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 الملخص
فحسييييب   بل باتا  ناز ء مام م مل  لم يعد العمل األدبي عماًل قائما على المتن النصييييي       

للعمل األدبي   يعمل من خاللها األديب على إضييييييييامغ لفت  منالي  الن    تعوص بالنصييييييييل  
المصيييييياحب  ءل العتباا النصييييييي  حسييييييب و  يواو  ينيا ت   ل لة النصييييييل  باتا م مل  للعمل 

بوام عالقتها ب لتشيييييييمل  المتن النصيييييييي  األدبي ال تصييييييي  قوامتر إال ب وامتها لاسيييييييت ناة خبايا ا لا 
العتباا  صيييياح  النالص لما تحملر  لة الصيييياح  من عنلان ال تاب   لاسييييم الميلص    لالتعيين 
ال نسييييي لل تاب و شييييعو   قصيييي    ولاي    مسييييوحي       ت   لا  دام   لالتصييييديو   لالخ اب 

 الم دماتي و الم دم ت   ل للز التنبيهاا   لالهلامش    لالتلييل        
لالعتباا عند ال ا  ناشييد سييميو الباشييا متنلع  لعلى دو   عالي  من اللعي   حي  ل ص      

ال ا  ال ثيو منها بشيييييي ل ملف   ان للبع  منها الح  األلفو في التل يص في  ميي م اميعر 
ا  عتبتي النالص لالعنلان اللتين  انتا متناسييي تين متلاف تين فيم –ملضيييلل الدواسييي   –ال صيييصيييي  

ا   ءما عتبتا التصيييييييديو لالم دم   فعلى الوهم من ء ميتهما لنضييييييي هما لد  ال ا  إال ءنر لم بينه
 يستخدمها في م اميعر ال صصي   ميعها   

 
 مدخل 

لم يعد العمل األدبي عماًل قائما على المتن النصييييييييييي فحسييييييييييب   بل باتا  ناز ء مام           
على إضيييييييييييييييامغ منيالي  الن  لفتحهيا   تعوص م ملي  للعميل األدبي   يعميل من خاللهيا األدييب 

بالنصل  المصاحب  ءل العتباا النصي  حسب و  يواو  ينيا ت   ل لة النصل  باتا م مل  
بوام عالقتها بالمتن النصي   لتشمل  للعمل األدبي ال تص  قوامتر إال ب وامتها لاست ناة خبايا ا لا 

لان ال تاب   لاسييييم الميلص    لالتعيين العتباا  صيييياح  النالص لما تحملر  لة الصيييياح  من عن
األ ناسيييي لل تاب و شيييعو   قصييي    ولاي    مسيييوحي       ت   لا  دام   لالتصيييديو   لالخ اب 

 الم دماتي و الم دم ت   ل للز التنبيهاا   لالهلامش    لالتلييل        
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فييييي قوامتنا ل ص  ناشد سميو الباشا حاللنا تتبي العتباا النصييييي  لقوامتها في م اميعيييير        
ل وو ت او  ت2ول وو ضحز األقداوتت ت1وال صصيييييي  الثال  وو ميييييييييين سي ويز ص ءيتها  ال صييييي  تت

نالص   ل  لالعتباا التي اشييييييييتنلنا عليها في  لة الم اميي الثال  تنلعا بين عتب  ا ت3والاحم تت
لعتب  العنلان   لعتب  التصييييييييييييييديو   لعتب  الم دم    حاللنا من خاللها قوامغ  لة العتباا لبيان 

 عالقتها بالمتن النصي   
     

  قراءة في العتبات
 تعد العتباا النصي  المصاحب  للن  األدبي بمنمل  المااتي  التي تاتييييييييييييي  منالي  الن          

لتضيييييييييييييم المنا   المعتم  منر   فهي وو ءلل ل ام ماد  لمحسييييييييييييلي بين ال تاب لال او  الل  
توا ن إستواتي ي  ال تابيييييي  على حسر لحدسر ا بداعيين   الللين يشاان عييييييييين ءفعال قوائي  تتعامل 

ا الإي ابيًا ميييييييييييي  لة العتباا   لللز مييييييييييين خالل ما ت توحييييييييييير تلز ال واماا من ا تهاداا لت لي
  ت4ولتن يواا   تميد من هنى تلز العتباا   لتاتيي  آفاقًا متعددغ للحلاو الن د  تت

تعمل العتباا على استامام ال او  لتحوي يييييييييييييير نحل المتن النصي الل  لم يعد لحدة مو م        
ا تمام ال او    لال الم لن اللحيد للن  األدبي   إل وو ال ي تصييييييييييو الاضييييييييييام التشيييييييييي يلي للن  

ألدبي على والمتن الوسمي ت لر بلصايييييييير آليييي  الملا هيييي  المو مييييييييييييي  مي نشا  ال وامغ   بل يتسي ا
حاالا   لما  لحاقاا لا  ليمتد ليشمل  ل ما يحي  بالمتن ميييييييييييييييييييييييييييين  لامش لعتباا لمصاحباا لا 

  خاصيييييييي ت5وتن ل  علييييير من خ لوغ في عملييييي  ال وامغ فهي م مليييي  لمل هيييييييي  لاعالياا المتن تت 
نصييييييييي   النالص   لالعنلان   لالتعيين ال نسي   لاسم الميلص ألنها تمثل ءلل  –العتباا الخاوج 

ل ام بصو  بين ال او  لال تاب   فهلة العتباا  ي ءلل ما ت ي علييييييييييييييييييير عين ال او    ف ن  انا 
ا تعييييييييد هعلى مستل  عاٍل ميييييييين ال لب لا بهاو ن حا في استدواج ال او  نحل المتن النصي ألن

وو ءلل است بال وسمي يخص  لل يييييييييييييييياو    و المحتاى بر ت   تض لي بر العتباا   ألنها تش ل 
لح   ءسييياسيييي  في اسيييتضييياف   لا ال او  الل  ي ص ءمام عتب  الن  الخاوج في انت او تشييي يعر 

 غالداخل   ف لما  انا عناصييييييو ال لب قلي  لمثيو  -على اختوا  فضييييييام العتب  للللج فنام الن 
    ت6و لما تيسوا عملي  العبلو من خاوج الن  إلى داخلر بدلن عواقيل تت
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لالعتباا في قصييييي  ناشيييييد سيييييميو الباشيييييا تنلعا بين عتب  النالص لما تحلير من للحاا       
مصيياحب    لعتب  العنلان لما تحلير من عنالين وئيسيي  لعنالين فوعي  لثانلي    لعتب  التصييديو 

   لعتب  الت ديم   
 

 عتبة الغالف 
نييال النالص ء مييي  لاسييييييييييييييعيي  من قبييل الن يياد لال وام بعييد ت لو ال بيياعيي     فبعييد ءن  ييان         

النالص م ود حاف  لل تاب من التلص النا م من  ثوغ االسييييييتخدام  ءل سييييييلئر   بدء  النالص ي خل 
  ان ءم شيييييييييعوياً لمضيييييييييملنر  حيمًا من اال تمام لالتوتيب لالتنسيييييييييي  حتى يتالمم مي عنلان ال تاب

  نثوياً 
يشييييييتوز في إخواج النالص بصييييييينتر النهائي  الشيييييياعو ءل ال اتب لداو النشييييييو لالوسييييييام ءل       

لل تاب   حاف المصييييمم واب ين بين النالص لعنلان ال تاب لمتنر النصييييي حتى ينت ل النالص من
إلى عتب  مو ب  تتااعل م لناتها باعل ال وامغ فيما بينها لتتحالو دالليًا قبل ءن تسييييييييعى بلصيييييييياها 

    ت7وعتب  الم  لتحالو المتن الشعو  ءل النثو  م لن  شعويتها 
تحل  عتبييي  النالص على مع م المعللمييياا المهمييي  التي من خاللهيييا يتعوص ال ييياو  على      

ني األدبي لاسم الميلص لداو النشو لسن  ال بي   ل ي من األملو التي تمثل عنلان ال تاب لال 
حافمًا لتل ير ل ن ال او  نحل ال تاب   فاسيييييييييييييم الميلص يمثل عتب  قوائي  مهم  ءللى تمهد لل او  
تعاملر مي الن  إن لم ي ن يل ر  لا التعامل   إل يشيييييييييييييي ل ث اًل معوفيا على متل ير   لال ءحد 

بع  األعمال األدبي  تو ي شيييييييييهوتها إلى ميلايها ءسييييييييياسيييييييييًا لليي إلى ءدبيتها ءل  ي هل  يص ءن
   ت8وفنيتها 
عند قوامتنا ل صيييي  ناشييييد سييييميو الباشييييا ن د ءن  ناز عالق  اتصييييال مباشييييو بين النالص      

 األمامي لعنالين الم اميي ال صصي  مي تاالٍا بين  ل م ملع  لءخو    
ن سييييييييييييييي ويز ءيتها ال صييييييييييييييي  ص ت ن د ءن النالص األمامي لا الللن في م ملعتر األللى و م    

الم و  و اللود ت قد شيييييينل  ممة السييييييالي تحا العنلان مباشييييييوغ صييييييلوغ  تاب ماتل  لتحتر آخو 
منل  اعتلتهما عالم  اسييييتاهام بح م  ا و   ليوسييييم حال  من الحيوغ لالتسييييايل بين من ي وء لمن 

