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 تخلص :المس

أول مشکلة تعترضنا ونحن بصدد دراسة األدب من منظور تداولي، هيي  ميا قة ية 

التداولية التي تدرس اللغة أثناء االستعمال باألدب الذي يقوم ويينض  قليا الاييالأ وأيين 

هييو المر ييذ الييذي يعتسيير أسيياس المللييو التييداوليأ ومييا هييي العة ييا  التوا ييلية التييي 

 العمل األدبيأ ومن هو المتلقي الذي يو ه إليه الاطاب األدبيأ يتقاسمضا المتکلمون في

لکننا کساحلين نرى ضرورة تاصيب المينض  التيداولي بح يب بيول ريکيور، و لي  

( ينظيير فييي قة يية الملقييي herméneutiqueبييالنظر إلييا األدب ميين منظييور تيي ويلي  

ز قليا السنيية المنطقيية بيالمتلقي فيي الاطياب األدبييى قليا اقتسيار أن اللغية األدبيية ترتکي

وليذل  فية ميانذ للتداوليية مين دراسية األدب  نف ضا التي ترتکيز قليضيا ملفوتيا  الوا يذ 

باقتساره خطابا تاييلييا منقيوال مين الوا يذ اليوا عي إليا الوا يذ المتاييلى اليذي يتسليور فييه 

المجتميييذ ح يييب تعسيييير أدورنيييو، ففيييي األدب روابيييا أساسيييية تجميييذ بيييين األدييييب وبيييين 

لمجتمذ، بين مضمون العمل األدبيي، وبيين السنييا  الذهنيية لليوقي الجمعيي اليذي ينتميي ا

إليه األديب، ألن من خيةل إبيداقا  األمية يمکننيا معرفية تفکيير وققليية هيذه األمية، ألن 

حياتضييا تکييون مملليية بواسييطة الکلميية فييي العمييل األدبييي، وفييي هييذا ال يييا  يمکننييا أن 

فية   ميدام بوفياري هيي أنيا  التيي تنکيد بي ن هنيا  روابيا ن تحضر  ولية فليوبير المعرو

شديدة بين العمل األدبي و احسه، غير أنه ينسغي أن نفضم أن األديب الينقيل الوا يذ بشيکل 

 آليى وإنما يتو ذ ما ينسغي أن يکون قليه الوا ذ 

  القصيرة الحجاج، التداولية، القصة الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The first problem that we encounter while studying literature 

from a deliberative perspective is: What is the relationship of 

deliberative language that studies language during use with 

literature that is based on imagination? Where is the reference that 

is the basis of the trading triangle? What are the communicative 

relationships that speakers share in literary work? And who is the 

recipient to whom the literary speech is directed?. However, as 

researchers, we see the necessity of enriching the deliberative 

method according to Paul Ricor, by looking at literature from an 

hermeneutic perspective (herméneutique) looking at the 

relationship of the castor with the recipient in literary discourse. 

Given that the literary language is based on the same logical 

structure on which the words of reality are based  Therefore, there 

is no objection to pragmatism from studying literature as an 

imaginative discourse transferred from real reality to imagined 

reality. In which society crystallizes, according to Adorno's 

expression, in literature there are fundamental links between the 

writer and society, between the content of the literary work, and 

between the mental structures of the collective consciousness to 

which the writer belongs, because through the creations of the 

nation we can know the thinking and mentality of this nation, 

because its life is represented by The word in the literary work, and 

in this context we can recall Flaubert’s well-known saying 

“Madame Bovary is me”, which affirms that there are strong links 

between the literary work and its author, but it should be 

understood that the writer does not convey reality automatically. 

