وّلج األبصاؿ األسصػرييغ البجائييغ, والزاؿ يػلج أخيمة فخدية، إذ يجج تعبيخه 

  .(9)األكثخ في رمدية تتجاوز حجود الدماف غيخ أنيا مألػفة ندبيا وىي رمديو وما تداؿ تتكخر 
(( مغ أىع نقاد ))االسصػرة(( الحيغ استخجمػا السيثػلػجيا كأسمػب يكسا يعج ))نػر ثخوب فخا     

ججيج في دراسة األدب, إذ أثشى عمى اكتذاؼ العالقة بيغ الذعخ واألسصػرة . وتقـػ نطخية فخاي 
غ بأف التاريخ األدبي بذكل عمى الخمػز البجائية التي تسثل حجخ الداوية في القريجة, وىػ يؤم

ػ يتحخؾ مغ نقصة البجاية إلى نقصة أكثخ تحزخا حتى يرل إلى قسة ػػ حدب تعبيخه ػ تاـ
ومغ ثع فاألدب عبارة عغ تخاكع مجسػعة بديصة مغ الريغ واألنساط التي يسكغ  .(10)الحزارة

دراستيا في حزارة بجائية عشجىا يربح البحث عغ الخمػز البجائية في الذعخ نػعا مغ 
حث في كيؽية استخجاـ األدب ألنساط التعبيخ التي نذأت قبل االنثخوبػلػجيا األدبية التي تيتع بالب

  .(11)مثل الصقػس واألساشيخ والحكايات الذعبيةمغ ضيػره 
ا نتجاوز التػضيف األسصػري في األدب إلى تحػيل الػاقع إلى بشى أسصػرية تتشاضخ لح         

ذ تربح األسصػرة بشية ليػية رمػزىا مع المية تشاضخ العالمة السجلػؿ, تشاضخ السعشى والسعشى، إ
شجيجة الذفاؼية والعالقة فييا بيغ الخمد والسخمػز إليو ليدت عالقة اتفاؾية بل عالقة جػانية 

نتجاوز االندياح لمجاللة عمى األسصػرة األصمية التي تخزع لتعجيل يجخبو الذاعخ و . (12)بشائيو
الذاعخ في مجتسعاتشا مقرخة أف تزع أو األديب حتى يػافق بيشيا وبيغ مػقفو ونطختو, فشطخة 

عالقات ججيجة  العرخ وضيػر مختخعات حزارية ونذػء في حدابيا كثيخا مغ السدتججات كخوح
بيغ الصبقات االجتساعية وتيييخ في االتجاه الدياسي العاـ. وؾياـ أنطسة وسقػط أنطسة .. أشياء 

 .(13)ما ججيجاوأشياء تجبخ الذاعخ عمى استخجاـ األسصػرة األولية استخجا
 
  
 

 األسصخة
 عاف مغ حقل واحج، ولكشيسا يختمفتزعشا القخاءة أماـ مرصمحيغ متجاوريغ، ويشب      

ىسا: األسصخة واألسصػرة الججيجة، فحيغ يشرخؼ مفيػـ األسصخة عغ البعس اآلخخ، بعزيسا 
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إلى الشاحية اإلجخائية بػصفيا آلية ووسيمة، فإف األسصػرة الججيجة ذات صفة نػعية، فيي أحج 
، (14) ))جعل الذيء أسصػريا((سّيد فخج ياسيغ بيغ األسصخة التي تعشي لحا ينػعي األسصػرة، 

خوي وما يخادؼ الخمق واالبتكار ورفع الػاقع إلى مختبة األسصػرة، واألسصػرة الججيجة بػصفيا الس
السؤسصخ أو السبتكخ أو السخّمق مغ الػاقع عمى نحػ يػحي بقصع الرمة مع األسصػرة 

 .(15)القجيسة
سا سبق، أف األسصػرة بشية معخؼية تشيس عمى أسئمة الػعي اإلنداني في مػاجية ز مندتخم 

مشقج األسصػري عمى الخغع مغ والعالقة بالكػف بذكل عاـ. ويبقى ل السحغ والسريخ والذقاء
اجتياد مرصمحاتو في التأثيخ في الشطخية األدبية مع الشقج االجتساعي خرػصية في  تجاخمو

الحجيثة وما األسصػرة إال ميايخة ليػية تتحخؾ مثمسا يتحخؾ الحمع. وسشتشاوؿ في ىحه القخاءة 
 الديشسا( لمقاص ندار عبج الدتار. قرتيغ مغ قرز مجسػعة )رائحة

 
 القخاءة
ر عبج الدتار مغ القراصيغ القالئل الحيغ تسيدوا بجخأتيع في رفس الػاقع ندا يعج القاص      

السأساوي في مػاضعاتو )االجتساعية والثقاؼية والدياسية(. وعشجما يخفس القاص ىحه البشى 
جاخميا، أو ببػصفيا بشى مػضػعاتية، فال بج مغ رفزو لمبشى الشرية التي تتقػقع تمظ البشى 

اختمفت شخائقو الشرية، وتعبيخاتو الميػية، وخياراتو التقانية،  لحااالت، تدايخىا في أقل االحتس
وتسطيخت نتيجة لكل ىحا، متييخات ججيجة في مشجده القرري، وعّبخت عغ رؤيتو اليخائبية في 
تحميل الػاقع، فتجاخل لجية الحمع باليقطة، واالسصػري بالسمحسي، والستخّيل بالػاقعي، واأللفة 

والسعقػؿ بالالمعقػؿ، ليرّػر عػالع تحاصخىا العدلة، كسا في قرة )أبػنا( واالغتخاب باليخابة، 
تارىا في الذخرية التي يخاني( عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، وتعج كسا في قرة )صشجوؽ األم

، تعّبخ عغ االنكدار والخحالف واالندحاؽ الحي يصحغ رمدا في الػقت ذاتوعػالسو القرري 
 ليخمعإلى اغتخاب. كسا وججناه يػضف االستعارات السكشية ليؤندغ بيا االشياء،  ذاتيا، ويحيميا

الرفة االندانية عمى الجسادات، لسشح القز شاقة فاعمة باتجاه الحياة، فزال عغ السيايخة في 
التعبيخ، تخافقيا تقانة السفارقة التي دفعت تحػالت القز نحػ المعب والسخاوغة والخمخمة بذكل 

 ال ولحة. أكثخ جسا
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قرتيغ مغ مجسػعة )رائحة الديشسا( وقج أفخدناىسا عغ السجسػعة  في ىحه القخاءة سشتشاوؿ
الختالفيسا عغ باقي القرز، السيسا في عتسة التذكيل إف جاز استعارتيا مغ د. بداـ 