الي ي من ل لد من ي وء ال صيييييييييييييي  في  لا اللقا    ما ءن ال ي وء     نر بهلا يعيش حال  من 
عالم  االسيييييييييييتاهام لم ت هو موغ لاحدغ ف     بل ن د ا ت هو ء ثو من موغ ف د شييييييييييينلا ال وص 
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األيسييييو من ال تاب لوسييييما بشيييي ل عملد  لتشيييينل مسيييياح  عملدي  ضييييي   للنا بالللن األمو  
و  باوم   لتلام  عالمتر األم المتلسييييييييي   النام  و النيلي ت لت هو عالماا االسيييييييييتاهام بللن م 

 للنالص   
ل ونا ءن النالص الخاو ي ي هو على صيييييياحتر العنلان لاسييييييم الميلص لال ني األدبي لداو      

  إال ءن ما يالح  على  لة الم ملع  عدم ل لد النلل األدبي ءل داو  -األهلب  -النشييييو على 
يتضييييمنر المتن ل ل قصيييي  ءل م ملع  قصيييي    ءما النشييييو     نر ا تاى بالعنلان ليدل على ما 

اسيييم الميلص ف د  هو في المالي  اليسيييو  من النالص معنلنًا بماودغ و ب لم ت لتحتها ل و و ناشيييد 
سييميو ت ليلير موتسييم صيينيو على  ي غ  ص اليد ممسيي ًا بال لم   للم يل و  لم  ت ليص ءل قا    

 اوداا   ل لا الموتسم  ام وممًا فنيًا مختصوًا للم
ءما النالص الداخلي ف د اختلص تمامًا عن النالص الخاو ي   إل تصدوا صاحيييييييييييييي  النالص      

عباوغ و م ملعييييي  قصصيييييي  ت   لفي لس  الصاحيييييييييي  ل و عنلان الم ملعيييييييييي  من دلن عالماا 
ييييييييييي  ااالستاهام المت ووغ بعد لا   و سي ويز ت بل ا تاى ال اتب بعالميييييييييييييييييييي  استاهام لاحدغ بعد نه

العنلان   لفي ءسال الصاحيييي  ل  و اسم ال ا  ناشد سميو ميييييييين دلن ل و لا يييي  ءل عباوغ ت ليص 
ءل ال ا  ءل ب لم         ءما النالص الخاو ي الخلاي للم ملعيييييييييييييييييييييي  ال صصي  ف د احتل  على 

و وموبي صنيو تلس  ال مم العلل  مييين النالص الخاو ي لضم بين ءضالعيييييير م  عًا ميييييين قصييي  
  للعل اختياوة لهلة ال صيييييييييييي  باللاا لي ت ي منها  مما نصيييييييييييييًا دلن هيو ا من  ت9والسييييييييييييحل تت 

ال ص  لر عالق  مو عي  م اني  تتعل  بحياغ ال اتب   ألن ال اتب ميييييييييييييييييييييين ء الي مدين  ت ويا 
في  ميي ءلقاا السييين     –الم ل  على نهو د ل   -اللين اعتادلا النملل إلى من    والسيييحل ت 

هلا الم ان يوتب  ب الل  ال اتب لشييييييييييييييبابر لبحياغ ءهلب ء الي مدين  ت ويا و ال ديم  ت   ل ل ف
بلضيييييييييعر  لا الن  على صييييييييياح  النالص الخاو ي الخلاي يوسيييييييييل إشييييييييياوغ إلى المتل ي ءن  لة 
الم ملع  تضييييييييم  ممًا من تاوية المدين  لعاداتها لت اليد ا فهل ي يم عالق  اوتبا  بالم ان لتوا  

            الم ييييان   إن ل لميييي  النالص ءل الن  الييييل  يلضييييييييييييييي على النالص ء مييييي  قوائييييي  ألنهييييا  ييييلا
وو ءشييييد المصيييياحباا النصييييي  و النصييييل  الملامي  ت خ وًا على ال او  لء ثو ا تنليوًا للن  في 

ت   إل تعمل  لم  النالص على تل ير ءن او ال او  إلى  لة ال صييييييييييي  ءل تلز 10واآلن ناسييييييييييير تت
 وب  بينها لبين ال ا  لما تمثلر  لة ال ص  لر دلن هيو ا من قص  الم ملع     لال
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ءما م ملع  و ضييحز األقداو ت  ف د تصييدو اسييم ال اتب ناشييد سييميو الباشييا لسيي  صيياح         
النالص العليا ليتلسيييي  عنلان الم ملع  الصيييياح    ليلير التعيين ا  ناسييييي و قصيييي  قصيييييوغ ت 

  لتلير للح  النالص لفيها ت هو صييييلوغ  ال  تحمل لعبتها الصيييينيوغ بيد ا  ءسييييال العنلان مباشييييوغ
لشيييييعو ا منسيييييدل على  تايها   ت ص في حدي   المنمل لال الم يحي ها من  ل م ان   ت ص ءمام 
نافلغ ماتلح  تل ي الضلم على استحيام ءمام ال ال  اللاقا  التي تخيم عليها الحيوغ لال ل  لالل لل 

لللحيي  عالقيي  بعنلان الم ملعيي  و ضييييييييييييييحييز األقييداوت ل يي ن  ييلة ال اليي  ت ص منت وغ   إن لهييلة ا
مصيييييييييييييييو ا لقدو ا   ءل لعلها تلا ر فعاًل مصيييييييييييييييوًا ال ماو منر   لعلى الوهم من للز ف ن األمل 

 يتسلل إليها من خالل الضلم الم ل عليها من النافلغ   
ت ن د فيها ت لوًا فنيًا ملحل ًا من حي  الم ملعيييييييييييييييييي  ال صصييييييييييييييييييي  الثالث  و ت او الاحم        

اال تمام بهلة العتبيييييييييييي  و عتبيييييي  النالص ت ن إل يشتنل الللن فيها بش ل لاسي لالفا للن و فالللن 
األسلد خيم على هالص الم ملعييييي  لي تي متلاف ًا مي عنلان الم ملعيييييييييي  و ت او  الاحم ت خاص  

يحيل على السلاد    لا السلاد  ال يخوقيييييير سل  الللن ال مم الثاني من الم ملع  و الاحم ت الل  
األصاو الل   تب بر اسم الم ملعيييييييييييييي  لاسم الميلص   ءما النالص الخاو ييييييييييييييي ف هو فيييييييير للموغ 
األللى ضيمن م ملعاتر ال صيصيي  الثال  تعويص بال اتب يل و فير اسيمر الثالثي لل بر لملاليدة 

 اتر األدبي    ل  نر بهلا بدء ييسيييي لخ لاتر في السييياح  لتحصييييلر الدواسيييي    ما يل و ء م نتا
 األدبي  بش ل لاث  بعد ءن ءصب  لر وصيٌد ءدبي يل و   

 
 عتبة العنوان 

يمثيييل العنلان العتبييي  ال وائيييي  األللى التي من خاللهيييا يع يييد ال ييياو  ميثييياقيييًا قوائييييًا مي الن       
خاللر يم ن لل او  ءن يلج إلى مااصل الن   األدبيييييييييييييييي إل يعمل العنلان عمل الماتا  للباب من

 ميعًا   ف لما  ان العنلان  لابًا لمتناس ًا  ان  لب ال وام إليييير ء ثو لالع ي صحي    إل يم ن 
للعنلان ءن ي لن ن    فشل للن  األدبي إن ءسيم استخدامر ءل تل يايييييييييييييييييييييييييييير   فالعنلان وو يعد 

دغ العتب  التي تشييييييييييييييهد عا –في الح ي    –يمثل ءخ و البيو النصييييييييييييييي  التي تحي  بالن    إل 
ما  –لت ي لييييييييييييييلغ ال وامغ   -ماالضاا ال بلل لالوف   بين ال او  لالن    ف ما عش  ينب ي  لا 

ن ل    ليتسيييد ال اام مشييهدي  العالق    فالعنلان  ل الل  يتي  و ءلاًل ت اللللج إلى عالم الن  
  فالعنلان يوتب   ت11وءسييواو العملي  ا بداعي  لءلنام ا تت لالتملقي في ود اتر لد اليمة   السييت ناة
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اوتبا ًا لثي ًا بالمتن النصيييي   إل يشييي ل العنلان عامل  لب لشيييحل النتباة  لتا يو ال او    إل و 
ح  عن يب –حين يمضييييييي في قوامغ  الن   –يخل  العنلان عند ال او  ءف  تلقي لانت او  ل ل 

ة نلانر في  لة الحال  قد يلاف  الن  ءف  تلقعر   لقد يخالار / ي سييييييو العالق  التي توب  الن  بع
   ت12وفيخل  لدير تلتوًا   لي شص لر عن دالل  لم ي ن يتلقعها ت

صيييييييييييييي  قللما يتمتي بر العنلان من ء مي  في األعمال األدبي  ف ننا اوت ينا ءن ندوي عنالين    
 ي تي:ناشد سميو الباشا  ما  ال ا 

 العنلان العام  -1
  والداخلي تالعنالين الثانلي   -2
 

 العنوان العام  -
يل مستمد                ي  النالص ل ي ي  ال صصيي  الل  ي هو على صاحي لن صد بر عنلان الم ملعي