Rather, he predicts what the reality should be   

Key words: Arguments, Pragmatics, short story. 
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 القصصي المتن

 وحيد  ن ييانهضا، ي يتطذ ليم ولكنه  فص  في ال جين النمر قن بعيدا   الغابا   رحلت

 وكيان خيو.  ودونميا بفضيول تت مليه وأقيينضم  فصيه، حيول يتحلقيون ر يال إليا غاضسا  

 مضنيية ـ مضنتييي تتعلمييوا أن حقييا   أردتييم إ ا آمييرة  نسييرة  ي هيياد  بصييو  يييتكلم أحييدهم

 أنضيا وسيترون األول  هدفكم صمكمخ معدة أن لحظة، أي في تن وا، أال قليكم ـ التروي 

 متعجير.، شيرس نمير إنيه النمير  هذا إلا اآلن انظروا واحد  آن في وسضلة  عسة مضمة

  يغير  كطفيل ومطيعيا   وديعيا   ويصيس  سييتغير ولكنيه وبطشه  و وته بحريته الفار شديد

 وتعلموا  يملكه  ال من وبين الطعام، يملك من بين سيجري ما فرا سوا

 فابت يم التيروي   لمضنية المالصيين التةمييذ سيكونون إنضم القول إلا لالر ا فسادر

 العزيزأ ضيفنا حال كيف ساخرة  بلضجة مت ائة النمر خاطب ثم مستضجا  المروض

 طعامي  و ت حان فقد آكله، ما لي أحضر النمر   ال

 قلييك مضيحك  نمير مين ليك ييا سجينيأ وأنت أت مرني مصطنعة  بدهشة المروض فقال

 األوامر  إ دار هنا له يحق الذي الوحيد أني تدرك أن

 النمور  ي مر أحد ال النمر   ال

 القفييص  فيي  يير  و يد نمير  الغابييا  فيي أنييت نميرا   ل يت اآلن ولكنييك الميروض   يال

 أشاء  ما وتفعل لألوامر، تمتلل قسد مجرد اآلن ف نت

 ألحد  قسدا   أكون لن بنز   النمر  ال

 الطعام  أملك الذي أنا ألني إطاقتيى قلا مرغم أنت المروض   ال

 طعامك  أريد ال النمر   ال

 فيه  ترغب ال ما فعل قلا أرغمك فلن تشاء، كما  ذ إ ن المروض   ال

  ائعة  معدة يشسذ ال المرفوع فالرأس سيتسدلى كيف سترون تةميذه  مااطسا   وأضا.

 فرائ ه  مطاردا    يود، دون ري ك ينطلق، فيضا كان أياما   ـ ب سا ـ وتذكر النمر، و اع

 أل ييت المييروض  و ييال النميير  بقفييص وتةميييذه المييروض أحيياط الليياني اليييوم وفييي

 مين تسغيي ميا قليا فتحصيل  يائذ إنيك  يل ويينلم  يعيذب  وقيا    يائذ بالت كيد أنت  ائعا أ

 اللحم 

 ب نيك اقتير. أحميق  تكين وال أ يول، ميا افعيل ليه  الميروض فقيال سياكتا   النمر تل

 فورا   فتشسذ ئذ، ا

  ائذ  أنا النمر   ال

 منه  ينجو لن فخ في سقا  د  ا هو ها لتةميذه  و ال المروض، فضحك

 كلير  بلحم النمر فظفر أوامره، وأ در

 مييا فنفييذ طعامييا ، تنييال أن اليييوم أرد  إ ا للنميير  المييروض  ييال اللالييو اليييوم وفييي

 منك  س طلب
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 أطيعك  لن النمر   ال

 وحيين  فصك  في تحوم اآلن أنت  دا   ب يا فطلسي مت رقا ، تكن ال المروض   ال

 تقف  أن فعليك  ف، لك  أ ول

 وأ وع  قنيدا   أكون أن ي تحق وال تافه، طلب فعة   إنه لنف ه  النمر  ال

  ف  آمرة   اسية بلضجة المروض و اح

 أح نت  مرح  بصو  المروض و ال توا ، النمر فتجمد

 مين نميرا   أييام بعيد سيصيس  لتةمييذه  يقيول الميروض كيان بينميا بينضم  وأكيل النمير، ف ر

 ور  

 أ ف  أن مني فاطلب  ائذ، أنا للمروض  النمر  ال الرابذ، اليوم وفي

 أوامري  يحب بدأ  د  ا هو ها لتةميذه  المروض فقال

 القطا  مواء  لد  إ ا إال اليوم ت كل لن النمر  إلا كةمه مو ضا   تابذ ثم

 مواءأ الزمجرة تعد هل فاشل  تقليدك باستنكار  و ال المروض، فعسس القطا  مواء و لد

 اسيكت، بياددراء  و يال الو يه  ميتجضم تيل الميروض ولكن القطا  مواء ثانية النمر فقلد

