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 مستويات اخليال يف القصة القصرية
اهة 

َّ
ا( ليوسف إدريس ) قصة الند

ً
 منوذج

 

 اعداد

 حمد كريم باللأ/ د
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ٌةماااااهلل كي اااا  ا   اااا   ا         وكاااال ختلااااإ سانناااا     ااااَ يسه  بهااااَ الب اااا    وجاااال   لخيااااَل كة
لا  (   لا  ..  ٌكًياَ وف ًياَ وبيبًياَ ) وا سنَء اإل  َل  ٌى مَفا األ اَء . الاضَ ي   وسطو ه 

ال  –سايياًيا  – و ٌاى الجَ اا األيبا    . الخيَل والسو  ع فياإيمل  ال ثك ًة كل ثكَ    كَل 
سسانااا األيبيااا  ال بَلخيااَل  فَلخيااَل هااو الاامي يجناال المٌكااَ  س ااا   كسجااَو ة الك ااسو  

ل فن  الكألو  وصواًل  لى الك سو  الف   األيبا  الامي سساناا كال ختلاإ الف ي اا السياول  ا
  .األيبي ا

ال يكمااال بل سس صااال سكًَكاااَ كااال  – ٌاااى س و هاااَ واخستفهاااَ  –ومااال ف اااول األيا    
و بكاَ ماَل السفاَو  فا  . سسفَو  ف  ا سخياكَسهَ لإ مًكَ وميًفاَ –بَلطبع  –الخيَل؛ لم هَ 

ا ا ااسخياكإ هااو الفيصاال والكاااز  فاا  سو يااع األج ااَز األيبيااا وسكي اا  طبينااا الخيااَل وميفياا
ولنال ال ان  هاو الجا ز األيبا  األمثا  اهسباَاًل لٌخياَل؛ ألل الكجاَ  مل ك هاَ  ال  اوا   

؛ لماال ملااز (ا  لااى الاا ل  ال اان ي  الكو ااين    ضااَف) هااو الاا مل الاا ميل فاا  سموي ااإ وب َ ااإ 
( كجااَ ي بكااَ فاا  ملااز الخيااَل ال) ناايا  الخيااَل ا  –باااَل كاال األاااوال  –األكاا  ال ين اا  

 . كل بنيا األج َز األيبيا  كوًكَ والنصا النصي ة خصوًصَ
 ل النصا النصي ة سنسكي ف  سموي هاَ وب يسهاَ  ٌاى ك اسويَ   يياية كال السخي ال    

  ااب ؛ وهااو سخي اال كسحاا ل وكامااو  بكنااَيي  سخي اال  –فاا  انينااا األكاا   –لماال هااما السخياال 



  الخيال في القصة القصيرةمستويات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2102    أبريل –يناير (   2)العدد    " مــداد " المجلة العربية      233

لأحمد كريم بال/    
 

بل يساااي   –يول بي ا ساا اأ بو سافاا   –ول اايلل  ٌااى ملااز  نااول    ااَ  سنباال  كا ااوبا 
لاااإ ج َااااَل ياٌاااا بهكاااَ فااا  الهاااواء  بو يخاااَلط الكاااوسى     ب ااا     بو ية  اااخع كاااع األاجاااَ 

 –باَلطبع  –وينَ  ه   ما مَل هما األك  ف  قصيية  ان ي ا؛ لمال سٌما  األكاو  لال سماول 
كَ ل  س  وحغ بك وٍغ ي يهاَ  لاى الواقاع  إل نَطهَ ف ًيَ وا  كَ سمول كي َة كنبولًا ف  النصا؛ 

وقناا  لااإ بث ااَء ب هااَ  –كااثًت  –إ البطاال الاامي قااَ  بهاام  األكااو  الخَ قااا ليمس اا  ب اا ة مااأل يسة 
بو كاَ  اَبإ ملاز  ...  بو مَ   كج ي هتوز يهمي بهَ خاتل سخايي   ي ا  ف   وكإ  اٌ 

ااكاال الكباا  ا  الساا  سة  لخيااَل  وسجنٌااإ يسااا ز يا ًكااَ فاا   طااَ  كس اا ل يُّ كاال اإلااا اا فاا  اا 
 . وكامو 

النصااي ة كااع ال وايااا فاا    صاا  الكننوليااا  وهاام  الكننوليااا سن اا  سسفااا النصااا و    
ب اامل فنٌاا  ااايوثهَ سصااو     نت يااا باياا  يكماال بل  –فاا  مااٍل ك هكااَ  –بل األااايا  

ا السَكاااا  سٌاااز السااا  ي اااف     الكطَبناااا الاة  –باااَلطبع  –وال سن ااا  الواقنياااا . وواقنااا  فااا  الاياااَة
 .   سنَ ي  الك ا ٌيل الصافييل  بو ف  مسا السَ ي يجو  بل  نع  ٌيهَ ف

. ينو هااَ الصااوغ الف اا  ال اقاا باايل النصااا والواقااع  ل الكطَبنااا الا في ااا الواقنيااا   
  ملااز الصاااوغ الااامي ينسكاااي  ٌااى الخياااَل فااا  بٌاااو ة الفمااا ة الساا  سناااو   ٌيهاااَ   ياااا المَساااا

فم ي ااا السااا  سناا  كااال و اء النكاال النصصااا  لاال سماااول ما  قيكااا  ما    ضااا  فَل  يااا ال
كااال السن ياااَ  الف ياااا  مكاااَ بل هااام  السن ياااَ  الف ياااا ال سساناااا  ال كااال  ب ااامل كبَ ااا   اااَ ٍ 

 . ختل الخيَل
الساا  مسبهااَ (   8691)و ااو   ناا أ فاا  هاام  الي ا ااا الااوجي ة لنصااا ال يحاهااا   

؛ كاااَوليل الم اا   اال ك ااسويَ  الخيااَل الساا  (8)زاألييااا الكصاا ي المبياا  يو اا   ي ياا
 . سضَف   ف ًيَ لسمويل ب يا النصا



  الخيال في القصة القصيرةمستويات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2102    أبريل –يناير (   2)العدد    " مــداد " المجلة العربية      231

لأحمد كريم بال/    
 

وال  يااا الفم يااا هاا  . بب ااط ال  يااا الفم ي ااا الساا  سنااو   ٌيهااَ هاام  النصااا –بواًل  –ول باايب  
ااسإ  ملااز الاامي يكثماال  بيااإ فاا   كااط كااَ كاال  الكوقاا  الاامي ي يااي المَسااا بل ينباا    ااإ بنص 

 . كوقفإ سجَ    ياا اجسكَ ياب كَط الايَة  بو 
وا  كاااَ  ااال هاااما الكوقااا  ب ااامل كبَ ااا ؛  –بطبيناااا الااااَل  –وال يم ااا  المَساااا   

ويصٌوا  ليإ كل ختل ق اءسه  لٌنصاا وس اب نه  باياللسهَ؛   ي بل   ٌى النَ  يل بل ي س فو 
ال   اسطيع  ))؛ ولاما كطكاو  فا  جوا اا الب ياا المٌي اا فَل  يا   صا  ايا  كٌكاوز؛ وهاو

هم  ه  ال  ياا  ألل ال  ياا سمكال و اء النكال الف ا  وسايفع المَساا :  نث   ٌيإ قَ ٌيل بل
 .  (2) ((  ليإ
يكماال  ي اجهااَ ضاكل  ٌ ااٌا النصااع وال وايااَ  ( قصااا ال ي اهاا ) وهام  النصااا   

ليايا  ( ق ييل ب  هَ ا  : ) الس  س نب    ل كوق  فم ٍي كل الص اع الاضَ ي كثل قصا
لٌطيااا ( كو اا  الهجاا ة  لااى ال ااكَل ) لسوفيااا الامااي   و( ال اا ا   صاافو  كاال) اناا   و
س فاااا ي وسسكياااا  كاااال هاااام  النصااااع الكااااممو ة بمااااول  ( ال ي اهااااا ) قصااااا اياااا  بل  صااااَل   

؛ بي كاَ يناع فا  النصاع (الكيي اا ) و( ال يا  )  :الص اع الاضَ ي فيهَ ينع بيل قطبا 
 (.الل ا األو ب   ) و ( ب  ال  ا الن  )  :وال وايَ  الس  ب   َ  ليهَ بيل قطب 
كال سبناَ  السناي   اسكياا سبناا ( الكيي اا ) و ( ال يا  ) والص اع الاضَ ي بايل 

 –فاا  اااي ماسااإ  – السنااي   النٌكاا  والاضااَ يالنٌكاا  الاامي ق اايم  لٌب اا  بل ي  ااَقوا  اااو   و 
يل  ال بنااي وجًهاَ صافيًنَ ال يبا –فاا  بمثا  األاياَل  –لايز كنيًباَ وال كم وًهاَ  ايا  بل لاإ 

تق يحس هااَ و ااهَكسهَ؛ لسلاايو األ َ يااا قااَ ول الايااَة  ااايل  وجًهااَ سسجاا ي فيااإ اإل  ااَ يا كاال بخ 
 . كألوًفَ كطًيَ   ويمول الساٌل كل الني  والفضيٌا  ٌوًمَ الك ساضم ة 

فا  با  ة صا اع ال يا  والكيي اا قَ  هاَ  ايل سضع( قصا ال ياها ) وهم  النصا 
ب امل  كاا ي  –إ سضان( ٌاى األخاع ايا  النَصااكا الاضاَ يا المبا  كيي اا الناَه ة  ) 
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ف  كواجها اضَ يا بيل بصَلا اإل  َل وكني إ ال ن  ف  فط سإ الن وي اا كال  َاياا؛   –
 . ل بَلاضَ ة وال ق   كل  َايا بخ   يح وب َ يا اإل  َل الكَيي ال هوا   المي سة 