من عنالين إحد  ال صيييييييييي  التي تضييييييييييمها الم ملع    إل يعمد ال ا  إلى اختياو   -عادغ  -
إحد  ال صييييي  التي تضيييييمها الم ملع  ليعنلن بها م ملعتر ال صيييييصيييييي  لما تمثلر تلز ال صييييي  

ن ء مي  في ناي ال اتب   إال ءن ال ا  ناشيييد سيييميو الباشيييا لم يعتمد  لة الصيييين  دلن هيو ا م
بل ن دة يضيييييييييي عنالين م اميعر ال صيييييييييصيييييييييي  و الثال  ت من دلن االعتماد على عنلان إحد  
ال ص    إل  وو ءن قلياًل من ال تاب يعمدلن إلى لضي عنلان شامل لم ملعاتهم ال صصي  ال 

نلاناا ال ص    ليعد  لا األسللب بمثاب  مهيمن  هيو سياقي  تشتنل يعتمد على اختياو ءحد ع
على لحدغ المن ل اا في العمل األدبي   لتح  على بع  موصيييييييييييييييد ث افي يسييييييييييييييتلعب األف او 

  ل ل بهلا يعتمد على عنلان عام لشييامل يسييعى  ت13ولالحسيياسييياا لالسييياقاا لت اناا السييود تت
التي ي تب فيها   فالعنلان يعمل على تل ير ال او  نحل مالي  من خاللر إلى إبوام الا وغ العام  

ف وي  معين  من دلن ءن ي ي ان  ال بين العنلان الوئيي لالمتن النصيييييييييييي   بل على الع ي  من 
للز   إل ن د العنلان حاضواً  في  ل قص  من قص  الم ملع    فالعالق  بين العنلان لالن  

ل اآلخييييييييييييو   ل ي عالقيييييييييييي  وو قائم  على بني  افت او   للز ءن عالق  تبادل لت امل ف ال ما ي م
العنلان ال يشييييييييييييتنل إال في إ او الن  ل لة البني  الميلا  عبو  لة العالق  تشيييييييييييييو إلى التالحم 

    ت14والولحي لال سد  لالبنيل  بين االثنين تت
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داللي   ى ب  إشياواايعمل العنلان بصياتر المهيمن ال وائي األلل على الن  ال صيصيي عل      
لوممييييييييييي  يات  من خاللها ال وي  لل او    لفي لقا  قوائي  للم ملع  األللى و من سي ويز ءيتها 
ال صيييييي  ص ت ن د ال ا  قد ا تاى بالعنلان الوئيي من دلن ءن يلح  بر عنلانًا فوعيًا يصييييييو  من 

بها ال مم  غ الداللي  التي صو خاللير بال ني األدبي الل  يتضمنر المَيلص   ل  نر ا تاى با شاو 
الثاني من العنلان و ءيتها ال ص  ت ليي د لل او  ءن ما سيلا هيييييييييييير داخل المتن  ل قصيييييييييييي  لليي 

 شيئًا آخو   فهل  نا ال يحتاج لإلشاوغ إلى ال ني األدبي الل  ي تب فير   
بالللن  مم األلل  تب ام العنلان م تلبًا ب مءين عملديين لللنين لح مين مختلاين   فال       

األحمو لقد تبعر ثال  عالماا اسيييييييييتاهام   ءما ال مم الثاني ف د  ام بح م ء بو لبالللن األمو   
النام  لب سييللب الندام التنبيهي و ءيتها ال صيي  ت ل لا العنلان ال يعتمد على ف وغ الي ي من عدم 

 على الح ي     إال ءنر يبح  عنقوامغ ال صييي    بل  ل يحتمل مااوق  عمي   ألن ال صييي  م ولمغ 
 قوامغ تدخل في ءعما  الن  لتخو   ب اتر لت شص الح ب عنر   

في الم ملع  الثاني  و ضحز األقداوت شنل العنلان مساح  ءف ي  عويض  اعتلى فيها للح        
النالص ل تب بالللن األبي  العوي  ليضييييييييييم مسييييييييياح  للن النالص البناسييييييييي ي   ءما العنلان 

وعي الل   ام تحا العنلان العام للم ملع  و قص  قصيوغ ت ف د بين خاللر ال ا  ال ني الا
األدبي الييل  ينتمي إلييير الن    للهييلا العنلان وو ء ميتيير في ال تييابيي  ا بييداعييي  فهل الييل  يعين 

    ت15و بيع  الن    ليحدد نلل ال وامغ بالنسب  للمتل ي تت
و الاحم ت ف ن العنلان ينات  على قواماا لدالالا متش يييييييييي  فمن ءما م ملعتر الثالث  و ت ا     

المم ن ءن ييخل على ح ي تر من دلن ت ليل   لنتلقي ءن ت لن قصيي  الم ملع  قائمييييييييييييييييي  على 
ف وغ استعباد الا وام في منا م الاحم  ما  ل الحال في ال ص  لالولاياا التي تدلو ءحداثها في 

اتا  على ميثا  قوائي يدخل في ءعما  العنلن  لءعما  الن  ن د ءن  نلب ءفوي يا   إال ءنَّ االن
 لا العنلان يحمل إشيياواا لدالالا تشييبيهي  قائم  على دالل  الللن األسييلد الل  يحتمل ت ليالا 
عديدغ   فالسيلاد يضيوب مثاًل ألصيحاب األفعال السييئ  ءل الضيمائو ءل ال للب الميت    فهل على 

 ما  -  يمثل الصيييياام لالن ام   لقد  ام العنلان متلاف ًا مي عتب  النالص الع ي من البيا  الل
إل اشييتنلا  لتا العتبتين على الدالل  الللني  للسييلاد / الاحم   لال يشيي   لا السييلاد  –ل ونا سيياب ًا 

سيييييل  الللن األصييييياو الل   تب بر اسيييييم ال ا  لعنلان الم ملع  لالعنلان الاوعي و مئ  قصييييي  
ام الللن األصياو بمنمل  الضيلم الل  يشي  عتم  السيلاد   يالح  ال او  عند قوامتر لقصي  ت    
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لعتب  النالص عدم ل و ال ا  للتعيين األ ناسيييييييييي الل  ي تب فير و قصييييييييي  قصييييييييييوغ ت     نر 
ا تاى بالعنلان الاوعي و مئ  قصييييييي  لقصييييييي  ت الل   ام بدياًل عن التعيين األ ناسيييييييي   فال ا  

 تي النالص قص  قصيوغ لليي شيئًا آخو يي د ءن ما بين دف
يبين ال ا  عدد ال ص  التي تضمها م ملعتر ال صصي  و ت او الاحم ت ب نها مئ  قص       

لقصيييييي    ل لة ا حصييييييامغ لم يضييييييعها ال ا  اعتبا ًا بل  ام قصييييييديًا   إل اشييييييتنل ال ا  في 
عنلاني يل  ت من خالل التنا  الالعنلان الاوعي  لا على المو عي  التواثي  ل ص  و ءلص ليل  لل

و مئ  قصييييييي  لقصييييييي  ت موا نًا على الحدي ال وائي لل او  الل  يمتلز مو عي  ث افي  تواثي  لءدبي  
 تحام لدير عملي  ال شص لالحاو في ءعما  الملول  األدبي الح ائي        

       
ٍا يي ال صيييييصيييييي  حسيييييب مسيييييتلياسييييينحالل في قوامتنا  لة  قوامغ العنالين العام  لالثانلي  للم ام

 -لمو عياٍا مختلا  ل اآلتي :
 المستوى التركيبي  -1
 -عنالين الم اميي ال صصي  : -ء
  للى و من سي ويز ءيتها ال ص  تءسللب االستاهام : لللز في الم ملع  ال صصي  األ -1
ليشييييييييييييييمييل م ملعتي و ضييييييييييييييحييز األقييداو ت ل و ت يياو الاحم ت ل ل في  لتييا   المضييييييييييييييياص : -2

 الم ملعتين مضاص إلى المعوص بيي و ءلت  
 ءما إلا انت لنا إلى العنالين الداخلي  لل ص  فسن د األنما  التالي  :      

الضيميو المناصيل : قصي  و ءنا ت ل لا النم   ام في قصي  لاحدغ في الم ملع  األللى و من  -ء
 ي ويز ءيتها ال ص  ت   س
االسم المعوص بيييييييييييييييييييييييييييييييييييي و ءل ت : ليتضمن ال ص  و النهو   األ لب    السحل   المدين     -ب

  المهملم   اآلمييل   ال ييائييد   المتللنلن   الخ يي    الم هى ت   و  الييدولي ت   و الضيييييييييييييييياح لن
المتو م    ال لب   المسييييييييييييييلم   ال بن   ا و ابي   ال لاب   المليي   الن وي    المسييييييييييييييتن ص   
األشواو   ال عام   ا و    الس وان   العلم   النسب   المتعالنلن   المنتوب   الشعب   ال اتل 

ان   المسوحي    الم الم   الخساوغ   العوا    الحلب    الدم قوا ي    الم وملن   الممللز   ال ب
  الشيييييييييييهادغ   المح م    الدليل   المدوب   المعت ل    النلهام   الم تب    العميل   الشييييييييييياعو   
 الخدع    الحج   ال مام   الصييييييحاي    المهان   الاسيييييياد   الواتب   الا دان   األمل   الملاعدغ  
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الشيييية   السييي ين   الشيييويو   ال م نين    الل ن   اال تمال   النصيييب   السيييياسيييي   المبشيييو   
المو ص   ال لب   الصلو   ال يل   ال ويم    الناوان   االوتحال   الوئيي   الندام   العوبي   