 سي متحنك، وغيدا   القطيا  ميواء قليا تتيدرب الييوم سي تركك فاشة   دال ما تقليدك اسكت 

 ت كل  فلن تنج  لم إ ا أما أكلت، نجحت فإ ا

 وهيم تةمييذه وتسعيه متساطئية  باطيا يمشيي وهيو النمر،  فص قن المروض وابتعد

 متضاحكين  يتضام ون

 نائية  كانت ولكنضا بضراقة، الغابا  النمر ونادى

 نلييت بنجيياح القطييا مييواء  لييد  إ ا هيييا، للنميير  المييروض  ييال الاييامس، اليييوم وفييي

 الطادج  اللحم من كسيرة  طعة

 فيي كقيا تميوء أنيت قظييم  بغسطية  و يال الميروض، فصيفق القطا، مواء نمرال  لد

 شساط 

 اللحم  من كسيرة بقطعة إليه ورما

 تقلييد إليا النمير سيارع حتيا النمر، من المروض ا ترب إن وما ال ادس، اليوم وفي

ا تل المروض ولكن القطا، مواء  ميواء  ليد   يد أنيا ها النمر  فقال الجسين  مقطب وا م 

 طا الق

 الحمار  نضيق  لد المروض   ال

 أنفيذ ولين سي مو  الحمارأ أُ لد الغابا ، حيوانا  تاشاه الذي النمر أنا باستياء  النمر  ال

 طلسك 

 بكلمة  يتفوه أن دون النمر  فص قن المروض فابتعد

 للنمير  و يال وديعيا، الو يه   باسيمه  النمير  فيص نحو المروض أ سل ال ابذ، اليوم وفي

 ت كلأ أن تريد أال
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 آكل  أن أُريد النمر   ال

 الطعام  قلا تحصل كالحمار، انضق ثمن  له ست كله الذي اللحم المروض   ال

 الميروض  فقيال العينيين  مغمي  ينضيق وانيدفذ في خفق  الغابيا ، يتيذكر أن النمير فحاول

 قليك  إشفا ا   اللحم من  طعة س قطيك ولكني نا حا ، ليس نضيقك

 إقجابا    فق س نتضي وحين خطسة، مطلذ س لقي المروض   ال اللامن، اليوم وفي

 س  فق  النمر   ال

 ـ قدييدة مناسيسا  فيي ـ لنيا سسق المواطنون، أيضا فقال  خطسته، إلقاء المروض فابتدأ

 يتسيدل، لين الصيري  الحيادم المو يف وهيذا المصييرية  القضايا كل من مو فنا أوضحنا أن

 سننتصر  باإليمانو المعادية  القوى تآمر  مضما

  لت  ما أفضم لم النمر   ال

 به  إقجابا   تصفق وأن أ ول، ما بكل تعجب أن قليك المروض   ال

،  اهل أنا سامحني النمر   ال  تسغي  كما وس  فق رائذ  وكةمك أُميٌّ

 الطعييام ميين اليييوم سييتحرم والمنييافقين  النفييا  أحييب ال أنييا المييروض  فقييال النميير  و ييفق

 لك  ققابا  

 و يال  للنمير، بضا وألقا الحشائش، من حزمة حامة   المروض  اء التاسذ اليوم وفي

 كل 

 اللحوم  آكلي من أنا هذا  ما النمر   ال

 الحشائش  سوى ت كل لن اليوم، منذ المروض   ال

 قنضييا وابتعييد طعمضييا، فصييدمه الحشييائش، ي كييل أن حيياول النميير  ييوع اشييتد ولمييا

 رويدا   رويدا   طعمضا ي ت يغ وابتدأ نية ثا إليضا قاد ولكنه مشمئزا  

 مواطنيا ، النمير فصيار والقفيصى والنمر وتةميذه المروض اختفا العاشر اليوم وفي

مدينة( والقفص
1
  

 