سسطٌاع  لاى  –بطبيناا الااَل  –ياا ألل الن   اسكياا؛ بيل هميل النطبايل والكواجها
ي ها   ها  الهاَس  الخفا  بو ي  وكال ه اَ ي ا كل كي ا  اضَ يا ال س ن  بهاَكَ ف  الكي

َل اسًكااَ  صاايبهَ ب ااً ا لهااَ بأ هااَ  ااس   ك  الاامي يهساا  فاا  ب كااَا الن يااا( اهااا صااو  ال يح ) 
الساا  سني ااهَ ؛ ألل الاضااَ ة بل ثكً ااَ اَلًيااَ  ااو  سيفنااإ ؛ لماال ال  ااز  كاال هاام  ال فَهيااا

ل  –فهااا  فيهاااَ المثيااا  كااال الجوا اااا ال اااٌبيا السااا   اااس نَي  ليهاااَ الن ياااا بلباااَء ؛  االكيي ااا وا 
وهاما كاَ سااَول قصاا ال ي اهاا بل سنبا  . ساكل جامو هَ الن وياا ال اَمجا  – قٌحي  الكيي ا

 .    إ ب مل  ك ي 
ناَييز الن يااا بك –الفساَة الن ويااا الجكيٌاا ( فساياا : ) وسايو  باايا  النصاا اااول

الكيي اا ال اَا ة السا   اكن    هاَ كال اب اا ( الناَه ة ) سٌز الس  سسطٌع  لى الايَة ف   –
ا يبااا وجكيٌااا  كتكاا   اابيها  ااَي  بكتكاا  ثاا  خَيكااا    كٌاا  فاا  النااَه ةخَلسهااَ الساا  

الفنيا  الكناي    ( اَكاي ) وكل ه َ بص    فساي ا  ٌاى بل سسا وم كال . بكتك  الخواجَ 
. صَاا الو يفا ما  الك سا ال ه ي الكضكول و صا  الفاي ال ( كصطفى ) و فض  

  و واجهاَ ك اإ  ايانا اٌا  ايَسهاَ ( الناَه ة ) أل إ ينكل بواًباَ فا  ( اَكي )   هَ سفضل 
 . بَلايَة ف  النَصكا واال سن ا  فيهَ 

وه  س سكع  لى هَس  ي َييهاَ كال األ كاَا ( اَكي ) كل ( فسايا ) وك م  وام 
بأ هااَ  س اانط ف ي ااا ال سااياء ج  اا  كاال باااي بف ييااا النااَه ة  وب هااَ  س اانط  ااا    ايسهااَ 

 .  و  يمس   هم  النتقا  اكهكَ قَوك   وبل اَكيً 
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  نكاَ ة يتانهاَ ب   اساإ وكنَم اَسإالاميل ي ام ول فا  ال( باي األف يياا ) وبَلفنل مَل    
يول كنَوكااا   وفاا  م وة هاام  َيااا فاا  ال ها س ااٌك  لااإ  َوقااي  ٌاا  سنااَو  وسنااَو    لم هاا

كا اقسا  النتقا ا  .  ل الٌاَا بإ   و ج  هَ ًبَ( األف يي ) الل فا؛ فف  ( اَكي ) لك ا ح
وهاما كاَ بماي  ) ل بل ينسٌهَ ؛ لم إ ل  يفنا( فسايا )  لى ا فسإ سوقن  اَكي و  يكَ  َي  

الصاالي ة  لااى هااو وب اا سإ وماال كااَ امسفااى بااإ بل يهجاا  الل فااا فجااً ا لينااوي ( لهااَ الهااَس  
 لاى الناَه ة   أل هاَ قا    بل سناي  ( فساياا ) وف  ط يا النوية  لى الن يا ف    . الن يا

 . (3)كع ولييإ  لى الن يا ( اَكي ) ايَسهَ ه َز ؛ بي كَ  َي 
اا لهاَ ) و خوصهَ الكهك ا  ل ببطَل النصا  ( اَكاي و فساياا واألف ايي الك لسةص 

 كااَمم ب اا يا واقنيااا ا نم اا  كاال ختلهاا  ال  يااا الفم ي ااا الساا   –فاا  واقااع األكاا   –هاا  
ي يي المَسا بل ينب    هَ  والوقَ ع واألايا  السا   َي اسهَ هام  ال اخوع لي ا  وقاَ ع 

ساكال فا  طيَسهاَ جوا اا  –فا  كجكٌهاَ  –لمال النصاا . خَ قا سة  ي   ل الكألو  والنا  
لكثاااول الف ااا   األكااا  الااامي جنااال ال  ياااا و  َصااا  خيَلياااا  اااو ا  لهااام  ال  ياااا الفم ياااا ا

ويكم  َ بل   صي جوا ا الخيَل فا  هام  النصاا  ٌاى ثتثاا . س نمز ب مل اي  كبَ   
 :ك سويَ  

   :المستوى البالغي  (1
 ٌي َ اال س ا  بأل الاي ز البتاا  قاي طاَل ايَباإ  ال الي ا اَ  ال نيياا الاييثاا        

كاال مت اايميَ  ال نااي  –فاا  اااي ماسهااَ  –تاااا لبوا اا   ييااية  لناال كاال بي هااَ ا سبااَ  الب
الس  سجَو هَ ال كل كاع ا اسنيا  ك اَهل ال ناي األيبا  الل بي اا وسطبينهاَ  ٌاى بيب اَ الن با    
وال  ز بل هم  السيَ ا  ال نييا الاييثا س   ف  الصو  البتايا جَ ًبَ ج  ًياَ كاايوًيا فا  

َ  بَل  يااا المٌي ااا لٌنكاال األيباا  ككااَ بي  البي ااا المٌي ااا لٌنكاال األيباا   وبا ااا بل االهسكاا
 .  لى  هكَل سسبع الصو  البتاي ا والم    ل جكَليَسهَ
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هاو الجَ اا األبا    والي ا اَ   –سايياًيا  – ٌى بل ايَا الاي ز البتاا   ال النصاا  
سماااَي سماااول ك نيكاااًا  فناااي ا اااسل ا  – ٌاااى ااااي  ٌكااا   –السااا  سن  ضااا  لبتااااا النصاااا 

ال  الباا  وكال ثا  ساااَول ي ا اس َ الكسواضانا بل سايل  بايلوهَ فا  هااما . البتاا  ال ان  ج 
 . الجَ ا

ل  ٌيااإ    هااو السصااوي  البتااا  البيااَ    –فاا  هااما الجَ ااا  –وكااَ ي بلاا  بل ي نااو 
الخياااَل  وكااال ه اااَ يجاااا  ٌي اااَ بل  سجاااَو  الصاااو  بلاااوال كااال كبسماااً ا لوً اااَ اناااا الااامي ي

كااال ضااا وا اال اااسخيا  الٌلاااوي أضاااا  ضااا ًبَ البتاياااا الكألوفاااا السااا  ا سَيهاااَ ال اااَز ف
صاااو  خيَلياااا ا اااس هٌم   وبطاااَو ب و نهاااَ  ااايوع اال اااسخيا   –باااَألا    –  فهااا  ال سياااا

 وبصبا  سأس   فوًيَ  ٌى ل َل المساَا مكاَ ساأس   ٌاى ل اَل ايا   كال ال اَز كثال قاول
ال ))   و  (( س ااسجي باا بز ال اا ي  )) و ((فماا ة النساال  بساا  كاال بول ثَ يااا ))  : المَسااا 

وكثاال هاام   .(4) (( ب يااَا الخطاا )) و  (( ي يااي بل يسااا ز قيااي ب كٌااا  اال فماا ة هاال ينسٌهااَ
 . اال سنَ ا  بصبا  صوً ا ك  سهٌمًا  بو ب َليا انينيا ال فل فيهَ وال خيَل 

ال يجااا بل  –فاا  هااما الكضااكَ   –والصااو  البتايااا الساا  يكم  ااَ بل  نسااي  بهااَ   
ا الماات  وسجناال ب ااٌوبإ جكاايًت؛ وا  كاَ سلااو  ب ااَ  لااى ب كااَا سماول كجاا ي اٌيااا للوي ااا  س ا و 

 ٌلاا  بو سم    ل جوا ا  ياَ يا و ف ي ا سخاي    ياا المَساا  بايا  ساكال الال خصي ا
خصااااَ ع سس َ ااااا كااااع الهااااي  الاااامي س يااااي النصااااا النصااااي ة بل س ييااااإ كاااال سمثياااا   ))

  .(5) (( الك َ   وسوجيههَ  او هي  كنيل واول كوق  كنيل
وف  هم  النصا يمول ال  ي النصص  هو ال  ي الخَ ج  الامي يناو  باإ الا اوي   

ين   ال اوي بمث  كل ال خصيا  وال يه  بل ي ف م  ميفياا اصاولإ  ٌاى  ))الخبي ؛ اي  
وكل ث   سأس   ٌاى ل اَ إ مال الصاو  البتاي اا الخيَلياا؛ و اال  سنبال   (9) ((هم  الكن فا 
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الوا اااطا بااايل كاااَية الناااع والكسٌنااا   ولاااإ  ))ل ااا يي ا سجنااال ك اااإ ملاااز؛ ألل هااام  السن ياااا ا
 . ( 7) ((  اضو  فَ ل أل إ ينو  بصيَاا سٌز الكَية