  .(16)قصػس
     

 متخيال أسصػرياشسػرامات السبحث الثاني : 
صػرىا  ة تعقيجا، إذ يكتشفأشج قرز السجسػعتعج قرة )شسػرامات( مغ            
مغ عمى اليخابة، والقاص ال يسمظ أي استعجاد لمتخمي عغ جسمة واحجة  يتكأ أسمػبيااليسػض، و 

دوف تعديد وجػدىا الجاللي، وبيحا تكػف قرة )شسػرامات( عبارة عغ حذج ىائل مغ االيحاءات 
ػرية والتاريخية والفمدؽية والثقاؼية. قبل التي ترّخ عمى االنفالت مغ حػاضشيا الذعبية واألسص

سع عمع، مجخد مغ كل شيء )شسػرامات( وفي السػازي ويأتي العشػاف اصجمة السفتتح الشري، 
الشري )اليامر( يخبخنا القاص بأف شسػرامات ىػ االسع العخاقي لدسيخ أميذ، فمساذا جاء 

ػاف القرة حيشسا شجّدج العيتيا؟ وىل العشػاف بريية السفخد؟ وىل لمجاللة عمى قػة شسػرامات ذا
 حدب وحجاتيا القررية:يسا سشكتذفو في قخاءة القرة عصاىا ىحه الريية اإلفخادية؟ مأ 

))دربو غخاميا عمى العسل بسعتقج أسالف التاج، فأصمح مغ ماضيو، وكّثخ األمجاد التي تسكث 
عمى جية الػراء، فيحكخىا في الخمف، كان يذحب مغامخاتو، ويصػر ذوقو بتساريغ الحب حفاضا 

كمسا حّمت مشاسبة الشػم، بأنو عاش دىخ فقخه في قػيشجق، عمى الصبقة الدفمى، يرشع الفخار 
ألدوار حدػنة، وحمف، والعبيج، وأقميعات كي يعاصخىا ويػاصل تصمعاتو الخامية إلى استرالحيا 

 .(17) لقصخات ساللتو الشيػنية الشديية((
حيشسا تشيس القخاءة عمى التفديخ ومالحقة السعاني، تؿبع في خانة ضيقة، وال تشاؿ مخادىا،      

وحيشسا تشيس عمى كذف السزسخ، وإضاءة العتسة، وتقخيب الُسبعج، وحزػر السشفي، وقػؿ 
سا تيّيتو ىحه القخاءة اسع ججا، وترل إلى مبتياىا، مالسدكػت عشو ....إلخ، تحّمق في فزاء و 

تشػء تحت ثقل السػروثيغ )األسصػري والذعبي(، والسخاوغات الجاللية التي يحاوؿ القاص  وىي
تػريتيا قجر اإلمكاف، فساذا يخفي الدارد بزسيخ اليائب في جسمة )دّربو غخاميا عمى العسل 
بسعتقج أسالؼ التاج(؟ قبل القخاءة التأويمية لمجسمة، يأخحنا الحجيث عغ القز السػضػعي، وىػ 

ندار عبج مغ القراصيغ عشو، إال أنشا نجج أف  كاف مغ أقجـ أنساط القز، وقج تخمى كثيخوإف 
بيحا الشسط، وقج ـيسغ عمى قرز السجسػعة كميا، عجا قرة )أبػنا(. والخاوي يتسدظ الدتار 

)) يتخح لشفدو مػقعا ساميا، الحي يييسغ بجوره عمى ىحا الشسط القري ىػ الخاوي كمي العمع، إذ 
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ػق مدتػى إدراك الذخريات، فيعخف ما تعخفو وما ال تعخفو، ويخى ما تخاه وما ال تخاه، يعمػ ف
وىػ الستحجث الخسسي باسسيا، فال يدسع القارئ إال صػتو، وال يخى األشياء إال مغ خالل 

  .(18) وجية نطخه((
أو  يشصمق السفتتح القرري مغ بؤرة تزيء الذخرية )صانع الفخار( ندبة إلى عسمو،       

بصغ الخاوي داخل ىحا تكيف يد مجيشة نيشػى، ونجج )القػيشجقي( ندبة إلى تل أثخي مغ بقايا
الذخز، وىػ العميع بكل مل تفعل وتفكخ بو، ومعخفة أسخاره وخفاياه، ومشيا: سّخ اليخاـ الحي 

تكػف  دّربو عمى العسل بسعتقج أسالؼ التاج؟ وعبخ الفاء التي ربصت الجسمة األولى بالثانية،
، وىػ ىل كاف ماضي صانع الفخار فاسجا؟ يججج الشتيجة إصالح ماضيو، لحا يشيس سؤاؿ

ولساذا يكّثخ األمجاد التي تسكث في الخمف، وىحه إشارة إلى الدخخية التي يشساز بيا القاص ندار 
ية عبج الدتار حيغ يشقميا عمى لداف الخاوي، وال يكتفي الخاوي بيحه الدخخية، بل يخدفيا بدخخ 

 ثانية وترب في السجخى ذاتو )ويصّػر ذوقو بتساريغ الحب حفاضا عمى جية الػراء(.
عثػر قدسة شسػرامات عمى صانع الفخار بيغ الػحجة القررية في الدخخية، ب تدتسخ

خدؼيات عػاشفو، وىػ مثل كبر يتجػؿ معيا في مدتعسخات الخمػة التي تؿيسيا في البخاري 
ة التي يخيجىا الخاوي أف تصيح بصبيعة صانع الفخار؟، وتحػلو إلى والحقػؿ، لع كل ىحه الدخخي

ال سيسا وىػ الحي يخيج أف تشجلق فحػلتو أماميا، حيغ يدتعسل بخبخيتو )مخاىقتو( و ما فػؽ شبيعي، 
كي يعّػضيا الستعة التي فقجتيا، جخاء فذل أزواجيا، كي يحّج مغ تخمميا الفتاؾ، ويعيق انثياالتيا 

يخيج أف يشدع و  إلنداني عغ صانع الفخار،مسا يخيج الخاوي أف يشدع شبيعية الترخؼ ااألنثػية، ومث
ىحه الصبيعية عغ مميكتيع شسػرامات بػصفيا كاىشة غجخ الدحاجي ) الدحاجي: قخية لميجخ 
تقع خارج السػصل( ففي صشاديقيا الحجخية عذخات الدالالت )إشارة إلى اليػاية وما يتبعيا بكل 