 :الحجاج في خطاب الساردأوال: 

 المتكلم في القصة -1

وتفا ييل  اإلن يان حيياة قن تعتسر القصة القصيرة من أن ب األ ناس األدبية تعسيرا

لقربضا من هموم الناس ومعاناتضم، ت خذ منضا حادثة  غيرة وتتمعن في و يفضا  المجتمذ،

بيي د  األلفييات وأبلييغ التعييابير، فييي  الييب  صييير يهصييوُي حييياة أخييرى متايليية كمييرآة للحييياة 

 الوا عية 

                                           
1
 54، ص 2، النمور في اليوم العاشر، دار اآلداب، بيرو ، لسنان، ط م(1981، دكريا  تامر  
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والقصة القصيرة  ا  طابذ دئسقي مراوي ومتفلت، تعيال  مواضييعهضا بلغية مشيحونة 

بةغية  ا  بعد إ ناقي حجا ي معتمدة قليا أسياليب بةغييةى مين  سييل الجنياس ب ساليب 

وتزداد  وة وتي ثيرا فيي نف يية المتلقيي، كلميا سيلك القياص أسياليب واالستعارة والتكرار   

سردية  ديدة،  ا  بعيد قجيائسي سياخر وسياحر، ون خيذ نمو  يا ليذلك  صية  النميور فيي 

 اليوم العاشر( لألديب دكريا تامر 

واألديييب ال ييوري دكريييا تييامر الطفييل الييذي تييرك المدرسيية واتجييه للحييدادة، ليكتييب 

لطفولتييه ومجتمعييه مييا لييم ي ييتطذ أن يعيشييه طفيية وشييابا، فضييو ميين األدبيياء ال ييسا ين إلييا 

التجريب القصصي، بتقليعة  ديدة، و د وتف القصة القصيرة كوسيلة للتعسير قميا حوليه 

ية، بييروح ميين النقييد الجيياد تييارة والضزلييي تييارة ميين تييرو. سوسيييوثقافية وتغيييرا  سياسيي

أخيرى، بلغية إبيري ية واخيزة، ت يتفز القيار  وتدفعيه للمشياركة فيي ت ثييو فضياء  صصييه، 

قلييا اقتسييار أن القييار  مكييون  أساسييي  ميين مكونييا  الكتابيية القصصييية، ولييذلك  يياء  

  صصه حسلا بالمعاني والدالال  الاصسة، المنتجة للتاييل والت ويل 

خل  صة  النمور في اليوم العاشر( في إطار ال يرد العجيائسي التيي تسحيو قميقيا وتد

ُم  في المتايل الجمعي والجماقي الذي يحلق قاليا بمتايل القار  ويجعله مشدودا بما تُيوه 

 من أحداث إلا حد التصديق  به القصةُ 

غرائسيية  ويعتسر ال رد العجائسي من أنواع ال رود المعقدة التي تشتغل قلا مواضيذ

مدهشيية، تمييزج بييين الييوا عي والةوا عييي، إلييا در يية أن المتلقييي يصييد  هييذا الةوا عييي 

 ويتتسعه في القصة بكل تركيز واهتمام 

 

 الرؤية والصوت في القصة القصيرة -2

إن القصة القصيرة كما يقول أنطيون تشياو. كذبية متفيق قليضيا ضيمنيا بيين القياص 

باقتسارهيا تج ييد متاييل للحقيقية، ولكونضيا كذبية فضيي والمتلقي، يضاهي  يد ضا الحقيقية 

 وسيلة لفض  الوا ذ وتعريته إلتضار الحقيقة 

والقصة التيي بيين أييدينا هيي موضيوع توا يل بيين القياص والمتلقيي، يشيتركان فيي 

 بنائضا بشكل متاٍف، قسر ال ارد  القاص( والم رود له  المتلقي( 

اصييا  تصيلنا بموضيوقية وب سيلوب غيير يسدو من خةل القراءة أن األحداث والش

مساشر، تنض  قلا رؤية خار يية، تشيعرنا بي ن ال يارد فيي حيياد تيام، م يتادما أسيلوب 