وينااايم  الااا اوي ل اااَ بناااأ الصاااو  السااا  سٌنااا  بناااأ ال اااتل اإلياَ ياااا  ٌاااى  خصااايا   
 :األبطَل  فهو كثًت يصوم  فساي ا  ٌى ال او السَل 

فناااي مَ ااا  بيضاااَء طويٌاااا  هاااما انينااا   وكتكاهاااَ   منااا وز كااال ك ااا و النااا ا ز   ))
لماال الك اامٌا بل كتكاهااَ سٌااز سباايو اياا  ك َ اابا كطًٌنااَ لنَكسهااَ ... جكيٌااا فاا  اااي ماسهااَ

   . (1) ((  ومأ هَ وجإ طفٌا صلي ة و ب هَ قي   ممبَ الك بةواجكهَ  
  فااا  هااام  الفنااا ة س ااابيإ لٌسماااويل الج اااكَ   لفساي اااا بنااا وز كااال ك ااا و النااا ا ز

ال فياإ المَساا وجاإ ال ابإ كال خااتل  صاي الكتكا  الج ايي ا ال َضاجا السماويل الساا   ي فةصم
ويكم  َ بل   س ا  كال هام  الصاو ة اإليااَء بنبا  األقايا  بهام  .   ممب  كع وجإ طفول   

ال خصااايا السااا  قَيهاااَ الهاااَس   لاااى ال ااانوط فااا  بااا اثل الكيي اااا   فهااا  قاااي  جااا    ااال 
 –ال سكٌاز ا ياا اإل اية  وأل هاَ (  ا وز فا  ك ا و النا ا ز )  الكنَوكا أل هَ كل  َاياا

 ضااج  ج اايًيَ يول بل س ضاال فم ًيااَ  ف ب ااهَ  بز طفٌااا  وكاال ثاا    –كاال  َايااا بخاا   
 .ا نَي   لى  اواء الكيي ا بلبَوة الطفولا وس بثهَ بَأل يَء يو كَ  ي از واٍع وال فه ٍ   َقي

 :  النَه ةو ٌى جَ ا آخ  ينول المَسا  ل  ييا     
فساكا   كن كهل قبياَ  لوال األاك  واألبايأ والطاتء الامي يطٌايل باإ وجاوههل ...  ))

 .(6) ((وسس ز صَابسهَ ب ي قبًاَ  مَألاميا التكنا
س بيإ بوجاإ ال اييا  النَه ياَ  بَألامياا التكناا  : وسمول الصو ة البتايا ه   

  اايا لسسنٌااا بجَ ااا  ف اا   فَلس اابيإ فيااإ وسسجااَو  الصااو ة الس اابيهي ا جَ ااا الك ااَبها الا  
لول كل بلوال الهجَء  ألل صاو ة الااماء سا سبط فا  كو وث اَ ال انب  بَلكهَ اا واالاسناَ   
وهاام  الكهَ ااا الساا  سساا اء  فيهااَ هاام  ال ااييا  سسااأسى كاال صااو ة ال ياا  الاامي ياااَولل بل 
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لوً اَ  –أويٌياا بمبا  ف  صاو ة س –يس س ل بإ  ٌى قباهل  وهو كَ يكمل بل ينسب   النَ ئ 
 . كل بلوال ال ي  والخياع المي سصطبغ بإ الكيي ا  ف  كنَبل ب اءة الن يا ووضواهَ

بَلجَ ااا ال ف اا  لٌ خصاايا ومثيااً ا كااَ سسنٌااا الصااو  البتايااا فاا  قصااا ال ي اهااا   
 با ا   – م ماز  –لسنمز كي  ا فنَلهَ بَلكوق  المي سوضع فيإ  وسمول و يفاا الصاو ة 

 : قول المَساوكل هم  الصو  . ف  ب كَا ال خصيا كل ك َ    كَ ينسو 
 .(81) ((.. كَ بَلضبط .. كَ ايل يفع اَكي البَا وفوجئ بَلك هي الهَ ل الك ومع  ))

  كااَ فاَلكو  الاامي ااسااَل اَكاًيا   اايكَ  ب   وجسااإ  َ يااًا بايل باضااَل األف اايي 
فنيساإ  ي اماإ الساَ    اإ ال ف ا    وكال ثا   بم َيا يالا  ٌى الاَلا ال هيبا السا  بفنيساإ سواهو 

 .(88). فأصب  كل ج  ا هَ كيسًَ
وينول المَسا فا  كوضاع آخا  مَ اًفَ  ال سصاو   اَكاي ل وجساإ فساياا بناي هاما   

ا ااسفأ ك هااَ مااَ ل ا يااا ك  ااا  مأ كاَ   ااخ ط  واً ااَ  اواااإ ثاا   ه ااإ ...  )): الكوقا 
ه  قي ا ساَل  ف        لى ااول بو اياا  مأ كَ.... كل  ه   وهو آكل ك  ٌم  ك س ٌ  

 قطَء سنسٌهَ قبل بل سنسٌاز  سنسٌهاَ لايز يفًَ اَ  ال  ا فز  وا  كاَ يفًَ اَ  ال  ف از بواًل ة  
 .(82) ((... مسًكَ أل فَز ملز الوا  المي اَفٌز و ه ز وخَ ز 

  لني ا سَب  اَكًيا اَلااهلل كال ال  اا والفا ع الامي بفنيساإ بلفساإ ل وجساإ السا  بابهاَ  
باَلوا  واللاول والاياا ال قطاَء   –كال وجهاا   ا  اَكاي  –ف  بمه  هم  ال وجا الخَ  اا 

 . وملز لسصوي  هما اإلا َز بَلف ع والخو  الهَ ل كل خيَ سهَ
  س   كاي  ال  اا الواقاع فا   فاز فساياا كال كواجهاا  وجهاَ بناي وف  صو ة بخ     

 : هم  الواقنا ايل ينول المَسا
...    ة ساول   لى مَبوز ال ي ا   سماَي سصا م كال هولاإ ك اس جية.. .   ة اَكي   ))

مَبوز س   فيإ  ي   اَكي وقي ا ساَلسَ  لى  يخيل كال ايياي كاكا   لاى ي جاا سطاَي  
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  واااااااَاًل واسًكااااااَ هكااااااَ ال اااااا    سنس بااااااَل ب اااااا  ا ثَبسااااااا ك ااااااسك ة كاااااال  ي يهااااااَ االث ساااااايل
 .(83) ((.كخس قسَهكَ

ما مَ   الصو  البتايا ا لس    ض َ لهَ آ ًفَ سنبيً ا  ل ال خصيا بو كوقفهاَ وا 
ال ف   سجَ  اي  كَ  فه  سمول ف  ي جاا بخا   سصاويً ا لٌكوقا  والااي   ف ايهكَ  بو 
سوابنهكااَ  ول ضاا ا كثااَليل  ٌااى هااما ال ااوع كاال الصااو  البتايااا  ولاايمل بولهكااَ كوقاا  

    اي يخاول اَكاي االاسصَا المي سن ضا  لاإ فساياا   يناول المَساا  ناا هاما الكوقا
 :   لى الل فا

ومَ اا  فسايااا قااي قفاا   قف سهااَ األولااى  وبا اا  وهاا  سفناال مااأل آالًفااَ كاال قطااع ...   ))
 .(84) ((... ال جَم الكم و  س سجكع  ف هَ وسس مل 

سسك ى وقوع هما االاسصاَا  وها  بناي وقو اإ  –بطبينا الاَل  –ل  سمل فساي ا    
و بكااَ مَ اا  .   وهيهااَ  هيهااَ  كًَكااَ ومأ ااإ لاا  يماالمَ اا  سسك ااى لااو ك ااا  هااما الاااي  س

هم  األك ياا الك اسايٌا السا  ا بثنا   ال امس اَ   وجهاَ لهام  الج يكاا ها  كاَ  با    اإ 
المَسااا بس ااابيإ بتاااا  سكثيٌااا  يصاااو  هاااما الكوقاا  بنطاااع ال جاااَم الكس اااَث  السااا  سااااَول 

األولاى باَلطبع  ألل كاَ ا سجكَع  ف هَ لم  سٌس   كل جييي؛ لم هَ لل سناوي  لاى صاو سهَ 
وهاما الجا و الامي  جا  . م    واطم  بمبا  كال بل يٌسا   ويناوي  لاى كاَ ماَل  ٌياإ كال قبال

 . او  ببي اليه ية  ل هما النكل لل ي  
وألل هما الج و لل يياو   وهم  الج يكا ببنى كَ سمول ف  مام ة مويهَ وبط افهاَ   

 : صو ة الم َ يا  اي  ينول المَسافإل سبنَسهَ لل س ول  وهو كَ سنب    إ هم  ال
مي  ينوي ليواجإ  وجًا  صفهَ األ فل  ٍَ   ج يهَ كبطط ال ي ال ياكال آثاَ  مسٌاا   ))

 .(85) (( .. األف يي وبهيكيسإ
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وقااي  باا  المَسااا  اال بنااَء األثاا  الكن ااوي ببنااَء األثاا  الكااَيي  اياا  ا س ااك     
ا  ٌى ج ي فسايا   وقي سجَو   الصو ة األث  الكاَيي بيًضاَ  آثَ  مسٌا األف يي الك ل سةص 
با  . فجنٌ  لٌبهيكيا بثً ا ك  ًيَ  ٌى ج ي الك لسةصة

ومااال هااام  الصاااو  البتاياااا السااا    ضااا َهَ كصاااي هَ الااا اوي  فهااا  سنبااا   ااال   
ثنَفسإ و  يسإ الماسيا ال خصيا  وسنمز خب سإ الخَصا وطبينا فهكإ لٌوقاَ ع السا  ي نٌهاَ 