قجس( ، ومختمف ندوات تحت العباءة، وأكثخ مغ ميامخة شعبية معدزة بإشاعات شيء خارج الس
تتسطيخ األسصخة اقتخفتيا سسعتيا، ومشح أف تّػجت إلى األبج كػصية عمى شفػلتيع السدمشة، وىشا 

مة عمى البذخ، واليخائبية )األبجية( التي ال تميق إال باآلىة األساشيخ، وىي محخ في الشز، في 
الحيغ ابتجعػا إجخاء السمظ  -السدمشة(، ومشح تمظ المحطة ورجاؿ السعابج )القخع(  )الصفػلة في

البجيل، وىػ إجخاء يتخح لحساية السمظ مغ سػء الصالع حدب ما جاء في الشز السػازي 
)اليامر(، أو عشج خدػؼ القسخ، ويتع ذلظ باستبجاؿ السمظ الحؿيقي بآخخ مغ عامة الذعب، 

الذعب في كل األحػاؿ( يسارس دور األوؿ بحخية، ولسجة قريخة، تشتيي  )إشارة إلى الزحية وىػ
بدواؿ الخصخ) ويبجو لي أف ندار أضفى شابع اليسػض واليخائبية كثيخا في ىحا الفعل القرري؛ 
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كي تبقى مقرجية السؤلف بعيجة عغ أعيغ الخؾباء، ويبجو لي أف الحخب ىي السدّػغ الحي يعصي 
ورجاؿ السعابج في ىحه القرة ال يفخقػف  –لقائج لحيغ انتياء السعخكة لمذعب الحق في أخح دور ا

بيغ آشػرىع األكبخ وشسػرامات )الكاىشة ، العاىخة(، فرانع الفخار أو اآلشػري األكبخ الحي 
رشحتو شسػرامات، مؤثث بخائحة الصيغ، وقج زّور رجاؿ السعبج شالعو بخدػؼ قسخ كاذب، 

جشػد شاركػا في تحخيخ )وادي حجخ( وىػ حي شعبي مغ  وقرعة عدكخية، أكل مشيا ثالثة
أحياء مجيشة السػصل، وذبحػا جسال سشجاريا وشكمػا مغ )بسباره( )البسبارات أكمة مػصمية( ثع 
خخج السمظ إلى أشخاؼ )بخشمة( ليعج الكػاكب الدبعة، وكاف زحل بيشيع فزال عغ السخيخ 

صة مؤبجة و وىفػاتو، كي تسشح صانع الفخار فخ والسذتخي، فأمخت بتصييخ زوجيا الدابق مغ آثام
تؤجل الرباح مدتخجمة ليميا الخاص في ترؽية ما تبقى مغ ىسػـ فحل الستيالؾ مفاتشيا. لحا 

الصيغ، ولكشو لع يعثخ عمى لػنيا الذخري، أو يذع رائحتيا، أو يتحوؽ جدجىا، أو يدسع 
الذفاؼ، بسعاونة نكية دخاف صػتيا، وبقيت بعيجة عشو، ولع يتحدذ سػى وجػدىا الشيسي 

 الذسػع )وىشا تتجمى مغ ججيج عالقة الحزػر/ الػياب(:
))أيام بال شسذ مخت عميو يسارس التعخف عمى األنػثة الجولية بامخأة واحجة ]....[ فسفاتغ 
شسػرامات ال تسشح السخء الػقت الكافي لرشاعة االنترارات، وليمة أن تحّكخ بعج إجياد أن 

مت رحمتيا الشدائية حػل األرض، واستيمكت تخاث الحب، وأنيا بجأت تعيج تسثيمية امخأتو قج أكس
 .(19) ليمة دخػلو عمييا شعخ بالسمل((

وىشا إشارة إلى اليػاية وما يتبعيا بكل شيء مخة أخخى، ومغ ىحا السمل تشيس السفارقة       
واألفعاؿ الخارقة، عكذ ما كشا نتػقع مغ نكػص وانكدارات، وامخاتو تصػؼ العالع لتبحث عغ 
متعة، ؼبعج أف يتخؾ مخجع شسػرامات يراب بحداسية غامزة )إشارة إلى الييخة التي تشير 

ما يتبع ىحه الييخة مغ أفعاؿ مزادة تجاه الشاس وىػ ممكيع السبجل، وأوؿ عسل يقػـ بو روحو( و 
الخاوي  ىػ سمخ جمػد ثالثة أرباع أشباء اإلمبخاشػرية قبل أف تعثخ أعذابيع عمى العمة، ثع يقػدنا

 استبجاؿ: إلى أسصخة الػاقع في
ػد بتحفيات فخارية مغ صشع ))أقخاص غشائع العاج والحىب التي تعيخ الدفخاء، وتحل الػف 

أدوار ماضيو السشجثخ، زيشػا بيا فخاغات القرخ وججران القاعات، ثع قرػا سبعة أمتار مغ 
حخيخ مالبدو إلى أن وصمػا إلى الفرل السالئع لخذػنتو، عشجما زالت األعخاض، واستعاد 

( 717) ق.م التي أحرت 909/ 9/ 7بدسة الدفاف، استسع إلى نذخة أخبار الشداخ ليػم 
 .(20) حخبا غيخ محمية تتدامغ مع سعادة يػمو، ثع نطفػا سسعو بأغشية عغ الػرد((
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غيخه مغ اإلشارية بصخيقة مقرػدة القاص ندار عبج الدتار في تػضيفو لبشية الحكاية ال يقّمج 
القراصيغ في روي حكايات متشػعة، وإنسا يؤسصخ الحكاية ويجفعيا باتجاه عالع محكػـ بعالقات 

ة، تجعل شخػصيا يتحخكػف ويتحجثػف ويعيذػف ضسغ الػاقع الكابػسي الخانق، إذ حيغ قدخي
بالغة القز،  يأخح السؤلف/ الخاوي حخيتو في التأثيث والتػجيو، فإنسا يعتسج عمى التػرية في

بشيات فشية وجسالية مبتكخة، أساسيا بالغة التػرية التي تذيخ إلى البعيج وتقرج ويتسطيخ الكالـ ب
 :(21)يب، وقج اتزح ذلظ عبخ تػضيف راو مخاوغ ، متكتع، واع لمعبتو القرريةالقخ 

 ..(22) ))وقبل نياية دوام القرخ بداعة وجج نفدو، بال إرادة مغ حبو العسيق لمدالم((
يحه التػرية ما خفي مغ مؤامخات أدت إلى الحخوب )دوف إرادة( ، وقج يخفي الخاوي ب

خاؽ وانياكو إلى حج ال يحتسل، ولكي يعّسق أكثخ فاعمية ىحه قادت ىحه السؤامخات إلى تجميخ الع
بيشيسا، وكأنيسا وجياف لعسمة  فارقة الدخخية، فمع يعج ىشاؾ أي فخؽ التػرية، جعميا مقتخنة بس

واحجة مغ الشاحية الجاللية وليذ األسمػبية، فأراد مغ )حبو العسيق لمدالـ( الػلع الذجيج بالحخوب 
 إلى حج اليػس.