 ال د   الث ل   العاوص   التل وغ   ال نا    األب   الهال  ت   
 -مضافًا إلى :المضاص : لي لن  -ج
 المعوص بي وءلت : و قلاا االحتالل   لعب  العوا  ت    -1
 الن وغ  : و ق وغ دمام   مليلن ول     ءبل عوا   ت    -2
 علم : و نبلمغ ءلالنسلت   -3
 اسم العلم : و هللا    بنداد   منت وت  -د

صحلغ  ضميو  الت ام  "   حماو  –ءسد  –الن وغ : و استشهاد   استنوا    عللم    " قود  - يييي 
 انتخاب    بويام ت     م    اعتلاو   فساد   إبداعان    وسال    معنلياا   مدا 

 امعي  الملصييلص : و ع ام باومغ   اضيي واباا معلي    ءلم مسييتمو   حلام آخو    ءسييتال -ل
   دعلغ مست اب    العيش  الثاني    صحلغ  ضميو ت

 ت الندام و األحمان يا فوحان -م
 االسم الملصلل : و ما حد  بعد ءن وحلا ت  -  
 المع لص : و الخناسام لالسحلي  ت  -  

   :  مل  فعلي  : و فو  تسد ت 
 ز :  مل  اسمي  : وح اي  ليسا للصناو  ت

 ت  9/4ل : االعتماد على تاوية معين : قص  و 
 

ن د ءن ءهلب عنالين فييييييييييييييييييييييييييييييييي ن وغ سويع  إلى عنالين ال ص  في الم ملعاا الثال        
ال ص  اعتمدا على االسم المعوص بييييييييييييييي و ءل ت لخاص  في م ملعتر الثالث  و ت او الاحم ت   
ل  ن ال ا  تعمد  لا األسيييللب لت  يد حال  ءل ف وغ معين    ءل صيييا  ءل شيييخصيييي  معين  تشييي ل 

                 ا وغ في الحياغ   ءل ءن ي لن لها ءثو عمي  في ناي ال اتب               
في  يييلة ال صييي  يعو  ال ا  لحادثييي  ت ي عند باب الس ن  ت16ون د قصييي   و المعت لييي  ت      

الشيييهيو و ءبل هويب ت ل وفا ا المعت ل  و م لغ ت لالضييياب  األموي ي و تلماي ت   حي  تبصييي  
الشابيييييييي  و م لغ ت على مبنى الس ن ل ي تنادوة على موء  لمسمييييي الضاب  لال نلد األمييييو الل  
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ها ميييييييين  ديد إلييييى الس ن لييييييييلال تدخل الضاب  و تلماي ت الل  استام ال نلد اللين حاللييييلا إعادت
 ي شص للل ل  األللى عن ملقص ءخالقي ل متسام            

 
)) بصقت الشابة )) زهوة (( بكل قوتها على مبنى سجن )) أبي غريب (( وهي تغادره مع      

األمريكي على جانبي ثلة من األسرى وتجرأت على الرغم من اصطفاف قوة من عناصر الجيش 
المدددخددل ) ........... (  ر وأراد بعج الجنود المتجهمين منعهددا من الصدددددددددعود  لى ال ددافلددة 
المنتظرة ليعيدوها  لى السددددددجن ...... لو  تدخل ال)ددددددابط )) توماس (( القر كان على مقربة 

    ت17وبإيماءة صغيرة من   دى عينيه ... ((
يين المت مهوين لتن ي  خبو إ ال  سييييوا  األسييييو  المعت لين  لا الملقص الل   عل ا عالم    

يع بلن بملقص الضاب  الل  ينم عن دماثيييييي  ءخالقييييييييير لتسامحيييييير   إال ءن المااوقيييييي  في الملقص 
 ياا ئنا بها ال ا  حينما يعو  لما حصل في لاا الليل  التي ء ل  فيها سوا  و م لغ ت    

 ب )) توماس (( عصابددددددددة من جنوده وتوجه بهم  لى بيت )) )) وفي ليل قلك اليوم اصط    
زهوة (( فكسددر بابه بقنبلة أجفلت أهله النايمين وجيرانهم وسددول بو شددية عن تلك األسدديرة التي 
أطلق سدددرا ها اليوم ر ولما خرجت عليه بصدددق في وجهها وصدددفعها  تى تكومت على األرج 

وده بتقييدها وو)ددع الكيس األسددود على وعندها و)ددع بسددطاله على رأسددها الم جب وأمر جن
   لة ال ص  ت18ووجهها وخرجوا بها مع ما سرقوا من البيت من نقود ومصاغ وكرامة أي)ًا (( 

التي تدلو ءحداثها حلل و م لغ ت المعت ل  قد  اما ءحداثها متلاف   مي العنلان الل  لضييييييعر لها 
 ءحدا  ال ص  ئيي الل  تدلو حللر  فيي و م لغ ت تمثل المحلو الو 

 
 ءما المستل  الثاني الل  ي هو في قص  ناشد سميو الباشا فهل: 

 ا : مختلا  منه: إل يشتنل العنلان في قص  ناشد على مو عياا المستوى التوظيفي   -2
  إل يشيو العنلان ت19و: ي هو  لا النلل في قص  مثل قص  و السحل ت مرجعيات تراثيددددددددة -أ

  لمن    السييييحل  -مسيييي   وءي ال ا   –إلى اسييييم م ان ي ي على نهو د ل  في مدين  ت ويا 
تشيييييييي ل م انًا ءثيوًا لد  ء ل المدين    إل ال يل د شييييييييخ  من ء الي مدين  ت ويا في الماضييييييييي 

ل صيييي  ا لالحاضييييو إال للر ل وياا عن السييييحل محالوغ في لا وغ ال الل  لالصييييبا لالشييييباب    لة
ت لم على سييود تااصيييل  لا الم ان من خالل شييخصييياٍا ءوبي   يشيي ل  ل لاحد منهم شييخصيييً  
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لاا ءف او لث اف  لمماج مختلص عن هيوة   ل يعمد ال ا  إلى لصييييييييييييص تااصيييييييييييييل  لا الم ان 
لصاًا دقي ًا مي ل و ءسمام بع  الملاضي فير ءل في ال وي  الميدي  إلير  يييييييي و العللغ لالب ن  ل 

ن لم ي ن قد وآة من قبل ب  ...نداد لالحد ت ساعد ال او  على تصلو تااصيل  لا الم ان حتى لا 
) ويبدأ )) السددد ل (( من )) العلوة (( وهي مرتفع يمثل مسدددتوى المدينة التي تراكم عليها      

البنيان من كل عصدددر غابر ر لقلك يرتبط ال دين عن لقى نقدية وفخارية و لي قهبية وتماثيل 
نقوش ورقم مع كل من أطال رفقته مع المعول والقر ينظر  لى )) العلوة (( وامتدادها القر و 

ي زم المدينة من جهة النهر يرى ما يشدددددددبه تصدددددددفيف أطوال القماش في دكان بزاز   وتن در 
   ت20واألقدام على المن در القر يلي )) العلوة(( كالسيل (

ملاضي المل لدغ لالميدييييييييي  إلييييييييييييى و السحل ت   بل يعمد لال ي تاي ال ا  بل و األما ن لال      
إلييييى ل ييييييو بع  شخصياا المدينيييييي  لالسحل الح ي ييييي  لاألس لوييي   يييي و حسين السوحان ت ميييين 
النلل األلل ل و فويج األقول ت  ال ائن الخوافي  الل  لر  سييييييييد على شيييييييي ل  ي ل بشييييييييو  ءملي 

 ل سم م ا  من النلل اآلخو   
 
فدد )) أبو الليل (( مثاًل يؤكدددد وثمان عيون ت دج  ليددده باهتمام أن )) افريج األقددرع (( يلجو  )

كل ليل  لدددى هقه الغابدددة لكي يتعشى من طيورها ر ويصفه عددددددن من رهه بوندددددده قو هيكل بشرر 
ده جس أملس تمامًا وبشرة  مراء فات ة لماعة ر وجسم مطاط كون   عظام فيه ر ويستقر على

   ت21واألملط رأس كرور اقرع   يقل  مرة عن بقية جسده  (
 ل  لا يعلد إلى مو عي  تواثي  لناسييييييييي  تسييييييييت و في ناي ال ا  منل ءيام ال الل  لت بى ءن     

 تنادو اللا وغ   
 لة ال صيييييييي  بما تحملر من مو عياا تواثي  مماني  لم اني  ن د فيها ملمحًا سيييييييييو لاتي   فهل    

ءنر ما مال عال ًا في  من خالل  لة ال صيييييييي  سيييييييييوغ حياغ لسيييييييييوغ م ان لممان مضييييييييى إاليعو  
  اللا وغ
لنلل : التاوية ال ديم لفي  لا ا األول  -: تن سم عليييى نم ين تاويخيين : مرجعيات تاريخية -ب 

يحيل ال ا  على لقائي ءل ءحدا  لقعا في الماضيييي ليوب ها بالحاضيييو  ما في قصييي  و نبلمغ 
التي يل ص فيها ال ا  تاوية األندلي ليوب ر ب شيياوغ وممي  مي تاويخنا الحاضييو  ت22وءلالنسييلا ت