ي اا ل بصااو   البتايااا لينباا  كاال ختلهااَ  –فاا  ك ااسو  آخاا   –ا  لي ااَ ال اا ي؛ لماال المَساا
ها  صاَابا الفنال  واليافناا  لاى  ))  ل ك سو  سفمي   خصايَسإ  فاإما مَ ا  ال خصايا

فاااإل الصاااو  ( 89) (( الااااي   وهااا  كصاااي  الك اااَ   السااا  سكثااال لباااَا النصاااا األ َ ااا 
 . صو هَ  ف ًيَ وفم ًيَني  َ  ٌى سالبتايا الس  سنمز ك سو  سمويل هم  ال خصيَ  س

وباٌاااا هااام  الصاااو  يسنٌاااا ب خصااايا فسايااااا  وينماااز كاااي    يسهاااَ ال يفياااا ال ااااَمجا  
ينااول المَسااا . لأل اايَء  بو بااَألا   سموي هااَ ال يفاا  ال ااطا    وا بهَ هااَ الاااَي بَلكيي ااا

ً ا ا بهَ  فسايا بَلنَه ة  : ك صوم
. ي امل فا   كاَ ة ب ٌاى كال ال اكَءه  لل سمول خيحاكا  وا  كَ  وجاا  و وجاا لباواا  ))

ه ااَز اياا  الطنااَ  المثياا   والمبااَا والاا وا   الجكيٌااا  والٌوم اايا   .. طوابااا كاال   اا ة 
 .(87) ((  ..وبا  ال يل األ    اي  يبيب ال يل وي بع

لألكاااو  كااال  ل السصاااوي  البتاااا  يااايفن َ  لاااى طبيناااا سصاااو  فساياااا الكلٌاااوط 
  سجنٌهَ سسصو  النَه ة ك ما  الماول  ايا  ي باع ال يال    ف ماجسهَ ال يفيا ه  الساولهَ

واكَ ااهَ ال ا ااي ياايفع بصااو ة م َ يااا سنباا   اال  ٌااو  النكااَ ة ما  الطوابااا الن اا ة ومأ هااَ 
 . ب ٌى كل ال كَء
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وف  كوضع آخ  ايل ساَول فسايا  ق َع  وجهَ بَل كَو لهَ بَلنكال خَيكاا فا   ااي   
النكااَ ة ب ف ااه   مكااَ يثااو   ٌيهااَ  وسسنجااا  اانا النكااَ ة يلضااا ويثااو   ٌااى بصاااَا 

 : المي ال ي ك   فسايا كل ملز الكوق 
واايل .. بهم  الن جهيا السا  ال ينفهاَ  ال    اَل فا  جيباإ خك اا ج يهاَ   ٌاى األقال  ))

 .(81) ((  .سفس  فكهَ يص م فيهَ ومأ إ صَاا البي  وه  صَابا اليو  الثَكل   ي 
َصاا   سيجااا فن هااَ و  وفهااَ ال يفيااا كاال خااتل  ي امهااَ النكتكاا   خصاايا الفسااَة وس هاا   

إ ال يفا  األصايل ها  فا     هاَ  ا ٌاى كبي وجهاَ   فيهاَ ب  ث  ية   فوقفا الم اكا الس  البَ  ا
ال يناو  بااإ  ال   جها   فاا  ثو ساإ لم اكساإ بك اٌز  إ كوقا   وجهاَبم  ةاوها  س  ؛ (  جهياا ) 
ل (  ٌااى قٌسااإ ) ٌااغ  فاا     هااَ وهااو كب(. خك ااا ج يهااَ  ) يكٌااز  ٌااى األقاال  كاال يخااوم

 . بمل ثنا ومب يَء( ال ) لكَلمإ   اية ا  ة سجنٌإ قَيً ا  ٌى بل ينول 
يصاا م فيهااَ ومأ ااإ صااَاا البياا  وهااا   )): بكااَ الس اابيإ الثااَ   فاا  هاام  الفناا ة

 ياااا   ال يبااايو ك طنًياااَ بو كألوًفاااَ  فٌااايز فهاااو س ااابيإ ا (( صاااَابا الااايو  الثاااَكل   اااي 
ا  ااااٌطا  ٌاااايه   بو َ ة كاااال ال فاااوم كااااَ يجنٌااااإ  اااايًيا لٌك اااسأج يل وصااااَالصاااَاا النكاااا

ثاا  لكااَما سمااول صااَابا الاايو  الثااَكل ساييااًيا  هاال ! لااإ كاا سك يل بااأك  يجنٌهاا  خَضاانيل 
 وضنيا سجنل  َم إ بمث  خضوً َ ل فوم صَاا النكَ ة   –كثًت  –لٌيو  الثَكل 

بو بل  طٌاا سف ايً ا ك طنًياَ لاإ  كل الخطأ بل  سوق    ي هاما الس ابيإ ب امل ا فا       
واألفضل بل  سنبٌإ مكَ هاو  وبل  نسبا   صاو ة بتاياا  ف ايا سنماز ي ي    لى بلفا الواقع  

  يا  يفيا كأخومة بأضواء الكيي ا فا   اماجا وقصاو     ياا ل خصايا جَهٌاا وكاايوية 
 . األفا

هو ك اوط باإ كال بثا   كَ – كوًكَ  –ال يانا الس بيإ  بو الصو ة البتايا وبخيً ا        
ياَ   ايل يمول ك وًقَ لكج ي سوضي  الفم ة لٌكسٌن    ٌى األخاع اايل يماول   ف   وا 
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ًهااَ كاال الاا اوي  لااى الك     اافوًيَ المَسااا جااًوا  اانبًيَساا أ ف    باياا  ية مل كبَ اا ب اا كسٌناا وج 
 المَسااا وكاال هااما النبياال قااول. ي اا و لٌكسٌناا  فيااإ وجهااا   اا ة ويباايل كااَ ينصااي  وين يااإ

ًفَ اَكااي بنااي بل س اجناا   اال مه ااإ فماا ة قساال اك بسااإ؛  م ست اا    ااإ ثااو ة الٌا ااا واصاا
   :  النصبيا الس   ب  فيهَ األف يي يواقع اك بسإ وهيب  ا فنَالسهَ

النسل يبيو  يً َ خاَ م الصاو ة ميَ إ مٌإ ف  واي آخ   ك لول بكَ هو به  وبخط    و   ))
ما الاييااي وهااو قااَي  ي يااي بل ي ااانإ و نٌااإ جااإ خطاا  قطااَ  ال اامكااَ لااو مااَل يواسكًَكااَ  

ك ااالول بفمااا ة الااايواء الااامي وصااافإ لاااإ اماااي  الك سوصااا   وهااال األجاااي  بل يأخااام  قبااال 
 .(86) (( اآلل ال ي يي لهَ بل سكو   األمل بو بني  

ي  كاال المَسااا لٌنااَ ئ  يخاا م  اال بوسنااا الااا فهااما الس اابيإ السكثيٌاا  هااو س اابيإ  
   يخاا م ب ااَ كااال باا  ة الاااي  ال  ي ااا  ليضاان َ فاا  ااااي  سكًَكااَ  س اابيإ لكجاا ي السوضاااي

 . س بيه  ك فس أ   نوي بإ  لى اك ة األايا 
   :المستوى الرمزي  (2

يٌجأ النَع  لى ال كا  لياناا ك اسو  ف ًياَ  اقًياَ ي اأ  باإ  ال اإلفضاَء الكبَ ا           
فهَ كبَ ا ة  وال فل السنبي   ل األفمَ  والنواطا   لايز بوصا )) ب  يسإ الفم يا  فَل ك يا

ب اا اهَ كاال خااتل كنَ ا ااَ  صاا ياا وبصااو  كٌكو ااا  ولماال بااَلسٌكي   لااى كااَ يكماال بل 
سمول  ٌيإ صاو ة الواقاع الك َ اا لهام  األفماَ  والنواطا   وملاز بإ اَية خٌنهاَ فا  مهال 

  .(21) (( النَ ئ كل ختل ا سخيا   كو  اي  ك  واا
ال ك ياااا المبااا   السااا  سنااا  فااا  خٌفياااا  هااا  الصاااو ة( ال يحاهاااا ) ويكماال بل  نسبااا         

كاال األ ااَطي  ال يفيااا النصااا  وسس َ اال   هااَ بنيااا ال كااو  الج  يااا  وال يحاهااا هاا  ب ااطو ة 
َل  ال ٌكااَء   فاا  الٌيا  ايا  ياا    الفتااول ب هاَ اكاا بة جكيٌاا جاايا وا يباا س هاالكصا يا

لس اَيي بَ اا   اخع كناايل فيناو  هااما ال اخع ك اااو ا ويسباع ال ااياء  لااى بل فا  الانااول 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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وسنااول بناااأ ال وايااَ  بل ضااا   الج ي اااا . يصاال  ليهاااَ ثاا  يجيو اااإ كيسااَ فااا  اليااو  الساااَل 
فنااااط يول النسااااال؛ ولااااايز بَلضااااا و ة بل يكاااااو   ينسصااااا   ٌاااااى الج اااااولال ااااَا ة ال ي اهاااااا 

و يصَا بَلج ول ب امل مَكال  فناط يااي  كاَ يكمال بل  ناول ال خع ف  اليو  السَل  ب
ال ف اايا؛ مااأل سجااي ال ااخع يساااي  كااع  ف ااإ ويباايب بااَلس يي مثياا ا  الهااتوز ٌيااإ بنااأ 