))ومشيا عبخ إلى حسمتو الثانية، فجّمخ خسذ مجن، وأسخ تدعة شعػب مع ممحقاتيا مغ 
األغشام وألبقار، واسػد رياضة الريج، وتحجيا لسشافديو عمى الذيخة انتقل إلى حسمتو الثالثة 
فسدح سبع مجن، وألغى ثالث إمبخاشػريات بال أية رأفة بحبيبة عخشو شسػرامات التي تعرخ 

 .(23) يشػى، وتدود بصػالتو بإمجادات مشذصة((الػسائج في ن
في ىحا السقصع إلى تخحيل األسصػرة مغ مخياؿ أسصػري إلى مخياؿ قرري، يعسج القاص     

وىحاف السخيالف يشقالف الجاللة مغ الشرية إلى الػاقعية، و الفعل القرري  الحي يتع التخحيل 
قع والخيال، يحتاج إلى ميارة تتسكغ مغ ))وخمق التساىي وااللتباس بيغ الػااألسصػري ؼيو و

تحقيق صيخورة مقشعة، بعيجا عغ القدخ، وىحا ال يتع إال عبخ رؤية صافية ومتأنية ال بج أن 
 .(24) يتػفخ عمييا الكاتب((

 
 وأسصخة الذعبي قبل أن يحىب الى مريخهالسبحث الثالث:  

الػاقع في سياؽ نري يذيخ إلى  تشيس قرة )قبل أف يحىب إلى مريخه( عمى أسصخة         
تجحر ذاكخة القاص ووعيو في السػروث الذعبي، واإلفادة مغ مكشػناتو الثخية، واعادة تذكيل عالع 
يحاكي العالع الػاقعي، ويتػازى معو، وتختبط أحجاثو بذخػص يػاجيػف قػى غيبية خارقة تدعى 

وشابع ال نسصي يتخؾ برستو إلى تحخيظ عشاصخ القز تحخيكا تخّيميا وإحجاث أثخ غخيب ، 
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عمى فكخ الذخػص ووعييع، وغايتو خمخمة بعس السعاييخ االجتساعية الستكمدة ، وضعيا أماـ 
 اسئمة التيييخ السعخؼية التي تبتكخ وال تدتشدخ، وتجتخح وال تدتيمظ.

درامية تعج ىحه القرة التي اشتسمت عمى السيامخة واليخابة وإرباؾ الستمقي )) مفارقة و         
. إذ يجخمشا الخاوي كمي العمع مشح الػحجة القررية األولى إلى واقع سحخي، يرفو (25) كبخى((

السمظ اآلشػري، قبل أف يحىب إلى مريخه، بالبيجة التي تجمت في مز الثجي الدساوي، 
 االستستاع بجؼء حفاضات الميل، والصفػلة السؤثثة بالدعاؿ واالسياؿ والحربة، ومخاسيع الختاف،
وغمي البيبػف والشعشاع والدعتخ والحبة الدػداء. ففي ىحه الػحجة يعسل الستخيل الشري عمى 

استجعاء السمظ اآلشػري لحاكختو الفخدية، وعمى سعية األقميعاتية )السػصمية( باستجعاء الحاكخة الج
الخغع مغ )غياب( شخرية الصبيب العّذاب في ىحه الػحجة، إال أنيا تحزخ بذفاؼية حيغ 

)) وىػ في مشاخ قرخه السصل بأغران شجخة الذعائخ برفاء رأس أوصمو رف السمظ متعو ي
إلى نذػة حخبية معدزة بانترارات مغميات البيبػن والشعشاع والدعتخ والحبة الدػداء، كانت تمظ 
ىي أمتع أوقاتو وأشجىا تفاعال مع التعازيع ألنو اكتذف، وىػ يحىب إلى مريخه، أن السػت 

 .(26) مسا قيل لو((أكثخ مخحا 
، فيتشاوب دخػلو في الػحجات القررية العذخيغ لمقرة مع ال يدتسخ ىحا الػيابولكغ          

السمظ، كي يؤجل نكبة السمظ العاشؽية بدخخية الذعة، وىػ يرفيا )اندالخات مػسسية لثسخة 
ومع استسخار القز ))يبجأ تبادؿ األدوار بيغ السمظ اآلشػري السخيس، السشتطخ  التيغ البمعػمية(،

لسػتو في ساعاتو األخيخة، وىػ يعير في عالع الحكخيات واألحالـ، وشبيبو العّذاب )أراد نانا( 
 (27) السجرؾ لحؿيقة وضعية السمظ، وانو يعير لحطاتو األخيخة وسط عالع مغ األوىاـ((

)أراد نانا( عمى السمظ اآلشػري بتحػيخ )الجساؿ( الدائجة  يقتخحات واألحالـ، فيواليمػسات والحكخي
عغ التجارة إلى وسائط نقل لإلسعاؼ الفػري، كسا شمب مشو وىػ يصحغ زىخة البيبػف، أف يػافق 
عمى إيفاد أشباء نيشػى إلى اليخب لمػصػؿ إلى األمخاض الحجيثة، وبعج أف يفذل العّذاب في 

يتكخر ذكخ ىحه  –، يرسج )أراد نانا( السحسػؿ عمى )عخبة إخساد االنقالبات( وصفتو الصبية
أماـ عػاصف تػبيخ السمظ لو حتى آخخ شتيسة، ولكغ الصبيب يعدو  -العخبة كثيخا في القرة 

لػثة الساء السقجس إلى الذاي الحي شخبو السمظ بعج وجبة العذاء، ؼيعسل عمى وصفة ججيجة، 
، يأخح مشيا جخعة تجخيبية، ثع يكسل السمظ شخب الجواء، ويخحل الصبيب وقبل أف يعصييا لمسمظ

كانػا يعسمػف لرالح مخكد البحث الجوائي. واالسع )أراد نانا( في إذ بسعية ألف أسيخ ألقاشي، 
واقعيتو السادية تخكيب شعبي نحتو ندار مغ الفعل )أراد( والفاعل )ىػ( والسفعػؿ بو )الخبد(، 
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األولى في تجخبة ندار عبج الدتار القررية، فيػ كثيخا ما يعسج إلى ىحه  ىحه التدسيةليدت و 
 كميا. حسػالتيا الديسيائية والتجاوليةلػاقع الشري، بسيايخات مقرػد بالتدسيات ليديج مغ سحخ ا