الو ييف للتعسييير قيين تماسييك األحييداث المولييدة للييوهم الييوا عي، غييير أن قملييية و ييف 

الشاصيا  بالكةم الةشاصي
2
ا ، تسين لنا ب ن ال ارد لم يكن موضيوقيا وإنميا كيان  اتيي 

 يصفق قلا خطاب المروض(
3
وبين ب ن النمر قسارة قين شاصيية ضيعيفة، يعييش فيي  

                                           
2
 الةشاصي تعسير استعمله روالن بار الكةم  
3
 56م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
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رقب متوا ل خنوع ال يجرؤ قلا الكةم   وهذا النوع من الو يف يعطيي للقصية بعيدا 

تداوليا، ي يتضد. اليذا  المتقسلية، لحملضيا قليا قيدم تسنيي مو يف  النمير اليور ي( معتميدا 

 ضا حجا يا هدفه االستنتاج  قلا معجم تداولي  يك ب  القصة تو ي

وال ييارد شاصييية منفعليية، ي ييتدرج القييا  لمشيياركته هييذا االنفعييالى و لييك بتحريييك 

 مشاقره، م تعمة معجما قاطفيا، ي اقد هذه المشاقر قلا الاروج 

و يييد اختيييار الو يييف الموضيييوقي حينيييا، واليييذاتي حينيييا آخييير، لكيييي يو يييه خطابيييه 

 قي ش ن استاةص النتيجة القصصي تو يضا حجا يا، و د فوض للمتل

كما أن ال ارد قندما استضل القصية بفعيل مياض، لينكيد قليا أن دمين ال يرد الحيق 

بزمن الحدث الحقيقي، وهو الفعل المضارع الذي يعطي لل يرد وتييرة سيريعة ويزييد مين 

(ور  مين نميرا   أييام بعد سيصس ت ديم القصة  
4
رغسية منيه فيي تيوريا المتلقيي باقتسياره  

 يرى وي مذ، وما قليه إال الاضوع والتصديق  شاهد قيان

ومن هنا يتسين لنا ب ن القياص ييتقمص دور ال يارد، والقيار  ييتقمص دور الم يرود 

لييه، وقلييا هييذا األخييير أن ير ييا إلييا م ييتوى ال ييارد، بيي ن يلييتقا المضييمرا  النصييية 

 والتنا ية والتداولية، لفك شيفرا  القصة، وت ثيو فضائضا وترميم ثغراتضا 

هُ القياص  يوته، وأن التفاقيل القيائم بيين  وما ال ارد إال نا يل ألحيداث القصية، أقياره

ال ارد والم رود له، هو تفاقل في الظاهر فقا، أما التفاقل الحجيا ي المقصيود، فيكيون 

بين القاص والقار ، حيو القاص يريد إ ناع المتلقيي بضيرورة التندييد بالوضيذ ال ياسيي 

 ا  العربي الذي يقمذ الحري

 

 تشييد الذات المحاِججة -3

نظرا ألن الميروض ييتحكم فيي مفيردا  ال يرد، فإنيه يعير.  ييدا خصيمه  النمير(، 

يُ ييو ه ويقدمييه للقييار  قاريييا إال ميين حججييه الواهييية، رغسيية منييه فييي دحيي  أطروحتييه، 

وقنييدما يصيييغ  ييورة النميير بضييذه الطريقيية فإنييه فييي نفييس الو ييت يسنييي  اتييه، بتمجيييدها 

 بصورة مشر ة، من أ ل دقم مو فه الذي يعتقد أنه المو ف الصائب وتقديمضا 

وقنييدما يت كييد المييروض ب نييه ك ييب الجوليية، ونجيي  فييي إ نيياع القييار  بييسطةن حجيية 

النمر، يعلن قن نتيجة هذا النجياح وهيي إر ياع المدينية كلضيا أ فياص وسيكانضا نميور مين 

 ور  

ج  الدامغييية الصيييريحة إن ال يييارد فيييي هيييذه القصييية يطيييرح اليييرأي وينكيييده بيييالح

والمضييمرة، وهييي قسييارا  ي ييعا ميين خةلضييا تو يييه القييار  نحييو و ضيية معينيية، وهييي 