 ٌيااز سننبااإ وكن فااا بي األكااَمل  ٌااى السجااول ياخاال األ اضاا  ال  ا يااا  وكاال الصاانا 
وينَل بيضَ ف  سٌاز األ اطو ة بل ال ياهاا بايَ اَ سناع فا  ااا . الس  يمها  ليهَ بَلساييي

الك يو  وسأخم  كنهَ  لى النَل  ال فٌ  وسس وم ك إ  وف  هم  الاَلا يخسفا  ال اخع مٌياَ 
   (28).وال ي    بنيهَ ك ًة بخ  

ليجناااال ال يحاهااااا  كااااً ا لٌنااااَه ة  بو لٌكيي ااااا وقااااي ا ااااسلل  المَسااااا هاااام  األ ااااطو ة 
 كوًكااَ  سٌااز الساا  سلااوي الناا وييل  وساااَول بل س اايه   لااى  َلكهااَ ليخسفااوا فيااإ سكًَكااَ وال 

وقااي جناال المَسااا كاال ال يحاهااا ال كاا  األمباا  والنطااا الاايالل  األ اا   . ينااويوا  لااى قاا ويسه 
ي مل  واة  خبَ يا سنطا     ياا كمثفاا  ال  ))   يكَ اسخم ك هَ   واً َ لنصسإ  فَلن وال 

 . (22) ((ال ع األيب    و جي سف ي اسهَ ف  ب يا النكل األيب  
وفاا  النصااا بنااأ   ااَ ا  ج  يااا  لااى ال يحاهااا ب اامل كبَ اا  واياا  كبَ اا   وكاال ملااز  

 ( : كل وجها     فسايا ) قول المَسا  ل النَه ة 
يايي  وسطال ك اإ اآل  االبس اَكَ  مَبس اَكَ  با  جبحَ  صفيا  سكساي ك اإ آال  األ  ))

بجااال مٌهاااَ بياااي كاااَم ة .. الج يحاااَ  وال ااايحاهَ   خَي اااا ساااي وهَ وس  اااهمل لهاااَ خاااوأ الكاااَء
 .(23) ((وابس َكَ  خبيثا 

ويمول ملز األف ايي الامي ي اويهاَ  ال  ف اهَ  ويتانهاَ كاَ بايل اايل وآخا  هاو 
جامبهَ  لاى  َلكهاَ ال افٌ   ايا  ال  اوية بيًضاَ صاو ة كال صاو  ال يحاهاا السا  س ياي بل س

 : ك ة بخ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9
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َ  لاااى اسية  كهااايية بل سجمبهااااولا الككاااامَلياااي الكهااا  ملاااز األف ااايي الناااَ ي...   ))
  .(24) ((.. لاَع كبَ  ًة  اي  الوال والنب  والطياالن

 : وسنول  ل األف يي ف  كوضع آخ  
  . (25) (( يحاها كل ي  ولا  ووجوي  مأ إ الني    مأ إ الك نيح   مأ إ ال.. هَ هو   ))

وفسايااا   اايكَ ينييهااَ هااما النااي  الاامي يتانهااَ س ااس جي بن ويسهااَ؛ بكااَ ساكاال هاام  الن وي ااا 
كاال كبااَيئ الطهاا  لسواجااإ جباا و  الكيي ااا  فسنااوي  لااى ثوبهااَ الناا وي األ ااوي الاامي بصااب  

 :   ل الطه  وال نَء كً ا ج  ًيَ ي نبم 
( كصا )إ سساصل فيإ بني بل مَ   قي خٌنسإ   ولب   كثل بهال  َي   ليإ صَابس))  

 .(29) ((.. الكٌول والك  جح  
 كاا  جييااي لٌنااَه ة  بو لٌكيي ااا فاا  خ ااسهَ ووجهااَ الصاافيا  –بيًضااَ  –األف اايي فهااو بكااَ  

الكخااَيع   ل الكيي ااا سل ي ااَ وس صااوم  ل ااَ ماسهااَ الكس ييااا بأ هااَ الج ااا ؛ لم هااَ فاا  الانينااا 
 : وكخَي ا  وه  مكَ ينول المَسا  ل ملز األف يي  ا َ ا

خاايو     اااه    يجيااي ااسااا ا  .. بخاا   اامَل النكاااَ ة يًكااَ   وبمثااا ه  ايويااا وسواضاااًنَ )) 
والانينااا بل هااما ال ااط  الباا  اا مااَل يخفاا  لاايز م ًبااَ فنااط ؛ وا  كااَ يخفاا  .. . اآلخاا يل 

جكيًنااَ وفاا   اابيل بل ي فاا   فهااو  االو  بَل  ااَء.. ضاابًنَ  اا يً ا ال مكااا لااإ وال ضااكي  
... بَلواااااية كااا هل ك اااسني بل يفنااال الك اااسايل   بل يماااما   وي اااَفا   وي ااا ا   وينسااال 

و ااكنسإ مَلاامها   بو  بن يسااإ ب ااإ ا ااسطَع بل يخفاا  ايَسااإ األخاا    اال الكجسكااع الاامي 
 .(27) (( يني  فيإ   باي  يك   كع ال  فَء ك فوع ال بز 

ااايل  ناا   بل (  ليااإ  بكااَ س كاا )   ال خصاايا ويمفاا  بل  ناا   كااي  قااما ة هاام
 :ب ني كلَك اسهَ
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سٌز الس  ا نأ  فيهَ  ٌاى ب كٌاا فا   فاز ليٌاا وفاَة  وجهاَ النجاو    بو ..  )) 
 . (21) (( سٌز الس  بيب بهَ سَ يخإ ايل ضَجع ب   كيٌإ المي مَل يمام  كنإ

  وامسفاى بكجا ي هَ ا ًكَصيا ب مل  ك ي ل  يايي لولم  يجنٌ َ المَسا  فه  هم  ال خ  
  وال يٌااابز الكتباااز يي اااابي  اااخع يٌااابز كتباااز بهااال الك( بف ااايي ) الوصااا    فهاااو 

كاع هاما األف ايي طاوال  كا   فا  ( اَكاي )   مكَ ب إ كال ايا  الكنناول بل يناي  الن ويا
ه وبااإ لا ااا النكااَ ة الساا  مااَل  ااَمً َ فيهااَ وكااع ملااز ينجاا   اال ساييااي  خصاايسإ   ااي 

  والمَسااا يجنٌ ااَ  فهاا   خصاايا هااما األف اايي ب اامل  ااَ  وكطٌااا ا  وجسااإامس ااَفإ لخيَ اا
 :   يكَ ينول  ل اَكي 

اااايل وصااال  لاااى ال اااَ ع ماااَل األف ااايي الواااااي قاااي بصاااب    ااا ة   بو   ااا يل   مٌهااا   ))
 .(26) (( بجَميسَ    ومٌه  بك خ ا  سلطيهَ الب طٌو َ 

هاَ  خصايا بهال الكيي اا الفاَج يل لي    خصيا ملز األف يي بماسإ ؛    – مل  –  هَ   
 . الك َفنيل الكس س يل بكتبز فخكا سخف  انَ ا بليكا

الس  قَ  بهَ األف يي كاع فساي اا  – ف هَ  –ويكم  َ بل       لى فنل الككَ  ا الج  يا  
 ٌى ب هَ  كا  ال ايكَم فساياا فا  الكيي اا  وا سناَل ج ثوكاا الكي ي اا  ليهاَ  وقاي بايب  هام  

الج  يا بكنَوكا وا سجياء  ث  ا سه  وقاي بايب  فساياا فا  اال اسكسَع  ايا  بل الككَ  ا 
وقاي  با  المَساا  ال ا سناَل . هما اال سكسَع ل  يس   فكَ مَي يبيب اسى اقسا  اَكي الل فاا

 :  يو  الكي ي ا  لى فسايا  ب  الككَ  ا الج  يا بنولإ
ء جيياااية كمهٌاااا ب ااايَ.. وج ااايهَبااايب  سااااز بأ ااايَء ا يباااا و جيباااا س فااام  لاااى ماسهاااَ  ))

ب اايَء با اا  كنهااَ مكااَ لااو بل ماال ال يااول األاكاا  واأل  ا  ...مب يااا كصاا  الخااَط  
والب ف ااااج   وكه جااااَل األضااااواء واأللااااوال  ماااال الوجااااو  الاٌااااوة الاٌينااااا والكتبااااز اللَليااااا 

ا  األ ينااااا  ماااال الاااا وا   النطاااا ة الك ن ااااا الكخاااايم ة  وال ااااوا ع الوا اااانا الك ياكااااا ال  يفاااا
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اسااى األ ااجَ  كجففااا األو اا كنصوصااا مس اا ياَ  ال ااييا   ... والك س هااَ  واأل ااجَ 
ماال الس كيااَ  والن بااَ  الفَ هااا  وال ااي كَ  والوجااو  الخَ جااا كاال ال ااي كَ   والمبَ يهااَ  
وال اقصااَ   ماال األطفااَل األصاااَء ال  يفاايل  واألكهااَ  واألج خَ ااَ  واأل س ااسَ  مٌهااَ 

 لااى ياخٌهااَ الكاا سن  الخااَ   الكهاا و  الكبهااو  وهاا  اسااى فاا   ..سسجكااع وسس اا ا  ليهااَ 
ي امهَ ويني هَ بَله يكا سنَو   ... واأل يَء الل يبا ال سما   ال ال ا ا  ليهاَ ...  ج هَ وا 