وتدتسخ الدخخية العالية، والتيجيغ الميػي، والتحذيج المفطي السقرػد والسؤثث 
: )البيبػف، الكعػب، القخنفل، الجباؿ الستحاشكة، ما يأتي نحكخ مشيا بالسفخدات الذعبية الكثيخة،

خجيو السدمػخيغ، الحبة الدػداء، القذفي، الفذاؼير، ماعػف باجة، شاسة، تعشقر،  
التخػزؽ.... وغيخىا ( لتشتيي الػحجة القررية الخابعة بسفارقة الجاىل/ العالع بعج أف يذخب 

بػضع القيػد في  يحذ السمظ بال ججوى الػصفة حيغ يأمخكغ الجواء باستكانة كاىغ مدتجج، ول
 معرع الصبيب مع عذخات الرفعات والخكالت، ثع يجخمػه عمى السمظ ليػبخو :

 .(28) ))فذمت يا شبيبي رغع إني لع أشخب الذاي بعج وجبة العذاء غيخ الساء((
تو ىي الجواء الذافي ، بل يدخخ مغ لمسمظ، ويرخ عمى أف جخعالصبيب لكغ ال يدتدمع         

لسخضو البمعػمي، ؼبعج أف يعجد السمظ أنػاع مغ األشعسة التي تشاوليا في الفصػر ) البيس، 
الجبغ، والؿيسخ، والقذفي، والعدل، والفذاؼير، وماعػف باجة( ويعقبيا بالذاي، تطيخ ابتدامة 

دامات عغ وجو السمظ، واسعة عمى شفتي الصبيب )أراد نانا( )داللة عمى االنترار( وتييب االبت
يتسكغ الصبيب مغ عالقة الحزػر/ الػياب(، إذ  ووجػه حاشيتو )داللة االنكدار( وىشا )تتجمى

 خحالف السمظ، والدخخية مشو قائال: 
 .(29) (()) تذخب الذاي مع الفصػر وتخيج لػصفتي أن تشجح؟! 

الصبيب في سخخيتو في ىحه الػحجة، وعشجما يصحغ ويدمق الحبػب الذبيية  يدتسخ         
بخخاء الفئخاف، التي تتستع بسكانة كيشػتية وعذبية في آف واحج، يخبخه باألسخى الحيغ أخخجيع 
الصاعػف والججري مغ خجمة مجج اإلمبخاشػرية وىع يتستعػف بعاؼية الحبة الدػداء، ويشتطخوف 

أعساليع العسخانية السسيتة )لمجاللة عمى االندحاؽ( فيشيس السمظ، ويذاىج أوامخه بإعادتيع إلى 
في تمظ المحطة غخغختو يبمع الصبيب آالؼ الخؤوس الياتفة ) لمدخخية مغ الذعب ذاتو(، 

التجخيبية وييادر تاركا السمظ يفكخ بزخورة تخشيج التجسيخ االحتفالي ) داللة عمى رغبة التدمط 
 والقسع( .      

وال يبصل تحييج شخرية ما  -ثع يفّعل القاص التحييج الشري لمصبيب العذاب )أراد نانا(      
في القز لدمغ قريخ وإشخاكيا ثانية، حزػرىا الستػاري، إذ تبقى حزػرىا مييسشا بدبب 

ويخكد تػصيفو عمى السمظ  -ارتباشاتيا الشرية، عمى الخغع مغ تكدخ خصية التدمدل الدمشي
متذشجات التي تخذب خؾ عيشيو، وإضيار عالمات الشػـ، وحّظ رقبتو تجليكا لحيغ يرّخ عمى ف
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يدعى إلى تبجيج اإلشاعة التي تقػؿ: إنو يذكػ مغ أرؽ حخبي، إذ كاف يحب أف جحور رأسو؛ ل
عمى الخػؼ(. وفي  يبقى قخيبا مغ مكاف الشػـ، وشاسة الساء البارد، والكسادات الدخية، )داللة

طيخ مجى االندحاؽ والعير البائذ، حيغ يعّمع أصحاب الجخل السحخـو )جشاس سخخية الذعة ت
قمب( أكل شػربة البخغل والعجس والبخمة واليخشي وحامس شميع، في حسمة لتخميز شخؼ الفقخ 
مغ غػاية البخوتيغ الحيػاني. بعجىا يجخل الصبيب غخفة الفحز، وييّيخ مػقفو تجاه وصفتو 

 وييّيخ مغ نبختو الخصابية فجأة ويقػؿ: الصبية )الحبة الدػداء(  
)) إن شب الحبة الدػداء خخافة البج مغ نديانيا، وإنو قام بتػعية الشاس، وأجبخ بأدلتو 

 . (30) السختبخية الكيشة عمى سحب أحاديثيع التي يتاجخ بيا سػق العصاريغ((
مغ )الشعشاع وأقشع السمظ باستيالؿ معامل صشاعة الخسػر في استخالص الديػت         

والكخفذ والبرل والحػت والثػـ والباذنجاف(، ؼيقجـ لو )السجىػف( ويذخبو بال حػؿ مغ سمصة، 
وال قػة مغ جير. وكسا في كل وحجة قرية سخخية عالية، نجج الصبيب بعج أف إحسّخ رأسو، 

 وكأف نػال سخيعا ندجو مع الدجادة، عاد لتػضيح األمخ:
 . (31) لحكيقي يكسغ في الديػت الججيجة(()) كال يا مػالي .. اإلبحار ا

السمظ لػحجه،  ليتخؾثع يختفي الصبيب بعج أف يتأكج مغ فذل الديػت في تحقيق الذفاء،          
ثع يتسطيخ نريا في الػحجة القررية الحادية عذخة وىػ يحسل بذارة لمسمظ، تتمخز بأف 

وبفعل قرجي مغ  ػر قج انتيى(())شب الديػت قج انقخض، وأن عرخ الدلػع والذبخلخ والدعب
يبجأ : ما ىحه؟ ؼيجيب: حبة )أسبخيغ(. لحا الصبيب تطيخ حبة صييخة تذع بياضا في كفو، ؼيدألو

يذخح لمسمظ كيف أف مخضو أسيع في دفع عجمة العمع إلى مدافات شاسعة، لكغ السمظ يتػّعج 
مية، ويختار جسجستو مغ الصبيب في حالة فذل وصفتو ىحه السخة، وسيدمقو عمى الصخيقة البخغ