 ضرورة الاضوع لإليديولو ية المضيمنة 

                                           
4
 57م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
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كما أن ال ارد ومن ورائه القاص اإلله الافي، يضيمن قليا ال يرد بصيفته الشاصيية 

ين أتيحيت لضيم فر ية المحورية في القصة، فنيرى مين خةليه أفعيال الجسيابرة الطغياة، اليذ

التعسييير قيين أنف ييضم قسيير رؤييية ال ييارد باقتسيياره الحييو ي الييذي يم ييك بالزمييام فييي  يييادة 

قربة ال رد، الستمالة المتلقي و عليه شيريك ا أساسيي ا فيي تولييد النتيائ ، وهيو بيذلك يعميل 

ميين خييةل تدخةتييه قلييا تضيئيية أفييق انتظييار المتلقييي السييتقسال و ضيية ال ييارد الميينطرة 

يرتكييز قلييا الموا ضيية المتعارضيية التييي ت ييتدقي وهييو فعييل تيي ثيري  ود الحجا ييية بالحييد

فعلييي  الترسيييخعالدقم( و النق عالضييدم(، أي محاوليية ال ييارد تييدقيم و ضيية نظييره أمييام 

القار  بشتا الوسائل الحجا ية المتاحة، وفي نفس الو ت ي عا إليا نقي  و ضية النظير 

اتضييا، ألن الاطيياب الحجييا ي القصصييي المضييادة وإبييراد ضييعف حجيتضييا وإتضييار ثغر

بطسيعته ي عا فيه ال يارد  اهيدا إليا تحصيين موا فيه، ودحي  أطروحيا  غييره، وفيي 

هذا استمالة لمشاقر القيراء والتي ثير فييضم، وت كييد رأييه النضيائي يظضير مين خيةل النتيجية 

ليا رفي  النضائية، وهي استلارة المتلقي ودفعه إلا تسني األطروحة النقي  التي تحيو ق

 القمذ والت لا 

 

 القصة القصيرة وحوار األيديولوجيات -4

ييلهين، مرسييل  إن مرسييل القصيية القصيييرة غييير محييدد دائمييا بوضييوح، ألننييا أمييام مرس 

ييل األسيياس  ألنييه ميين  خييارج اليينص، ومرسييل داخلييه، وينسغييي لنييا الكشييف قيين المرس 

ه أو غييير الضييروري الكشييف قيين قةمييا  حضييور أو غييياب المرسييل المتكفييل بمكتوبيي

المتكفل به 
5

 

ويرى تودورو. ب ن الاطابا  لي ت أحادية اللغة والصو ، كما أن ثةثية أرباقضيا 

ب كميا ييرى  غوسيتا. الن يون( مكونة من  وا  غير  ا  المااط 
6
بمعنيا أن الاطياب  

يتضييمن خطابييا  أخييرى، تييدقم طييرح الملقييي وتقييوي  ضيييته، وتجعييل منييه خطابييا أكليير 

دما يتلقاه يعتقيد ب نيه  لييس خطابيا شاصييا يايص الميتكلم، بيل هيو حجية، ألن المتلقي قن

خطاب مشترك، يتكلم فيه المتكلم، وتتكلم داخليه أ يوا  أخيرى م يتمدة مين المر عييا  

اللقافية التي تحدد المااطهب نف ه 
7
وهي أ يوا   ا  حمولية فكريية أيديولو يية ينتقيضيا  

 الملقي لتو يه المتلقي 

خةل هذه القصة، حيو إن القاص يلعب قلا وتر المتلقيي اليذي وهذا ما ن تشفه من 

يشعر بعدميته في هذا الكون، وأنيه  يغير فيي أقيين النياس ألنيه فا يد األهليية، ولعيل هيذا 

الاطاب ال ياسي هو الذي كان سائدا وما دال في مشاهدنا اللقافية العربية، حييو العربيي 