مسييييييييييييتندًا إلى م لل  و التاوية يعيد ناسيييييييييييير ت   إل يسييييييييييييود ال ا  الحولب التي قاما بين علائل 
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األندلي الحا م  لانتصيييييييياواتهم على بعضييييييييهم بعضييييييييًا ل يص ءن العلائل في  ل إماوغ من إماواا 
ندلي قاما باالعتدام على هيو ا من العلائل لضييم إماواتهم السيياق   إلى إماواتهم المنتصييوغ   األ

 ل لا مما ءثلج صدو ءلالنسلا السادي ل اب  تلقعاتر التي استندا على قوامغ تاوية العوب    
لنا  ن) لقد قرأت تاريخهم كثيرًا ر  نهم دايمًا يردون على الخطو بخطو أكبر ........ نهم سدددديهدو

األندلس بف)ددل قصددر نظرهم وأتنبو أنهم سدديطلبون مسدداعدتنا على بع)ددهم البعج ولن يعجزوا 
عن تلفيق فتوى تلغي اختالف األديان   وكانت األسدددماع تتشدددوق  لى ما يردها منه أكثر فوكثر 

وسددديسدددتمرون هكقا  لى ميات الميات من  -ولكن لم يبق في جعبة " ألفونسدددوا "    أن يقول  
  ت23ون وسيتمتع أ فادنا برؤية الكثير من ال ماقات    (السني
: التاوية الحاضيو لفي  لا النلل يل ص ال ا  اللقائي لاألحدا  التي لقعا بتااصييلها  واآلخر 

ال ا   ء  -ءل بش ل م اوب في التاوية الحاضو لخاصيييييييييي  فتوغ االحتالل األموي ي للعوا  فهل 
خي  تتعل   بل نر العوا  تندوج ضيييييييييمن األدب الملتمم   إل يعنى بنلل ءدبي يحمل قضيييييييييي  تاوي –

يلتمم ال ا  ب ضي  االحتالل بما يم ن ءن ندوج ءدبر  ضمن ما يسمى بيييييييييييي و ءدب االحتالل ت ءل 
و األدب الم الم ت   لللز لمعال تر لقائي لءحدا  لقضيييييييييييايا لقعا تحا  ل االحتالل األموي ي 

ن إل تعامل معها ال ا  بشيييييييييييييي ل لاٍل لمبدل الي ابي  معًا البني  للعوا  ب لانبر السييييييييييييييلبي  لا
وولاللعي   عند المبدل   ي تون باالناعال المنبث  عن تااعلر مي الحد    لي صيييب  ملقاا يتصيييل و 
بال لماا الملحي  من خالل ءنسييييييييييييييياقها لعالقاتها   لت لن تلز ال لماا  نا فعال م المًا   فهي 

  لتحالل دوم آثاو ا   لتعو   الم ومين لتمح هم   للز ما  لماا حاوق  خاوق  تاضيييييييييييييي  ال ويم
ت ل ى في األدب الم الم الل  ما فتئ يبادو إلى فضييييييييييي  ال ويم  لالم وم   ليصيييييييييييل و ن باا  لا 

  إل ي هو  لا النلل في م ملع  و ت او الاحم ت بش ل  لي للعيان  ت24والشعب ليب ي آالمر تت
                    الحتالل لالمتعييييييالنين معيييييير  مييييييا في قصيييييييييييييييييييي   ف ميي قصيييييييييييييي   ييييييلة الم ملعيييييي  تييييييدين ا

     ت26ول وو ا و ابي تت ت 25ووو المتو م  تت
    لفي  انب آخو يعلي ال ا  ميييييييييين ش ن الوافضين لالم المين لالحتالل  ما فييييييييييي قصيييييييييي         

  لبما تحيليييييييير التسمي  و منت وت إلى فضل االنت او   االنت او ألمييييييييو يسعى  ت27ووو منت و تت
لتح ي ييييير   إال ءن التسمي  " العنلن  " تحيل عند العواقيين إليييييى ا عالمي العواقي و منت و الميد  
ت الل   ان ليييير نصيب من اسميييييييير   إل  ل منت و منت وًا تلز الاوص  التي  الما انت و ا ش نر 

هيوة من ءصحاب الضمائو الحي  لينال ا ءمام المأل بضوبييييييييييييير وئيي ء بو دللييييييييييييي  في العالم ش ن 
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بحييلائيير لتنهييال علييير الضييييييييييييييوبيياا لالل ميياا لالو الا من  ييل  ييانييب     ال لمنعيير من فعلتيير بيل 
 يًا عند منت و لهيوة   محالل  منهم الستعادغ ما ف دلة   ءل ل تل ما ماا عند م لمامال ح

نتظر " المتقزز مما يرى ويسددددمع  ليه من كقب وبهتان ر تكدسددددت الشددددجاعة عنده )) فكان " م
والفروسيددددة واإلقدددددددددام وف)ايل ال)ماير األخرى ف ركت يمينه ليخلع  ددددددددددددقاءه المدنس بو ل 
الطريدددددق ويسدده ن و خلي ال)مير بال تردد وتبعه بال قاء الثاني وود أن يرميه بسبعين  قاًء 

ر التي  از عليها والتمَّ عليه الفاقدون ال ا)ددددددرون )ددددددربًا وركاًل في على قدر جرعة ال)ددددددمي
         ت28وم اولة استعادة الشيء القر فقدوه  لى األبد .((

ت ي تاي ال ا  بلضييي العنلان بشيي ل حو هيو م يد بتلصيييص 29ت و( 9/4)) لفي قصيي         
ان من خاللر ال او   لا العنل تاويخي يحدد السييييييين  ءل يحيل إلى تاسييييييييو من  ي يم ن ءن ياسيييييييو 

معتمدًا على مبدء المعوف  المسب   لهلا التاوية   فهلا التلصيص يعلن عن ناسر   إنر يلم احتالل 
بنداد   فا تاى ال ا  بل و اليلم لالشييييييهو من دلن ل و السيييييين    ألن  لا اليلم ال يتحدد بسيييييين  

ين لما مو  لا اليلم   مل اًا لللز شييخصيييتمعين  بل باا تاويخًا ل ل السيينلاا المليئ  بالحمن    
تاويخيتين ءدبيتين عوفتا بالشيييييييي اع  لال وم و عنتوغ بن شييييييييداد ت ل و حاتم ال ائيت الللين ينتحبان 

  ت     9/4 لما موا ل و  و
بعد الهزء به " كيف ألشددددددددجع الشددددددددجعان أن  يبكي م " وقال رهط منهم " وهل ثمة ما  )) قالوا

يبكيه بعد الموت م " ....... أدار الكلب قيله لل ا)ددرين ونش به قبابًا أزعجه وهو يبتعد عنهم 
قاياًل في نفسدددددده " ماقا لو دللتهم على قلك القبر المندرس ل اتم الطايي القر   ينز بل يفيج 

   ت30و ال ارة ويرتج بالعويل كلما مرت هقه القكرى منق سنين م " (( بالمياه
لفي ءسللب  ديد يسعى ال ا  إلى سود قص  تدلو على ءلسن  الحيلاناا  ما فيييي            

  ل نا يمتمج ت 32و  لقص  وو الخناسام لالسحلي  تت ت31وقص  وو ح اييييييييييييييييييييييييييييي  ليسا للصناو تت
 ا  من المو عي  التواثي  في  تاب  ليل  لدمن  التي يول  فيها الماضيييييي بالحاضيييييو   إل يايد ال

ال اتب األحدا  على لسيييييييييييييييان ال يو لالحيلان ليل ص الا وغ لاتها في ولاي  بع  من ءحدا  
االحتالل األموي ي على العوا  ل نا يوب  بين الماضييييييي لالحاضييييييو    فاي ال صيييييي  األللى يول  

ت لما حد  فيها من  2003األموي ي  على العوا  عام و  ال ا  ءحدا  األيام األللييييييييييييييييييى للحوب
دماو لخواب لنهب لسيييييييلب لسيييييييوق  لةثاو تحا مباو   ال لاا المحتل  لحمايتها    لا  لر ي تي 
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يا ا مما يسييييمعلن  -ءنثى الحماو –على لسييييان و األتان ت  إل تول  لحيلاناا الناب  المشييييمئمين لا 
 لاناا منر للم ي نص ال ثيو من البشو عن فعلر     منها لمما تولير باشمئمام ءناا الحي

مصدددددددددايب كبرى ر  ممر من النار تنزل عليهم  –هكقا يسدددددددددمونهم  –)) وقعت على الناس     
أجسدددددددام  ديدية م لقة في السدددددددماء وغيرها تدب على األرج جاءت من غابة أخرى قصدددددددية 

ر فيها  لى درجة أن كل شيء صا يسكنها أناس مثلهم فوعملوا الدمار والقتل في الغابة التي أنا
خربًا وم ترقاً ....... لقد اسددددددتعملني مالكي مع هخرين في نقل األغراج التي يسددددددرقونها من 
البنايات التي هدها أعداؤهم بكتل ال ديد المشدددددددددتعلة   أو أن يكسدددددددددروا البيبان التي نجت من 

 .  ت33وال)رب ويقتلون من يمنعهم من نهبها قبل  )رام النيران فيها   ((
ءما في قصيييي  و الخناسييييام لالسييييحلي  ت ن د ال ا  يول  لنا على لسييييان الخناسييييام لالسييييحلي      