 العطاـ ليتبػؿ فييا عشجما تحرخه الحاجة ) تػضيف اليدلي لتعسيق الجاد، وفيع أعسق لمحياة(.
ىحه تأخح وحيغ يذعخ السمظ بكامل عافيتو، ييّيئ نفدو لمخخوج في عسمية عدكخية، و        

شي الصبع العخاقي اإلشارة داللة أوسع وأعسق حيغ تخز الػضع السجتسعي بأبعاد شسػلية، وأع
في مػاجية الحياة، وال سيسا األزمات، يجخل الصبيب القاعة الخياضية التي يتػاجج فييا السمظ، 

دوف الخجػع إلى الصبيب ذاتو، ولكي مغ ويخّكد في  تححيخاتو عمى عجـ تكخار، وصخؼ الجواء، 
واألبيس، ويخبخ تدتسخ الدخخية في مدارىا الفاعل، يخخج الصبيب كبدػلة بالمػنيغ األخزخ 

دميغ(، شالسمظ بأف العمع قج تصػر بفزل مخضو السقجس، ويدخه أف يدؼ لو بذخى اختخاعو لمػ)أمب
 وبعج أف يقجـ الصبيب تفاصيل عغ الجخاثيع السػجبة والدالبة، يتداءؿ السمظ بػجل:
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 ))وجخاثيسي ىل ىي سالبة أم مػجبة؟
 وضع )أراد نانا( سبابتو عمى حشظ السمظ وقال:

 .(32) تفكخ بيحه األمػر يا عديدي السمظ.. أنت اآلن مقبخة((ال  -
الشري في ىحه الػحجة القررية أكثخ مغ محسػؿ داللي، فالجخاثيع التي  و يحسل السفتتح      

ستقتل، ىي التي غدت جدجه، ونخختو، وعسمت عمى وىشو، وحيشسا أحذ بخصخىا شخع بالتفكيخ 
في محاولة قتميا عمى أثخ اكتذافو فجاحة التأثيخات الدياسية واإلدارية )الفداد( التي خّمفيا عالجو 

تقػد القارئ إلى الجانب االيجابي في فعل السمظ،  كميا الجاللية في األحػاؿ البجائي. واإلحالة
يقخر بعج وعمى أثخ مػت الجخاثيع، وبعج أف يتعافى في اليػـ الخابع يخخج لتأديب البمجاف القخيبة، و 

يتػقف عغ ، ويخفس مقابمة )أراد نانا(، و االىتساـ بالجانب الرحي لبمجه عػدتو مغ الشرخ
وىػ يحىب إلى مريخه، ىحه الترخفات كميا تمػح لو و الفحز الخوتيشي والتحاليل الجورية، كانت 

 وتحكخ كيف باح يػما بأسخار ثػرتو عمى نفدو وكيف حارب فػائج السخض:

)) وقال بأن الخيخ ىػ أن تتخمى عغ نفدظ، وىحا األمخ ال يرح إذا كشت تخيج أن تبقى كبيخ 
  .(33) الخأس((

إف القاص/الخاوي حاد المداف في ىحه القرة. فيػ يمسح وال يرخح. وتجمت ميارتو          
اإلبجاعية في التعالق الشري بيغ الجج واليدؿ إلى الحج الحي يرعب التسييد بيشيسا، إذ يخفي 
نقجه الجارح لمجانب الدمبي في الػاقع السعير عبخ الدخخية، وحيغ يخيج أف يرّػب سالحو 

ضحيتو، يصمق وىجا مجمخا ومحتذجا بالسفارقات التي تأتي عمى شكل تعقيبات قرية إف باتجاه 
شكل حػار الحرخ. أو تأتي  عمى  األخيخ في سبيل السثاؿ وليذجاز التعبيخ كسا في الذاىج 

 يتيغ:كسا في السفارقتيغ اآلت

لمصبيب، عمى عكذ األولى: ويسكغ أف نصمق عمييا مفارقة صيخى، وتتجمى في استؿباؿ السمظ 
ما كاف يترػر وىػ ُيشقل عمى )عخبة اخساد االنقالبات(، ؼبعج أف يزسو السمظ بذػؽ ومحبة  

 يتبادالف عبارات التخحيب والعتاب، ؼيقػؿ السمظ بانكدار:



 
 
 

(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

973 
 

 ))لقج عادت اآلالم مغ ججيج يا شبيبي.

 رد الصبيب محاوال إبعاد الدبب عغ ميارتو:

 العقاقيخ، وآالم عطستظ أشجع مغ أن ُتيدم بكبدػلةإن مخضظ يا مػالي محط تقجيذ  -
 ولكشي أتألع. -
 .  (34) ونحغ أيزا يا مػالي(( -

باكتذافات شبية ىائمة،  سكغ أف نصمق عمييا مفارقة كبخى، إذ تحتذج الػحجة الشريةالثانية: وي
ج )زرع رئة، استشداخ حراف، جشػد أنابيب، فزال عغ اختخاع التخجيخ وجياز تخصيط القمب( وق

إلى أف زخع ىحه االكتذافات وتحؿيقيا ال يتع إال  يذيخ الػاقعتحققت في زمغ قريخ ججا، ولكغ 
عبخ زمغ شػيل، وىحا ما قرجه د. غازي ؼيرل بػ))السعشى السفارقي السشبعث مغ البشية 

وحيغ سسع السمظ بانثقاب شبقة األوزوف في حالة قصع لػزتيو، اصفّخ لػنو،  .(35) العجائبية((
 وتداءؿ:

 وأيغ الحل؟ -))

أرى أن تخسل في شمب )األشيبػ( ليقػم باستخخاج األرواح الدائجة مغ جدسظ، وانقاذك مغ  -
 .(36) إرىاب الذياشيغ((

عاـ وماء، واشالؽ العذخات دوف شلتعازيع وانتطار السمظ بال غصاء مغ وبعج فتح قاعة ا      
مغ الخشازيخ البيس في الذػارع السؤدية إلى القرخ السمكي، يحزخ )األشيبػ( ويزع يجه الباردة 
عمى بصغ السمظ، ويقخأ تعاويحه اآلشػرية، وثع يشقصع عغ الكالـ، وييسيع بإيساف مقجس، ويػصي 

 السمظ بالخجػع إلى أيامو الصفػلة والربا:

ػلتظ، وابحث في ذاكختظ عغ أمشية حقيخة لع يحققيا لظ أحج .. فتر )) عج إلى صباك وشف
 .(37) عغ رغبة شخيخة لع يرل إلييا قمبظ((
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وحيغ يعجد )االشيبػ( عغ  قجرة سحخية تجعل السمظ يعتخؼ بأفعالو الذخيخة التي كاف يخغب في 
)البارو( لعمو  تحؿيقيا، يمقي دائخة سحخ )ىايا( و )عرا الرشػبخ(، ويػصي السمظ بالمجػء إلى

يصػؿ انتطار السمظ لػ)البارو( الحامل السقجس لمجلػ، ػر عمى الحنب الحي ارتكبو. و يدتصيع العث
إذ تصبع الحريخة الثمجية عمى جدجه السشكسر عالمات الحؿ والفاقة، ويدخخ مشو )أراد نانا( 

 حيغ يقػؿ لو:

 ..(38) مغ السيع أن تتعحب مثل السجخميغ يا مػالي(( -)) 

يحل )البارو( في شقذ اسصػري )يحيصو الخاقرػف، يقمجوف جشػف الشار، يدانجىع دخاف         
البخػر، جػقة القخاءات الرامتة، رش الخاقريغ بالساء( ويتقجـ خادـ السعبج، ثع ُيمبذ )البارو( 
 فخاء الثعمب، ؼيزع يجه عمى بصغ السمظ، ويخبخه بأف الدساء تتكمع في أذنيو، فيمتـد السمظ

 بالخذػع قائال :

 )) أريج الذفاء لبجني ، والدكيشة لقمبي

ومثل أفعى زحفت يج )البارو( عمى الجمج السعقع حتى قبزت يجه عمى رقبة السمظ، قال الكاىغ 
 .(39) شامتا: يبجو انظ تعسجت إغزاب اآللية في أمخ ما((

اإلليية مع السمظ  وبعج خزػع مغ السمظ، وتمؿيو الرفعات كي يقخ بحنػبو، تدتسخ التحؿيقات
حتى الفجخ، ثع يشتقل )البارو( ليحقق مع الخجـ والحخس ونداء السمظ، وندؿ بدي بائع سسظ؛ 

 ليحخض أىل نيشػى عمى الكالـ، وبعج أسبػع يتدمع السمظ بخاءة ذمة اآللية:

مػالي .. شخف كبيخ لشا أن تكػن الػحيج الحي ال إثع لو، ويدعجني إبالغظ أن اآللية  -)) 
 .(40) ل أن تدتسخ عمى نطافتظ حتى الشياية((تأم

وبعج ازدياد خدارات السمظ في جدجه، يدتعج لمحىاب إلى مريخه، ويتػصل بعج          
استخخاء فكخي إلى معزمة فمدؽية شجيجة التعقيج وىػ يخقب الحياة بعيػف كثيخة، وحيغ يحزخ 

ح خصة االستيالء عمى الذخيط السمظ إلى غخفة العسميات، ويدتسع إلى )التختانػ( وىػ يذخ 
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يكتذف السمظ إلى أف قائج الجير مخيزا، ؼيدحبو عمى و الداحمي لمبحخ األبيس الستػسط، 
انفخاد ويصمب مشو قبػؿ إجازة مخضية ليعالج فييا مذكمتو الرحية قبل اليدو، ؼيقػؿ ) التخناتػ( 

 بدخخية مّخة تكذف مجى الفداد الحي شاؿ الجياز اإلداري والسالي:

 .(41) )) اإلجازات اآلن تسشح لألصحاء فقط يا مػالي((

يحافظ )أراد نانا( عمى ىجوئو أماـ ىحياف السمظ وتػسالتو بابتعاده عغ )التخػزؽ( بخماح االعجاء 
 بسفخده، وبعج أف يرخخ السمظ: الجواء .. الجواء. يخبخه شبيبو العّذاب بأف:

ظ تعير في قمػبيع، وضيفتظ يا مػالي أن )) األدوية لمسحبة يا مػالي .. حجث ىحا ليع ألن
تذفق عمييع، وتحدن عمى مرائبيع وليذ العكذ، فأنت مغ عمسيع وأشعسيع وأغشاىع 

 .(42) وكّبخىع وشّػرىع((

بخاعة في ترػيخ التزاد، وقمب الحقائق، عبخ )) إبخاز الحقائق بتتجمى الدخخية الالذعة     
تعدى بسقاومتيا، والخد عمييا، وإيقاؼ مفعػليا، مغ غيخ الستشاقزة، واألفكار الدمبية، في صػر 

يحىب السمظ و  .(43) أف يمجأ إلى اليجػـ السباشخ، أو يبجو في مػقف يكػف ؼيو ىجفا لالنتقاـ((
في ثالث غيبػبات، ويفعل القاص في كل صحػة سخخية الذعة، ففي األولى يجج بعجىا 

)) الجير لع ( وأتباعيسا، ؼيدأليسا عغ حسالت االحتالؿ، ؼيخبخاه بأف )األشيبػ( و )البارو
. وفي الثانية ضغ أنو يدسع أصػات شيػر  يدتصع عبػر حجود بمجية تمكيف؛ بدبب الحسى((

العالع الدفمي، ولكغ في الحؿيقة يعػد الرػت إلى سيارة مخسيجس كتب عمييا بالخط السدساري 
. وفي الثالثة وىي األشج انياكا لقػى حة االنقالبات الرحية(())سيارة االسعاف الفػري لسكاف

 السمظ، حيغ يدعى )أراد نانا( الى تذجيعو وإعالء ىستو يخدد السمظ:

))ىحا ليذ الػقت السشاسب، فأنا ال أريج أن أذىب إلى مريخي قبل مػسع الحراد، فالدرع كسا 
. أخاف عميكع مغ القحط والجفاف تعمسػن يسػت مع السمظ، وتشقصع األمصار، وتحدن األرض .