 .(31) ((وك سس   سنَو  كيي ا مَكٌا سس  ا  ليهَ  و اًكَ   هَ سس ٌل  لى مل خَ ٍ 
با   بأل كيي اا مَكٌاا )) : كل قبيلي مَل ف  و ع المَسا بل يجس ئ بنبَ ة لن  

َ الجكااَع آثاا  بل يناايي سفَصاايل الكيي ااا المثياا ة والكنن ااية الساا  ي نٌهاا لم ااإ (( سس اا ا  ليهااَ
ب اي سمثيًفاَ وس مياً ا   ))الج      لى  ا  فساي ا كع بل للا النصا النصي ة ال بي بل سمول 

المَسااا آثاا  الجَ ااا النااَطف  لماال   ( 38) ((  وما  قااي ا   َليااا  ٌااى اإليكااَء واإلياااَء
الامي ي س اان  كال ختلااإ الناَ ئ كااي  اواَ يااا الكيي اا و  ااوا يسهَ  وكاي  الكنَ ااَة الساا  
      ساسكٌهااااَ فساي ااااا بَ سنااااَل هاااام  اللواَ يااااا  لااااى  اكهااااَ  كاااال خااااتل الكياااال  لااااى اإلط ااااَا  

  وكاال بجاال هااما فَلٌلااا السم ا يااا هاا  للااا واإلط ااَا ال ينااي  كنٌوكااا  ولماال يوضاا   ))
  .(32)(( َطفااالن
طفٌااا  اَكاااي الاااميل ب جبهكاااَ كااال )  لاااى األطفاااَل  –بخياااً ا  –ويكم  اااَ بل    ااا    

بَ سبَ هكَ  كً ا لٌك سنبل  فَأل  سسخٌى  ل ك سنبٌهَ اايل سسا ز (  ٌطَل و   س  : فسايا
بطفَلهااَ لسااموا فاا  الكيي ااا  واألا ياا   الك ااسنبل فاا  النااوية بَألطفااَل  لااى الن يااا  اياا  

 .  ة والطه  وال نَء بنيًيا  ل  ي  الكيي ا و ل  فَقهَالب اء
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 :  مستوى الحدث  (3
الاااي  هااو جااوه  النصااا  ألل النصااا سنااو   ٌااى الامَيااا  وال يكماال بل سصااو          

وكااال الككمااال بل يماااول الااااي  جكٌاااًا . قصاااا يول امَياااا يااا ج    هاااَ سفاااَ ت  وباااايا 
األاايا  اخس اً اَ يول بل سماول قاي  وسفصيًت كل ص ع الخياَل  بكن اى بل المَساا يخسا ع

وقن  بَلفنل ف  اي  الواقع  لم إ ي  ا ا  بث اَء اخسا اع هام  األاايا  وصاواهَ بل سماول 
ل ل  سمل قي ايث   ٌى ب أ الواقع  . كننولا  بكن ى مو هَ قَبٌا لٌايو  بَلفنل  وا 

الااايي   هاام  ي جااا بولااى ب اايطا كاال ي جااَ  الخيااَل  والي جااا السَليااا الساا   ااال بصاايي 
فيهاَ بناأ األاايا   ألل   ابا اايوثهَ فا   –واقنًياَ  –  هَ ها  ي جاا يكمال بال   سنبال 
 . كايوية لٌلَيا – ٌى األقل  –الواقع ال  نول ك نيكا  ولم هَ 

قاي سمااول  – لاى ااي كاَ  –وكثال هام  األاايا  الخيَلياا  اا  بنايهَ  اال الواقنياا   
خاا   كاال  َايااا كااايوية وقٌيٌااا  وكاال  َايااا بكنبولااا  أل هااَ  –بَلفناال  –كنبولااا  بو هاا  

وقااَ ع قااي  كااَ س خاام فاا  اإلطااَ  ال كاا ي لٌنصااا   فهاا  قااي ال س خاام بااامافي هَ  ٌااى ب هااَ 
 . سسضَف  كع ال كو  لسنضي كل يالالسهَ 

وككَ ي َ   ليإ كل هم  األايا  ملز الهَس  الل ياا الامي يطاَ ي فساياا ك ماًيا 
 : يلسصاابهَ  وب هااَ اسًكااَ كهكااَ قَوكاا   س اانط ال كاَلااالهااَ ب هااَ  س اانط فاا  باا اثل بف اايي 

فٌناي  اَهيسإ بني ا  .. فَلكصيبا المب   بل مال هاما الامي ماَل ويا  لايز ا يًباَ  ٌيهاَ ))
 ب هَ مٌإ ياي  طوال األ وا  الخك ا الكَضايا  وبَلاما  طاوال الناَ  الم ياا الكَضا   

فااز الك ااهي الاامي يا  باا فز سفَصاايٌإ والفماا ة س اويهااَ وسطَ يهااَ  والهااَس  يهساا  بهااَ  و 
اليقينااا  صاااي  لاا  يماال  فااز األف اايي  ولم ااإ بف اايي وب طٌااول كخٌااوع  و قااية   والبااَا 
ي اايفع  وياايخل اَكااي  ماال هااما  بسااإ  ومَ اا  كسأمااية سكًَكااَ كاال ب ااإ  ااياي   ولهااما سنااي  

.......  هما مٌإ مكَ سني  الاي  الك نَي  ومأ إ ج   قبل هما ك ة  بل  بكَ جا   كا ا 
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بسماااول  ااايخا   بفااا  ب كَقهاااَ السااا  بصااابا   ج اااا ك ي ح اااا س قاااي قيي اااا كم اااو    هاااَ 
 .(33) ((الاجَا  س ىا الك سنبل  

 ل هما الاي  هو كل األكو  الخَ قا الس  ال يكمل بل  سنبحٌهَ كل ك طٌاا الواقنياا فا    
ا  – اإ ااي  خياَل   لم  اَ  . َالنصا النصي ة   ٌى األخع اَل مو اإ اايثًَ كسما ً ا وك ٌ ا 

فااَلوقوع سااا  سااأثي  ال يحاهااا ك ااألا .  سنبحٌااإ أل ااإ يسنَضااي كااع  ك ي ااا ال يحاهااا –كااع ملااز 
قي يااا ال فمااَز ك هااَ  وهاام  الهواساا  الساا  سهساا  لفساي ااا هاا  سبنااا كاال سبنااَ  النااي  الاامي 

كواجهااااا  ل المَسااااا ي يااااي بل ينااااول ل ااااَ  ل ال. ي كٌاااا    ايسااااإ يول بل  نااااو   ٌااااى كنَوكسااااإ
بكااَ ساكاال كاال  يااا  ) والكيي ااا ( بكااَ ياكاال كاال طهاا  وباا اءة ) الاضااَ يا باايل ال ياا  

فهااو ( . ال ) ك ااألا قي ي ااا  وهااَس  يساايا ى  لااى بمهَ  ااَ ال  كٌااز بل  نااول لااإ ( وخااياع 
سبناااا اسكياااا كااال سبناااَ  ال قااا  الاضاااَ ي الااامي ي اااي   ااااو  الناااَل    وضااا يبا ال باااي بل 

 . س يفع
ل مَ   قايً ا  –واجها الاضَ يا الاسكيا اي  بل هم  الك     ي كمال بل سجَباإ ب ا ء  –وا 

كاال الكوا  ااا بااايل بختقيااَ  الن يااا السااا  ال ي بلاا  لهااَ بل سسخٌاااى  اال  َياسهااَ وسنَليااايهَ 
ل بخاام   صاايبهَ كاال ال قاا  والسنااي   الاضااَ ي . وس خاا ط فيكااَ ا خ طاا  فيااإ الكيي ااا   وا 

ى الن ياا الامي قاَ  باإ اَكاي اايل اصاطاا وهما كَ يكثٌإ اي  آخ  هو اي  ال جوع  لا
 . ب  سإ الصلي ة ف  اب  الفج  ك ساًت  لى ق يسإ

قَفٌا صلي ة سس ٌل ك  ابا كل الكيي ا المبيا ة ال اقاية فا  صاك  وال كباَالة  ال سااز  ))
بهااا    وال بكاااَ سافااال باااإ صااايو ه  كااال بهاااوال   َ كاااا س اااخ  فااا  بااا اءة وضاااكي  ك اااس ي  

ً َ  اسااى لنااي بٌااغ اللااي  باَكااي  لااى اااي السفمياا  فاا  بل ي كاا  بصاا  ة ومأ هااَ كااَ فنٌاا   ااي
جَ ًبااااَ وي هااااَل ب قٌسااااإ  ٌيهااااَ ضاااا ًبَ وي ي ااااًا وسم اااايً ا  ٌااااى فسَ ي هااااَ الكضااااي ا  الناااا ال 

و  بَسهَ التكنا الك سمي ا  واسى ب فٌ   وا  هَ الكل ول  مَل كل جكاَع قٌباإ بصاب  
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لنااي بصاابا  .. َ  لاا  سنااي فاا    اا   كيي اااال يطيااا اسااى ك اايإ فاا   ااوا  هَ وهااو يلَي هاا
 .(34) (( مَبوً َ خَ ًنَ ب ًنَ

( ب    اي  اال  اَا كل الكيي ا وال جوع  لاى الن ياا ) ولو بخم َ هما الاي    
كل بَا الك اى الواقن  الك طنا  لوجاي َ  ااًت بكيال  لاى ال ك ياا ك اإ  لاى الواقنياا  فهاو 

ي  اا ء فاا  ق يسااإ  والنااوية  ليهااَ سن اا  الجااوع اااي  خيااَل  بيًضااَ  ألل اَكااي ال يكٌااز ب
ف  هم  الفنا ة كال ( الس  ي سال   هَ اَكي ) وقي بب    صو ة الكيي ا . والفن  والا كَل