صييييييييييييلوًا من دخلل ال لاا النامي  إلى البالد لاسييييييييييييتهمام الخنافي بهيالم المصييييييييييييممين على ال تل 
 لالدماو لالخواب     

 وما القر ي) ككم يا صديقة م  -)) فسولت الس لية بشغف :     
أرأيت األرتال التي مرت من هنا قبل قليل م أرأيت  -الخنفساء بعد أن )ع)عها ال) ك :ردت 

تجهم ال)دددددددددباط والجنود م أرأيت كتل ال ديد التي تسدددددددددير على أربع م ................ فردت 
لقد ) كت قبلك منهم وأنا على الشجرة قبل أن يقتربوا وتروهم يا  -الس لية كمن خاب ظنها :

 س . معشر الخناف
 أليس هقا مما ي) ك م  -سولت الخنفساء التي تتمتع بخبرة ال ياة :

 شدك ر ولكن وفرر ال)د ك اآلن ألننا سدن)د ك أكثر عندما نراهم  -فردت السد لية ال كيمة :
 ت 34وفي الطريق نفسه ولكن بعكس ا تجاه .((

يييي  قص   ليليييي  لدمن  ييييييييلا األسللب ءسللب السود على لسان الحيلاناا يستمدة ال ا  ميييين     
التي تدلو األحدا  فيها على لسان ال يو لالحيلان ليخاي لوام يييييييا م اصد ال يست يي التصويييييييي  
بها   لءحيانًا يعتمد  ييييلا األسللب ليبين مييييد  االشمئمام لاالستن او مما حد  ليحد  فييييييييييييي  ل 

 حيلاناا       !!!   االحتالل إليى دو يي  استه ان لاستن او ال البشو ف     بل حتى ال
على  ت35ولمما يدلو في الحاضييييييييو لالمسييييييييت بل  لامًا ت لم قصيييييييي  وو دعلغ مسييييييييت اب  تت        

تل يص ف وغ الحسييياب في اآلخوغ   إل يممج بين المسيييت بل لالحاضيييو ف حدا  ال صييي  ت ي في يلم 
الول  آلخوغ   فييالبومخ   إل تلت ي ولحييان مختلاتييان في  ييل شيييييييييييييييم في الحييياغ الييدنيلييي  لالحييياغ ا
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األللى م مئن  لاألخو  موتعب    األللى تعلد لع لم بسييييييييييييييي   تحالل ءن ت مئن الول  الثاني  
ب نها عند وب هالو   متخيل  ءن  ل ما فعلتر  لة الول   ل تخويب مموع  ءل االعتدام عليها 

 لت تي المااوق  صادم  لمح    لدعلغ ء ل تها  لة الع لم منل سنين     
)) وقبل أن تصددددددددل الرو ان  لى مسددددددددتقرهما أرادت العجوز أن تعرف  تى   تتفاجو بإثم      

اقترفته في الدنيا شدددبيه بما اقترفته تلك الرو  ر فاتجهت ن و الملك المنشدددغل معترفة )  ن   
غفور ر يم ر أ  يغفر له تهديم سددداقية المزرعة الم اقية لمزرعته في فورة غ)دددب م ( تبسدددم 

ومور ورد باقت)داب ) صدا ب هقه الرو  هو من هدم عليكم العراق ( ر جفلت السديدة الملك الم
العجوز وتعجبت من قدرة   القر اسددددددتجاب لدعايها أخيرًا في أن تلتقي بمن هدم عليها بيتها 
ودمر مزرعتها وقتل اثنين من أو دها وخمسدددددددددة من أقاربها قبل عقدين من الزمان األر)دددددددددي 

  ت36وا تقولها اآلن : يا وغد ((لتقول في وجهه مثلم
لت تي العنلن  مت اب   مي المتن إال ءن  لا التلاف  ال ي تشيييييييييار ال او  إال في نهاي  ال صييييييييي       

 لتتح   المااوق     
 

 عتبة التصدير 
 دام فيعمل على است يعمل ال ا  على تل يص  ل ما من ش نر ءن يثو  نصر ال صصي        

ال ثيو من النصل  الملامي  في المتن النصي   للم ي تِص بللز بل باا ال ا  يعمد إلى إدواج 
لتل يص ال ثيو من العتباا النصييييي  التي ت ل  المتن النصييييي لتاسييييو المبهم منر لتل ياها   من 

شييييييييييعو  ءل  يص ن بين  لة العتباا ما يعوص بعتب  التصييييييييييديو التي يعمد ال ا  فيها إلى تل 
نثو  لاتي ي ت عر من ءعمال سييييياب   لر ءحيانًا   ءل هيو  ي خلة من هيوة من الشيييييعوام ءل األدبام 
    ال دمام منهم  ءل المعاصيييييييييوين لر  لبما يخدم المتن النصيييييييييي   لعلى األهلب ن د ءن التصيييييييييديو 

    ت37ووو ليي من ت ليص صاحب ال تاب   بل من لضي شخ  آخو تت
ييييلا الن  الل  يعتمد علير ال ا  فييييييييي عتبيييييييي  التصديو يمن  الن  وو قيميييي  تنمي ييييييييي  إن       

  ليوتب  الن  المل ص في عتب  التصديو مي المتن النصي وو بعالق  ت افي ت 38ول ماليييييييييييييي  تت
   لة العالق  التي ت لن بمنمل  ال سييييييو اللاصييييييل بين العنلان لالمتن ت 39ولتصييييييال  لتعاضييييييد تت

سهم بش ل فاعل فييييييييييييييييي فز بع  منالي  الن    الن  ال صصي   فضاًل عن ءنها النصي لت
وغ في على ء مي  بالن  في فز شياواا  ثي –إلا ما قوئا  يدًا  –تسهم في وو فت  ثنواا تن ل  
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المتن النصي   لما لها مين مساي  ل و  بالمن  يي  الحوغ اللاعي  من مساحي  إبدال الن    لفي 
  لعلى الوهم  مما ت40وي الحيل  الميثو بين عتب  العنلان لالمتن النصييييييي تت تلسيييييي ها الماصييييييل

ثوائها ن د ءن ال ا  ناشد سميو  تمثلر  لة العتبيييييييييي  ميييييييييين ء مي  في اهنام الم ملع  ال صصي  لا 
الباشا لم يل ص  لة العتب  في م ملعتير ال صصيتين و من سي يييييييييويز ءيتها ال ص  ت لو ضحز 

نا ن د  لة العتب  في الم ملع  الثالث  و ت او الاحم ت   إل ل ص ال ا  م لل  األقداوت   إال ءن
 ن من يتعاون مع أمريكا يكون في نهاية الوئيي البا ستاني األسب  ضيام الح  الل  قال : وو 

  من خالل  لة الم لل  ن د ال ا  قد لشى  ت41وتتالمطاف كتاجر الف م مسود الوجه واليدين 
حملر عنلان الم ملع  من دالالا    ما لشيييييى بمضيييييملن ال صييييي  التي تتضيييييمنها لل او  بما ي

الم ملع    حي  باا من السييهل على ال او  ءن يتلقي الملاضيييي التي سيييتناللها في قصييصيير   
إال ءن  لا ال يعني السييييييييي حي  في التعامل مي  لة العتب  ب دو ما  ل ف ن  لحسييييييييين تل يص من 

لن  المناسيييب ليعبو عن ل ه  ن وة التي يعوضيييها في م ملعتر لدن ال ا    إل  لب ال ا  ا
لي ليها   إل يشييبر  ل من يتعامل مي االحتالل ضييد ل نر لءبنام  لدتر يب ى مسييلد الل ر   لفي 
 لة الم لل  علد إلى التوا  الشييعبي الل  يسييم الشييخ  السيييم بمسييلد الل ر اعتمادًا على دالل  

ما  ل ضاو ل شائب على الع ي من دالل  الللن األبي  الل  الللن األسلد التي تشيو إلى  ل 
يشيييتنل على دالل  الصييياام لالن ام لال هاوغ   ل لة الدالل  ال تتلقص على الملول  الشيييعبي   بل 

سيييييييلاد  و    ي تمتد إلى الدالل  ال وآني  إل لود في ال وآن ال ويم في ء ثو من ملضيييييييي إشييييييياوغ إلى

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ                م  لالعاو لصيييياحبها الل ر ت ليشيييييو فيها إلى الخ

 لقللر تعالى : ت42و چ

  إلًا على  ت43و چۀ     ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ       ڱچ  
الن ي  من لليز ف يل من لم يتعياميل مي االحتالل   ءل لم يتعيالن معير بيل قيالمير يحميل اليداللي  

 الللني  الع سي  و البيا  ت                 
 

 عتبة المقدمة 
تش ل الم دميييييييييييييييييييييييي  عتبيييييييي  مهم  من عتباا ال تاب  التي ت تي عادغ بعد عتباا العنلان لالتصديو 
لا  دام   لت تي الم دميييييييييي  لتلض  ف وغ ال تاب لتبوم ال لانب المعتم  منر   فالم دمييييييييييييييي   نا وو 
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في   بمثاب  بلصيييييييييل  مل ه    يهتد  بلاسييييييييي تها ال او  إلى ال وامغ ال يدغ التي ت نبر  ل شييييييييي 
الت ليل لالت ديو نألنها عادغ ما تل ر ال وامغ   وهم ءنها قد ت لن مسييييييييييييييياعدغ على تا يز لتو يب 