 .(44) .. كيف ستحرمػن عمى القسح والخز إذا ذىبت إلى مريخي؟((
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غازي ؼيرل ليقػؿ برػت  بحدبولكي يخد )أراد نانا( بدخخية أشج، يدتخجـ عػاشفو العمسية 
 .(45) ))ال تقمق يا مػالي، سشدتػرد القسح والخز مغ استخاليا وفيتشام، فاذىب بدالم((خافت: 

مغ تجخبة غابخيل غارسيا ماركيد، ولعل أحج  جخبة القاص ندار عبج الدتار قخيبةتتعّج           
، فسثمسا عانى العالع األمخيكي الالتيشي كالىسا مقاصيغالتقارب ىػ الػاقع السعير ل أسباب ذلظ

لحخوب القائع عمى الفداد والحخوب واالستيالؿ واالمبخيالية، عانى العخاؽ مغ االحتالالت وا
واالستشدافات والفقخ بسا يػازي الجمار الذامل، ومغ ىحه السشصمقات تحّػؿ الػاقع اليػمي إلى خبخة 
سػريالية تجاور الفشتازي، في حزػر دائب لألحجاث الخارقة واألحالـ والخؤى، واستعساؿ الثيسات 

حه ز الخصي، وىالسجشحة، وقػة األساشيخ، والحخكة البشجولية بيغ الساضي والحاضخ، وكدخ الق
إذ استصاع القاص أف يحّذج  .(46)تػضيفيسا الػاقعية الدحخيةكميا صالت بيغ التجخبتيغ، ب

مجسػعة )رائحة الديشسا( بجالالت عسيقة وسخخية الذعة عبخ التشاص األسصػري والذعبي في 
 .لية سحخية تتعالى عمى األنداؽ والسعاييخ القارة ، ويشحاز لشزجيا اجتساعيا وثقاؼيا
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 الخاتسة

في القز القريخ مغ أىع التػضيفات التي تؤدي دورا فّعاال  الستخيل األسصػري تػضيف يعج  .1
في تحػالتو، إذ غادرت القرة القريخة بدبب ىحا التػضيف خرائريا الذكمية الستعارؼ 

وقج حسػالت داللية ججيجة تترل بالعرخ الحاضخ. ذي ، اججيجلشفديا بشاء  تعمييا، وأسد
شكل ىحا التػضيف رؤية إبجاعية ال يدتصيع القاص الػصػؿ إلييا إال بعج جيج ودربة 

 لمػصػؿ إلى الحروة اإلبجاعية.
)قبل أف يحىب إلى مريخه( الجعامة األساسية األسصخة في قرتي )شسػرامات( وشكمت  .2

لسيامخة التجخيب القرري، إذ شاؿ ىحا التجخيب القرة القريخة تذكيال )خرائريا 
دراسة  ، لحا لع تيتعي تعبخ عغ أزمة اإلنداف السعاصخ(الفشية( وتجليال )السػاضيع الت

  بالجانب التأويمي فحدب، وإنسا بجساليات العسل الفشي أيزا.األسصخة 
، غيخه مغ القراصيغفييا يقمج  ة الحكاية اإلشارية بصخيقة حجاثية، لعبشيوضف القاص  .3

 مع الشسط القرري الدائج،وابتكخ شخائق ججيجة في خمق قصيعة 
عالع ة ليعبخ عغ السصخ باأل إلى السخاوغة الجاللية، والتػرية قجر اإلمكاف القاص سعى  .4

 لحا سعت إلىة، ولكغ نيزت القخاءة عمى قػؿ السدكػت عشو، قدخيالعالقات السحكػـ بال
لمػصػؿ الجالالت التي تؿبع في الخانات السعتسة،  ةحقمالب البعيج، وكذف السزسخ، و تقخي

 عغ والتعبيخ الػاقع نقج في متصػر ووعي ةعسيقرؤية  مغ إلى مبتعاىا التأويمي بسا تكتشد
 .خاصة إيجيػلػجية محسػالت

 عشف ضج تداعجىا أفعاال غخيبة مقيػرة وتسارس األسصػري  البعج ذات الذخريات كانت .5
فزال عغ مشح  .سمػكيا الالمعقػؿ يتابع وىػ بالجىذة، يراب القارئ  تجعل كسا الػاقع،

ومختبصا  ميايخا جعموب لمػاقع تحػيمي مشصق وفق الجاللية، والؿيع الجساليات القز ثخاء في
  المية القررية وأحجاثيا. جساليات مع بشائية بعالقة
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 وقزاياىا وأسئمتيا الخاىشة الحياة مفخدات متفخدا مغ القاص في ىاتيغ القرتيغ مػقفا اتحح .6
، بالػاقعي والذعبي األسصػري  سدجي ججيجا وىػ اإدراك وصشع الػاقع رتابة وأوجاعيا، إذ تجاوز

ويتفاعل مع قز ججيج، تذكل بشية الػياب أغمب وحجاتو القررية، فزال عغ الدخخية 
  العالية، والتيجيغ الميػي، والتحذيج المفطي السقرػد والسؤثث بالسفخدات الذعبية الكثيخة .

 

                                                           

والنبعػػػاث فػػػي الذػػػعخ العخبػػػي، ريتػػػا عػػػػض، السؤسدػػػة العخبيػػػة لمجراسػػػات والشذػػػخ، بيػػػخوت، ( أسػػػصػرة السػػػػت 1)
1978 :19 

 .15: 1985، بيخوت، 2( ميامخة العقل األولى، دراسة في األسصػرة واالنبعاث، دار الكمسة، ط2)
: 2010ؼيػة، بيػجاد، ( أنساط الذخرية السؤسصخة في القرة العخاؾية الحجيثة، د. فخج ياسػيغ، دار الذػؤوف الثقا3)

33. 
 .10-8: 19النبعاث في الذعخ العخبي: ا( يشطخ: أسصػرة السػت و 4)
 .10-8: 19( يشطخ: السرجر نفدو: 5)
 .8( السرجر نفدو: 6)
 .11: 1996، 1( األسصػرة بيغ الثقافة اليخبية والثقافة اإلسالمية، د. يػنذ لػليجي، مصبعة أنفػ بخانت، ط7)

 www.Diwanشج د. مرصفى ناصف, د. جسيل حسجاوي انتخنيت، مػقع ديػاف العخب.( الشقج االسصػري ع8)
alar   

: 1986، بيخوت 1( في نطخية االدب, د.شكخي عديد الساضي، دار الحجاثة لمصباعة والشذخ والتػزيع، ط9)
 .158ػ-157

 .159( السرجر نفدو: 10)
 .169( السرجر نفدو: 11)
, ت حدغ قبيذ، السخكد الثقافي العخبي، ط (12)  .21: 1995، 1المية السشدية, ايخيظ فخـو

: 1999، دمذػق، 1( الشطخية االدبية الحجيثة والشقج االسصػري, حشا عبػػد، مشذػػرات اتحػاد الكتػاب العػخب، ط13)
108. 

،  دمذػػػق، 1العػػػخب،ط ىشػػػخي يػػػاجػ، تخجسػػػة: غدػػػاف الدػػػيج، اتحػػػاد الكتػػػاب –( األدب العػػػاـ السقػػػارف، دانيػػػل 14)
1997 :147 . 

 .33( األنساط الذخرية السؤسصخة في القرة العخاؾية الحجيثة: 15)
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