خااتل الس ااخيع اال ااسنَ ي البتااا  فهاا   َ كااا س ااخ  ومأ هااَ كااَ صاا ن   اايً َ  لي جااا 
ماَل  جاا ا  الكيي ااا ال    اإ ي اان  بل اإلجاا ا . بل اَكاي ب اي بل يهااوي بنصاَ   ٌيهااَ ضاا ًبَ

 – ج ا  األف يي  ولاو مَ ا  األكاو  سجا ي  ٌاى  ااو ك طنا  واقنا  لماَل الاال األجاي  
هو البا   ل  كَ ة بخا   فا  اا  آخا  بنياي  ايا  ال يا ول فياإ هاما األف ايي  –كثًت 

لماال الاااي  يجنٌ ااَ  سصااو  النااوية  لااى ال ياا  ومأ هااَ  كاا  الخااتع . الكجاا   وال ياا اه  
 . ا الكيي ا وهولهَكل ب َ 

هاا وا فساي ااا كاال  وجهااَ وبطفَلهااَ ) و ٌااى جَ ااا آخاا  يمااول اااَي  الهاا وا 
ًكاَ اايثًَ ايا  واقنا  بيًضاَ  خَصاا وقاي آك ا  فساياا وسأماي  سكَ( وا خ اطهَ ف  الكيي ا 

   : بل يي اَكي لل سكسي لهَ بأم ؛ بل  ل الهَس  المي مَ   سس كع لإ 
لال ينسٌهاَ  وب هاَ لال سكاو   وا  كاَ ( اَكاي ) ي مي بل مَل ينوي ويطل ب ا إ و  ))

 .(35) ((..   يمول لهَ كصي  آخ  
 :ضايًا بولييهَ وبايَسهَ األ  ياوكع ب هَ بي م  ملز  ال ب هَ آث   اله وا ك  
 اااَي   لاااى .. اَفٌساااإ فساياااا فااا  ا يااااَ  الناااَيكيل والااا ااٌيل فااا  باااَل الايياااي وه بااا  ))

 .(39) ((..   ة  وليز ببًيا سٌبيًا لهَس  بو  ياء  يحاها كص  بإ ايسهَ هم  الك   
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لنااي  اابا بل ب اا  َ  لااى بل الولااييل ككااَ يكماال ا سبااَ    كااً ا لٌك ااسنبل  وبل  ااوية اَكااي  
بهكَ  لى الن يا بكثَبا   ناَم لب اءسهكاَ كال طلياَل الكيي اا الك انو   فهال يكمال بل  نسبا  

( ياي  ال الواقنياا؛  م يس اَفى كاع ا يا ة األكوكاا وهو اي  بن) ه وا فسايا  لى الكيي ا 
 وً َ كل سضاييع هاما الك اسنبل والسخٌا    اإ  وهال هاو اسجاَ   ااو ك اسنبل آخا  ااَكأ 

ًفَ  ل النصاا ال سجياا  ال هام  الس اَ ال   ! وا يا  وهو بَلسأميي لل يمول ك سنبًت ك  ا م
  وسس م ااَ فاا  اوكااا الاياا ة وال ي بلاا  لهااَ بل سجيااا    هااَ فنااط سضاان َ بكااَ  هاام  الس ااَ ال

 . والسفمي 
ل مَ   س مس َ ف  ايا ة بكاَ  س اَ ال  ايا  كجاَا   هاَ  –اي  بل النصا     –وا 

ااا  ل اااَ بل ا صااا ا  فساياااا  لاااى الكيي اااا وه وبهاااَ كااال  وجهاااَ وب ااا سهَ هاااو  كااال سااا   سوض 
 . اسخَم  بإ اية وا يا وا  ة  يول هَس  بو  يحاها
ال و  )) ب اامل ف اا  اياا  كبَ اا    قاا  فماا ي ل النصااا ساااَول بل سنباا   اال كو 

كااايخل  لاااى فَلس اااميل ل  ال بنااا ا ل س اااميٌيا كااال  كٌاااإ  يكمااال الوصاااول  لاااى كوقااا  الف اااَ
  وكل ختل اَي  ه وا ال وجا الك سحخام باإ اية اا  ة بناي (37) ((   وليز النمز الكوق 

ا االخسيااَ  فاا   اانوطهَ الكاايفوع باايافع قااي ي يكماال بل  بٌااو  كوقًفااَ  ًَكااَ كاال ك ااألا ا ياا
 ل الكواجهااا كواجهااا قي ي ااا ال يكماال بل  هاا ا . الصاا اع الاضااَ ي باايل الن يااا والكيي ااا

وا ا افهاَ وا بهَ هاَ بَلكيي اا ك األا  – اَء  بو ببا   –ك هَ  ال بي بل سوضع الن يا فيهَ 
قي يا بيًضَ ال يكمل بل ياول اَ ل يو هَ  فهم  طبَ ع األ يَء  وكل الك طنا  بل ي بها  

لماال ال اانوط السااَ  واال  اايَا المٌاا   . النطاا الاضااَ ي األي ااى بَلنطااا الاضااَ ي األمبا 
هاااو ( مكاااَ ضااا  فساياااا بأكوكسهااَ وب ااا سهَ ) كااع السضاااايا بماال كبااايب  ااٍَ  و بيااال و اٍا 

 . ال  م ا  فيهَ وال  جبَ . ك ألا ساسم   ٌى االخسيَ  ال خص  البا 



  الخيال في القصة القصيرةمستويات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2102    أبريل –يناير (   2)العدد    " مــداد " المجلة العربية      211

لأحمد كريم بال/    
 

قي يااا ال فمااَز ك هااَ  بكااَ كااَ ياا ج   اال هااما  ل الكواجهااا والوضااع فاا  االخسبااَ  ك ااألا  
ل  ٌى النضَء والني  ف  وقو إ  . (31)االخسبَ  فهو كَ ال يكمل بل  نوم

ل مَ ااا  قاااي ساننااا   ٌاااى  –بخياااً ا  –و اااوي بل   اااي      لاااى بل ي جاااَ  الخياااَل وا 
ك سو  الصو  البتايا  و ٌى ك سو  ال كا  والااي ؛  ال بل الفصال بايل ملاز مٌاإ بكا  

فياااإ جاااو   ٌاااى النصاااا  ف اااهَ  ألل الساااياخل بااايل هااام  الك اااسويَ   كياااا جاااًيا   كسن مااا 
وماملز األكا   ا    كاوً ا فا  . و ال ف  س َول َ لٌ ك      صوً ا بتايا  مكَ     باياثًَ

 لااا    وختصاااا الناااول  ل النكااال األيبااا  مياااَل .. األاااايا  وصاااوً ا بتاياااا سنبااا    هاااَ
 أ الن َصاا  وي ا ااسهَ ب اامل ك فاا ي سي اايً ا لٌس ااَولكسمَكاال  وب  ااَ قااي  ٌجااأ  لااى فصاال بناا

ل مااااَل النااااَ ئ يسٌنااااى النكاااال ب ااااًَء وااااااًيا كسمَكاااال األ مااااَل سسفَ اااال فيااااإ ماااال . ال ناااايي وا 
 . الن َص  لسنيي    يا فم يا كل ختل  بياع ف  

 
 : هوامش وتعليقات 

 لكااال بمبااا  األيباااَء النصصااايي(   8668/   8627) ي ناااي األيياااا يو ااا   ي ياااز  (8)
   8658ولاااي فااا   ااااي  قااا   ال ااا قي ا  وسخااا  م فااا  مٌياااا الطاااا  ااا ا . الكصااا ييل

  و كااال طبيًباااَ فااا  النصااا  الني ااا   لاااى  ااا ا ( الناااَه ة اَلًياااَ ) جَكناااا فااا اي األول 
ً ا اَفا  وقااي  كاال  ؛ ثاا  ساا ز كه ااا الطااا  لي سناال  لااى  ااَل  األيا والصاا8691 ك ااا م

   وا سنااال بناااي ملاااز  لاااى األهااا ا   8673   لاااى  ااا ا 8691ج ياااية الجكهو ياااا كااال ب
باإ اساى وفَساإ  وقاي مساا يو ا   ي ياز النصاا .  8668وبصب  واااًيا كال مباَ  م سَح

النصاااي ة وال واياااا والك ااا اي ا  وسناااي النصاااا النصاااي ة ببااا   الف اااول األيبياااا السااا  بااا ع 
صاب ي ااَف  ك ااال :   وي ن  ا 8651 قصصإ النصي ة بيًءا كال  اَ     فيهَ  وقي 

/ أرخاال ليااالي) : س ااكل كجكو َسااإ أولهااا: النصااا النصااي ة   ااي   لااى ثاات  ك اااال
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  وسس ا  هام  الكجكو اَ  (البطال/ ألاي  كاكل؟   / جمهورياة ررحاات/ حادثة شار 
النصصااايا ب ااانيهَ  لاااى سنااايي  قصاااا كصااا ي ا انينياااا بطٌهاااَ اإل  اااَل الكنهاااو  الااامي 

بكاَ .  ل   ايسإ يول سانينإ ألاتكإ الب يطا السا  يصابو  ليهاَ ساول ب بَا خَ جا
/ لغاة ايي آي / آخار الادنيا / العساكري اسساود)  :فس كل قصصاإالمرحلة الثانية 

بوضاااانهَ لٌفاااا ي الكسكاااا ي فاااا  كنَباااال النصصاااايا وسس اااا  هاااام  الكجكو ااااَ  ( النداهااااة
لس َقضااَ  الاااَية جااو  ال ااسي يَ  مي ا –بااَلطبع  –الجكَ ااا الكسواط ااا  وهاا  سنمااز 