  لتعد الم دم  الل ام الح ي ي لل او  مي ال تاب لال تتمتي الم دم  بل يا   ت44والمتن الم ولم تت
الو و  لب ءل نت اوي  ءل تمييني   نالص ال تاب ءل عنلانر ءل ءسيييييييم الميلص   التي تمثل عنصييييييي

من ال تاب بالنسييييييييييييييب  لل او    فالم دم  تعني دخلل ال او  إلى متن الن  الم تلب   فهي من 
من لو  يواو  ينيا وو عنصييييو نصييييي محال لداخلي   ل ي ءيضييييًا إما ءصييييلي  و ملا ب  لل بع  

ا لصييييييييييياياألللى ت   ءل الح   و تصييييييييييياحب ال بع  الثاني  ت   ءل مت خوغ و عادغ ما ت تب بناي ال
الن ديييييي  في موحل  مت خوغ من عمو ال اتب ت   ل لة الم دماا إما ءن ي تبها ال اتب لاتر " م دم  

    ت45ولاتي  "   ءل ءن ي تبها هيوة " م دم  هيوي  " تت
ن د الم دم   اللاتي  قليل  م اون  مي الم دم  النيوي    التي ي تبها شييييييييييييييياعو ءل ءديب ءل         

هلب فيها ءن ي لن  اتبها ناقدًا ألن الم دم  وو عتب  قوائي  تخت  بالم تلب دلن ناقد   لعلى األ
الملال  لءن الباوم فيها ءن ت لن م دم  ن دي  ن إل ي اد ي لن الخ اب الن د   ل األ ثو  لبًا 

    ت46ولهلا النلل من العتباا تت
ثال  ن د ءن الخ اب من خالل م العتنا ل صيييييييي  ناشييييييييد سييييييييميو الباشييييييييا في م اميعر ال      

الم دماتي لود في الم ملعتين األللى لالثالث    في حين خلا منر الم ملع  الثاني  و ضييييييييييييييحز 
األقيييداو ت   لعنيييد لولدة في  لتيييا الم ملعتين ن يييد العنلنييي  للم يييدمييي  اختلايييا   فاي الم ملعييي  

ث  و م ملع  الثالاألللى و من سييييييييي ويز ءيتها ال صيييييييي  ت ن د عباوغ و ت ديم ت في حين ن د في ال
ت او الاحم ت  عباوغ و إضيييامغ ت   ل ن المشيييتوز بينهما ءنهما صيييدوتا ب لم اثنين من ءعالم األدب 
لالن يد في العوا   ميا : اليد تلو نيا ي الت ويتي األ ياديمي لالبياحي  لاألدييب المعولص   لالثياني 

 الد تلو فوج ياسين األ اديمي لالناقد لال ا  المعولص   
الم ملع  األللى و من سيييييييييي ويز ءيتها ال صييييييييي  صت يتحد  الد تلو نا ي الت ويتي بلن    في     

ال او  المتعم  الل  ي وء السيييييي لو لما بينها ن إل يشييييييخ  الت ويتي باد  األمو ءسييييييللب ال ا  
ناشد الل  ي نى على ءسللب ال تاب  النثوي  لدير الل دان الشعو    ليو  ءن  لة ممييييييييييييي  تس ل 

متم ن وو ال ا  ناشد سميو   تنب   لماتيييييييييييييير النثوي  بالل دان الشعو  المتدف     لة لل ا  ال
ال  يص ي لن النثو من دلن عمص ملسيييييييي ي   ل يص ي لن الشيييييييعو   ي ممي  األديب المبدل   لا 

  ثم يضيييييص ءن ال صيييي  تتمتي بخل   متناسيييي   األبعاد بين  ت47ومن دلن وسييييم ع لي م ين  تت
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ضيييييياًل عن الت مل الا و  الل  ينبي من ح م  ع لي  تسييييييتمد مادتها من المعاناغ اللاقي لالخيال   ف
في الحياغ   لالمعاناغ في ال تاب    فهي ال ت لم على تهليماا  المي  ءل سيييييييييي حي  في التعامل    
للز ألن وو األدب الح ي ي    ل نتاج معاناغ الناي لنشييييييييييييييلغ ا بدال   لاألدب الخالد  ل األدب 

  بعد ءن يبين الت ويتي ميمغ ال صييي  ال صييييوغ عن ت48ولاث ًا بين ضييياتي الللغ لاأللم تت الل  يمخو
هيو ا من األ ناي النثوي  ف نر يسييي ل  المًاً  ي نر ال او  للل ل  األللى  المًا على سيييبيل شييينل 
م دم  الم ملع  ال صييييييصييييييي  إال ءنر على الح ي    الٌم مل ر ب سييييييللب هيو مباشييييييو إلى ال ا  

  إل يحثر على الب ام في مسييييياوة الصيييييحي  الل  اخت ر لناسييييير ل ن  لا ال  يعني ءن يب ى  ناشيييييد
مت لقعًاً  في م انر   بل يحثر على ت ليو ناسيييييييييير دائماً  وو إلا  انا ا و اصيييييييييي  األللى   تنلو 
صيييييياحبها ب نر مميم   ف نها في اللقا ناسيييييير   تبشييييييوة بل لب السيييييييو في  وي  ال د لااللتمام   

  إن  لا ال الم لم  ت49ووب بالث اف  العام  ل مماوسيييييي  ا بدال   من دلن تودد لال فتلو   تتللتشيييييي
ي ِا اعتبا ًا   بل  ام مل هًا لل ا  ناشييد  لن  لة الم ملع  ال صييصييي   ي الم ملع  األللى 

تحتاج إلى من يل ها لي لمها ليضيييييييييييييعها في  –عادغ  –التي تصيييييييييييييدو لل ا    فالت وب  األللى 
 او الصحي    المس

يشييييو الت ويتي  للز  إلى ءن  قصييي  ناشيييد تتميم باللاتي    ف  نر يعبو عن ت وب   لاتي         
لفي اللقا لاتر تتميم بالملضييلعي  ف  نها تحد  أل  شييخ  في الحياغ   إن  لة الويي  منبث   

صر بناًم ي تب قصمن ال ص  لاتها  لنها تستمد مادتها من الحياغ اليلمي  لإلنسان ألن ال ا  
على مشييييييييييا داا لمالح اا يسيييييييييي لها في اللا وغ ليتو مها   إن  لة ال صيييييييييي  تتميم بالحو   

    -بحسب الت ويتي  –لالسيو المتتابي لم وياا األحدا  ل ي قص  تنب  بالحياغ 
ءما م ملع  و ت او الاحم ت ف د  ام ت ديم الد تلو فوج ياسييييييييييييييين للم ملع  ت ديمًا ن ديًا        

حداثياً    إل تميم ت ديمر ب سيييييللب الناقد األ اديمي الل  يتدوج في قوامتر من العنلان الل  يحمل 
و اناا قوائي   ثيا  من حي  دالل  العنلان لقضي  النلل السود  وو يشتنل التعويص النلعي الل  

يتعل   : لضعر ال ا  و ناشد سميو الباشا ت ل تابر و مئ  قص  لقص  ت على مستليين   األلل
بالنلل السيييييود  إل إن التعويص سييييي ا عن قضيييييي  باتا معولف  اآلن   ل ي ا شييييياوغ إلى ال صييييي  

يتا  مي اآلوام التي ما مالا تعد قصيييييييي  ال لل لال صييييييييو قضييييييييي   –إلن  –ال صيييييييييوغ  دًا   فهل 
ت او  و مولوًاً بالمتن النصي متتبعًاً  فير الملاضيي التي تناللتها قص   ت50وإش الي          تت

الاحم ت   التي يي يييد فيهيييا ال يييا  ماوداا االحتالل لالايييدام لالملا نييي  لالنما ييي  لالخييييانييي        
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لهيو ا انتهاًم بالبنام الاني للم ملع  التي تحتا  بخصلصي  الدق  لالت ثيص لالتو يم لخلل ا من 
ا الميسييسيي  لالت انا االسييت االا اللصيياي  لاالنحوافاا المخوفي    فضيياًل عن تنلل ءسيياليب السييود

 لها  الخبوي  ل التنا  لالمااوق               
فال ا  في م ملعتر  لة ابتعد عن التااصيييل لا سييهاب لالسييود الماصييل   االسييللب الل       

اتبعير في م ملعتيير السييييييييييييييياب تين لعيدل عنير في الم ملعي  الثيالثي  التي ات ير فيهيا نحل الت ثيص 
 لالتو يم    

  يعوص ال ا  ناشييييد سييييميو الباشييييا يعلم ءن  ال الناقدين و نا ي الت ويتي ت لو فوج إن الل     
ياسييييييين ت  ما من ءقاوب ال ا    ل ن على الوهم من صييييييل  ال وبى  لة إال ءن الناقدين  تبا  ال 
الم دمتين بحيادي  لبول  ن دي  ح ي ي  بعيدًا عن الم امالا الشييييييخصييييييي  التي قد تاوضييييييها عالق  

التي توب  بين ال ا  ل ال الناقدين   فهما لم ي يال المد  لي ثوا من ا  وام المنم  بح  ال واب  
ال ا  ب دو ما  انا قوءتهما قوامغ ن دي  ثاقب  اسيت اعا من خاللها بيان ملاضيي ال مال لالت ديد 

 لالت لو في األسللب لالصياه       
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 الخاتمة 
ل  يشي ل مو م ا تمام ال او  ف     بل ءصيب   ناز من النصيل  لم يعد المتن النصيي لحدة ال

المحالي  و الملامي  ت ما يشنل بال ال او  مما  علر يسل  الضلم على  لة النصل  و العتباا 
ت   لالعتباا عند ال ا  ناشيييد سيييميو الباشيييا متنلع  لعلى دو   عالي  من اللعي   حي  ل ص 

للبع  منها الح  األلفو في التل يص في  ميي م اميعر ال ا  ال ثيو منها بشيييييي ل ملف   ان 
ا  عتبتي النالص لالعنلان اللتين  انتا متناسييي تين متلاف تين فيم –ملضيييلل الدواسييي   –ال صيييصيييي  

بينها   ءما عتبتا التصيييييييديو لالم دم   فعلى الوهم من ء ميتهما لنضييييييي هما لد  ال ا  إال ءنر لم 
   ميعها   لمما يسيييي ل لل ا  للز اال تمام ل الت لو يسييييتخدمها في  ميي م اميعر ال صييييصييييي

لالنضييج في اسييتخدام العتباا النصييي    إل باا ال ا  لاعيًا ب  مي  العتباا النصييي  فهي ليسييا 
نصييييلصييييًا مخوفي  ءل  مالي  يضييييعها ال ا  اعتبا ًا ب دو ما  ي نصييييل  تسييييهم في فهم الن  

و لصال  ال ا  و ناشد سميو الباشا ت للز الت ل  لفز شياواتر اللنلي    ل من األملو التي تيشو
في األسيييللب من م ملع  إلى ءخو  لتنلعر   فضييياًل عن االبتعاد عن اللصيييص الم لل لالحلاو 
المتاول   إل نلح  على ءسييللب ال ا  الت ثيص لا ي ام لالدق  في اللصييص فهل يعو  الصييلوغ 

   فال ا  في م ملعتر الثالث  و ت او ال صيييييييييصيييييييييي  مت امل  األبعاد من دلن إ ال  ءل إسيييييييييهاب  
الاحم ت ات ر نحل الت ثيص لالتو يم حي  ابتعد عن التااصيييييييييل لا سييييييييهاب لالسييييييييود الماصييييييييل   

 االسللب الل  اتبعر في م ملعتير الساب تين لعدل عنر في الم ملع  الثالث              
لنحن بدواسيييييييتنا لهلة العتباا نات  الباب مشيييييييوعًا لللللج إلى بنياا الن  األخو  التي تمخو     

بها م اميعر ال صييييييييصييييييييي  ل ي بنياا تسييييييييتح  الدواسيييييييي  لما فيها من تنلل لاختالص لت لو من 
 م ملع  إلى ءخو      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

دي   ايف قصص انشد مسري الباش العتبات النصية رآهي  لة  آ دآب  الف   م.د. نرجس خلف أ سعد مج 

 4192 اذار( 91العدد )

 الهوامش 
 القرهن الكريم  -      

  2002ناشد سميو الباشا   م بع  قم  بنداد   بنداد    من سي ويز ص ءيتها ال ص    -1
ضيييحز األقداو و قصييي  قصييييوغ ت   ناشيييد سيييميو الباشيييا   تملم لل باع  لالنشيييو لالتلميي    -2

   2011   1دمش     
     2011   1ت او الاحم   ناشد سميو الباشا   تملم لل باع  لالنشو لالتلميي   دمش      -3
عتباا ال تاب  في الولاي  العوبي    د  عبد المالز ءشيييييييييهبلن   داو الحلاو للنشيييييييييو لالتلميي    -4
   48 -47/  2009  سلويا    1 
 شياوغ ءدلنيي الشعويي     سيميام الدال للعبيي  المعنى   محمد صابو عبيد   الداو -5

   27/  2009  1  منشلواا االختالص   ال مائو    –العوبييي  للعللم ناشولن   بيولا 
   51عتباا ال تاب  في الولاي  العوبي  /   -6
 ين و : العتباا النصي  في شعو عبد الل اب البياتي لنماو قباني    اسم محمد  اسم     -7

   30/  2007خلص   ء ولح  د تلواة    لي  التوبي     امع  الملصل   
      20/  1997  1 ل  صلا نينل    لماهلم الولاي  السيوي    عمو محمد ال الب   م -8
    50 – 28من سي ويز ص ءيتها ال ص  /  -9

دالالا الن  اآلخو في عالم  بوا إبوا يم  بوا الولائي   لالا محمد  منشييييييييييييييلواا الهيئ   -10
    186/  2007لماوغ الث اف    دمش     –العام  السلوي  لل تاب 

ي  في شييييييلن العتب  النصيييييي    د  خالد حسيييييين حسيييييين   في ن وي  العنلان    مناموغ ت ليل -11
    6/  2007الت لين للت ليص  لالتو م  لالنشو   دمش    

   159دالالا الن  اآلخو في عالم  بوا إبوا يم  بوا الولائي /  -12
       6-5ت او الاحم /  -13
د  ر عبد ال ادو   ء موايا السود ل مالياا الخ اب ال صصي     قوامغ في قص  عبد ا ل -14

    184/  2008  ال ا وغ    1د  سلسن البياتي   داو العين للنشو     –محمد صابو عبيد 
سيييوغ  بوا اللاتي  في البئو األللى لشيياول األميواا   خليل شيي و   ياي   منشييلواا اتحاد  -15

    40/  2001ال تاب العوب   دمش    
   61 -60ت او الاحم /  -16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

دي   ايف قصص انشد مسري الباش العتبات النصية رآهي  لة  آ دآب  الف   م.د. نرجس خلف أ سعد مج 

 4192 اذار( 91العدد )

    27صدو ناسر / الم -17
    29المصدو ناسر /  -18
    50 - 28من سي ويز ص ءيتها ال ص  /  -19
    30المصدو ناسر /  -20
   40المصدو ناسر /  -21
     39 - 33ضحز األقداو /  -22
    39 – 38المصدو ناسر /  -23
 ءللى في م ملع  و ت او الاحم ت لل ا  ناشد سميو الباشا        ال لم     وصاص   قوامغ  -24

    www.kitabat.infoد  فائم  ر عمو   ملقي  تاباا في الميمان        
   9 – 8ت او الاحم /   -25
    16 – 15المصدو ناسر /  -26
   78ت او الاحم /  -27
   78احم / ت او ال -28
    101 – 100المصدو ناسر /  – 29
    101 - 100المصدو ناسر / - 30
    45 – 40ضحز األقداو /  -31
    73 – 72ت او الاحم /  – 32
    42ضحز األقداو /  -33
    73 – 72ت او الاحم /  -34
    84 – 83المصدو ناسر /  -35
    84 – 83المصدو ناسر /  - 36
   68عن : عتباا ال تاب  في الولاي  العوبي  /  ن الً  -37
       77األدب لالنواب  /  - 38
المناموغ السييييييودي       مالياا التشيييييي يل ال صييييييصييييييي    ويي  فني  في مدلن  فوج ياسييييييين  -39

   1ال صييييصييييي    سييييلسيييين  اد   عاو   إصييييداواا دائوغ الث اف  لا عالم   ح لم  الشيييياوق     
2010 /249       

http://www.kitabat.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

دي   ايف قصص انشد مسري الباش العتبات النصية رآهي  لة  آ دآب  الف   م.د. نرجس خلف أ سعد مج 

 4192 اذار( 91العدد )

  المو م الث افي العوبي    1شييييييعوي  الح ب في خ اب ال سييييييد   محمد صييييييابو عبيد     -40
    15/ 2007بيولا   

      4ت او الاحم /  -41
    58سلوغ النحل / آي   -42
    17سلوغ المخوص /  -43
    74عتباا ال تاب  في الولاي  العوبي  /  -44
   70-69المصدو ناسر /  -45
نصيييييي  في شيييييعو عبد الل اب البياتي لنماو قباني    اسيييييم محمد  اسيييييم خلص   العتباا ال -46

     166/  2007ء ولح  د تلواة    لي  التوبي     امع  الملصل   
    3من سي ويز ءيتها ال ص  ص/  -47
      4-3المصدو ناسر /  -48
   5المصدو ناسر /  -49
     5ت او الاحم /  -50

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

دي   ايف قصص انشد مسري الباش العتبات النصية رآهي  لة  آ دآب  الف   م.د. نرجس خلف أ سعد مج 

 4192 اذار( 91العدد )

abstract 

 

 Is no longer a literary work pursuant based on the script, only Metn 

But there are complementary parts of the literary work ,  In which the writer 

works on the lighting and unlocking the text , You know the texts 

accompanying text or thresholds by (Gerard Jeanette ) . These texts are 

complementary to the work of literary   Not valid read only and read 

Acetknah secretes they contain and highlight their relationship Palmtn 

script , The thresholds include the cover page and afford this page from the 

book's title,and The author's name , The appointment of sexual Book    ( 

poetry, story, novel, play…..),and gifting, and export , And discourse 

Almekdmata (foreground) , As well as alerts, and margins, and appendix . 

In our reading of the stories appealed to Samir Basha We tried to follow 

and read the text in the thresholds Mjamiah anecdotal three ((From Sikrak? 

Story, O)) And ((Laughter Fates )) And ((coal merchants )). . The 

thresholds that we worked out in these totals varied between the three 

threshold casing ,  . The threshold of the title, and the threshold of export, 

the threshold provided.  
 
 