بكاَ . ال َجكا  ال  خفاَا األاات  الوط ياا المبا   السا   اَي  فا  انباا الخك اي يَ 
اقتلهاا / أنا سلطان قانون الوجاود / بيت من لحم ) :س كلفواألخي ة  المرحلة الثالثة

س صاي ال ااواه  األختقياا الل يباا فاا  انباا ال اابني يَ  و ها  و ( العتا    النراار / 
الناب  لي جاا لا  يناي َءا    وا س ا   الف اَي  وب ل ا ة   سفَقك  اال اسث الثكَ ي يَ  اي

س م  جمهورياة / ملا؟ القطان) وليو    ي يز    ك ا ايَ   .ي  سهجل فيهَ بو ي   
) ولاإ  وايساَل  (البهلاوان / الجن  الثالاث/ المخططون / المهزلة اسرضية / ررحات

َواًل جيياااًيا بو   اااَية طااا و   وبناااأ قصصاااإ و وايساااإ ي ناااي س ااا(الحااارام / قصاااة حااا  
كجكو ااا  –بخيااً ا  –وليو اا   ي يااز . ألفمااَ   اابا بل س َولهااَ فاا  قصصااإ النصااي ة

مفكار  يوسا  ردريا  / بصراحة مطلقة ) كل المسا الس  سسضكل كنَالسإ الصافيا 
  اااياي قاااامو  اسد  العربااايي الحاااديث  :  اجاااع . (أهمياااة أن نتثقيااا  ياااا ناااا  / 

  كااال   2116  يا  ال ااا وا  الناااَه ة  الطبناااا الثَ ياااا اكااايي ال ااامو . وسا يااا  ي
  928:  لى ع 981: ع 

:    ع2112  ف اي ق ييل  الهي اا النَكاا لنصاو  الثنَفاا  الناَه ة  فل م اسَبا النصااا (2)
13  
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 ال ياهاا  :قصااا سكي َ ف  سٌخيص َ ألايا  النصاا وب اط ال  ياا الفم ياا لهاَ  ٌاى  (3)
النصااي ة   الكجٌااي األول  يا  ال اا وا  النااَه ة     النصااعاأل كااَل المَكٌااا: ضااكل

    179:  لى ع 316: كل ع  8661الطبنا األولى 
   194 و 144و  142: اجع هم  النبَ ا  ف  الكصي  ال َبا  الصفاَ  (4)
باكاااي ي وياا   ال اا ما الكصااا يا .   يسن يااَ  الفاال النصصاا   بااا  الاا اوي والاااَم  (5)

  388:    ع8661األولى النَلكيا  لو جكَل  النَه ة  الطبنا 
كاكااااااي  اااااايي  خ اااااافا  ك ماااااا  اإل كااااااَء : سااااااويو و   س جكااااااا .    األيا والياللااااااا (9)

   71:   ع  8669  الطبنا األولى ( و يَ ) الاضَ ي  اٌا 
 باااي ا   بااا اهي    الكسخيااال ال ااا يي  كنَ باااَ   نيياااا فااا  الس اااَع والااا    والياللاااا   (7)

    98:   ع  8661ألولى الك م  الثنَف  الن ب   بي و    الطبنا ا
  158: ع  األ كَل المَكٌا: ضكل ال ياها  :قصا (1)
 153: ع ال َبا  (6)
 136: ع ال َبا  (81)
فا  قا اءة النصاا  ايا  يماول يكمل بل يمول لهم  الم َيا سأويل جييي كع ال كاو  (88)

هاااما الكاااو  م َياااا  ااال ا نطاااَع كصاااي    قاااإ كااال النكاااَ ة   واضاااط ا   لٌ ايااال  لاااى 
 . بو كَ  َبإ ملز كل السأويت ... بٌإ سكًَكَ ق يسإ  بو سبيي ك سن

 142: ع  األ كَل المَكٌا: ضكل ال ياها  :قصا (82)
 144: ع ال َبا  (83)
 143: ع ال َبا  (84)
 148: ع ال َبا  (85)
 ( .  با مم   )  281:   ف اي ق ييل  عفل م اسَبا النصااا (89)
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 151: ع  األ كَل المَكٌا: ضكل ال ياها  :قصا (87)
 154: ع ال َبا  (81)
  145 :ع ال َبا  (86)
  اااي   باااا اهي  يو ااا    الهي اااا الكصاااا يا : س اااَ ل  س ااااَيويز   س جكاااا ال ك ياااا  (21)

  42:   ع  8662النَكا لٌمسَا  النَه ة
 :  ٌااااااااااااى الاااااااااااا ابط( ب ااااااااااااطو ة ال ي اهااااااااااااا )   ويميبيااااااااااااييَ : الكو ااااااااااااو ا الااااااااااااا ة (28)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D

9%87%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9) 
فاا  ال نااي  تكااَ   :كجٌااا  ي كاكااي بااو  اا ة   كاال الاا ع  لااى الن ااوال: ا  اا   (22)

الصااَي  فاا   اابسكب  (  53) نااَف  بجااية  الناايي باا  الث  يصااي هَ ال ااَيي األي األيباا 
 481: ع    ( 84الكجٌي )   ضكل  2114

 159: ع  األ كَل المَكٌا: ضكل ال ياها  :قصا (23)
  151: ع ال َبا  (24)
 179: ع ال َبا  (25)
   199 :ع ال َبا  (29)
 198: ع ال َبا  (27)
 191: ع ال َبا  (21)
 141: ع ال َبا  (26)
  172 :ع ال َبا  (31)
 ( .  با مم   )  832: يل  ع  ف اي ق يفل م اسَبا النصااا (38)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)
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الكجٌاز   باكاي ي ويا : س جكا ي   جول مويل   الٌلا النٌيَ   ال   يا ال ن يا (32)
  232:  ع     8665( النَه ة   كص  ) األ ٌى لٌثنَفا 

 174: ع  األ كَل المَكٌا: ضكل ال ياها  :قصا (33)
 175: ع ال َبا  (34)
 173: ع ال َبا  (35)
 179: ع ال َبا  (39)
   باي الكا ن  سااٌيكا  يا  الثنَفاا لٌطبَ اا وال  ا   ل األيبا كيخل  لى  ٌ  الجكَ (37)

 76 : ع    8671النَه ة 
  ياا   اويااا الكوقاا  كاال النضااَء والنااي  وكااي  ا يااا ) قااي سمااول هاام  ال اويااا  (31)

كايخًت جياًيا لس اَول هام  النصاا كال خاتل   ياا باثياا ( اإل  َل ف  اخسيَ  كصي   
َلجا هم  ال نطا  و  كخَفا الخ وم  ال  طاَ  جييية  ول  يك ن َ كل السو  ع ف  كن

 . كوضوع الخيَل المي اسخم َ  كاوً ا لٌي ا ا
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 :المصادر والمراجع 
 المصادر:  أواًل 
  النصااع النصااي ة   الكجٌااي األول  يا  اسعمااال الكاملااة: ضااكل النداهااة  :قصااا -8

  .  8661  وا  النَه ة  الطبنا األولى ال
 المراجع :  ثانًيا
 الكت  العربيية والُمترجمة رلى العربيية  ( أ)

كاكاااااي  ااااايي  خ ااااافا  ك مااااا  اإل كاااااَء : ساااااويو و   س جكاااااا .    اسد  والداللاااااة -8
 .   8669  الطبنا األولى ( و يَ ) الاضَ ي  اٌا 

  ااي   باا اهي  يو اا   الهي ااا الكصاا يا النَكااا : َ ل  س ااَيويز   س جكاااس اا الرمزيااة  -2
 .   8662لٌمسَا  النَه ة

باكااي ي ويا   الكجٌااز :   جاول مااويل   س جكاا ي اللغاة العليااا   النرريااة الشااعرية -3
 .     8665( النَه ة   كص  ) األ ٌى لٌثنَفا 

 بااي ا   باا اهي    لااة  المتخياال السااردي  مقاربااات نقديااة رااي التنااال والاار ى والدال  -4
     8661الك م  الثنَف  الن ب   بي و    الطبنا األولى 

باكااي ي وياا   ال اا ما الكصاا يا .   يتقنيااات الفاان القصصااي عباار الااراوي والحاااكي -5
 .   8661النَلكيا  لو جكَل  النَه ة  الطبنا األولى 

 .    2112نَه ة    ف اي ق ييل  الهي ا النَكا لنصو  الثنَفا  الرن كتابة القصة -9
اكاايي ال اامو   يا  ال اا وا  .   ااياي وسا ياا  يقااامو  اسد  العرباايي الحااديث   -7

 .   2116النَه ة  الطبنا الثَ يا 
   بااي الكاا ن  ساااٌيكا  يا  الثنَفااا لٌطبَ ااا وال  اا   ماادخل رلااى علاام الجمااال اسدبااي -1

 .   8671النَه ة 
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 مواقع رلكترونية على شبكة اإلنترنيت  (  )
   :  ٌى ال ابط(  أسطور  الندياهة)   ويكيبيديا : سوعة الحر المو  -8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8

7%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9) 

 دراسات ُنشرت ري دوريات  ( ت)
  يصاي هَ  عالماات راي النقاد اسدباي :كجٌاا ي كاكاي باو  ا ة    من النل رلى العنوان

  ضااااكل  2114الصااااَي  فاااا   اااابسكب  (  53) ال ااااَيي األيباااا  الثنااااَف  بجااااية  الناااايي 
 .( 84الكجٌي )
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)