                                           
MarcLits,Récits, Médias etsociété,p :117 

5
   

6
 400 ص ،  محمد مندور، منض  السحو في تاريخ األدبم(، 1979غوستا.، الن ون   
7

 254 ص، 1ج ،كتاب الحجاج ،حجا ية المجاد واالستعارة، ح ن، المودن
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، وهيذه العسيارة ينكيدها القياص وي يتفز بضيا ال يفت  فميه كميا يقيال إال قنيد طسييب األسينان

 راءه، ويحرضضم قلا الاروج مين حالية الانيوع والاضيوع التيي طيال أميدها، وينسغيي 

 التالص منضا 

والقصيية ميين هييذا المنظييور لييم تعييد تكتفييي بتحقيييق المتعيية للمتلقييي، وإنمييا ت ييعا إلييا 

ي أنضيا مكيان تقيياطذ تو ييل رسيالة، بإ نياع المتلقيي بفحواهيا ومضيمونضا األييديولو ي، أ

الوتيفة الجمالية والوتيفة التداولية، مما يعطيضا فر ة توليد المعاني الماتلفة وال ييا ا  

 المتعددة، كما أنضا تقوم بمضمة استدقاء نشاط الذاكرة المشحونة بالضموم والمعاناة 

وبضييذه الوتيفيية الحجا ييية التداولييية، ي ييتطيذ القيياص، تمرييير خطابييا  فعاليية، تو ييه 

المتلقييي المساشيير، والقييار  الضييمني، وتجعلضمييا أكليير  اهزييية لتقسييل المو ييف ال ياسييي، 

 واألفكار األيديولو ية التي ت عا إلا تغيير ال لوكا  والقناقا  

 

 : الحجاج في خطاب القصةثانيا

 حجا ية العنوان -1

يعييد العنييوان بيينرة القصيية فضييو  اللريييا التييي تحتييل بعييدا مكانيييا مرتفعييا يمتييزج لديييه  

بمركزية اإلشعاع قليا الينص 
8
ليه  يوة إيحائيية ت يتفز القيار  لمعرفية مضيمون القصية  

القصيرة وفحواها، يضم معنا مركزيا ينطر القصة ويفت  مغاليقضا ويضيء قتمتضا، ب ن 

يفت  كوة في سديم الظةم من خةلضا يدخل القار  إلا متن الاطاب القصصي
9
  

قةمية سييميائية  النمور في اليوم العاشر(   وقنوان القصة التي تحت مجضر التحليل

مضللة، ليم يقيدم مفياتي  حقيقيية لمضيمون القصية وإنميا أحيدث إرباكيا فيي  هنيية المتلقيي، 

رغسة فيي  محياورة أفيق انتظياره لتحضييره نف ييا فيي سييا  تصييده وإثيارة اشيتضائه، ألن 

العنوان  يجب أن يشوش قلا األفكار ال أن يحولضا إلا  والب م كوكة 
10
وأمام  يدمة  

ا القار  فاغرا فاه الستكمال الجملةى حيو يسادر من تلقاء نف يه ويميأل الفيراي العنوان يسق

لما حدث للنمور في األيام الت عة ال يابقة، ومين العنيوان يصيس  المتلقيي طعميا سيضة بيين 

 يدي القاص يفعل به ما يشاء 

 بنية القصة مدخل لتوريا المتلقي -2

 ييياحة فييي قوالمضييا الممكنيية وغييير قنييدما يقييرأ القييار   صيية مييا، يكييون محكومييا بال

الممكنة، من أ ل فضمضا وإقادة بنائضا، استنادا إليا فرضييا  وتو عيا  يمحصيضا التفاقيل 

اليييذي ييييتم بيييين موسيييوقيته وموسيييوقية القصييية، وال يحصيييل الفضيييم إال  قنيييدما ت يييتيق  

التميييلة ، واإلح اسيييا  فيييي نفيييس القيييار  وفقيييا للنظيييام والعة ييية الكيييائنين فيييي نفيييس 

                                           
8
   ولة لجاك ديريدا( 15كا د، سليمان، قالم النص، ص  
9
 20م(، مضمرا  القصة القصيرة  دا، دفاتر االختة.، مكناس، ص  2012يوب، محمد   
10
 21المر ذ نف ه، ص   
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لف المن
11
بمعنيا أن الفضيم هيو إقيادة إنتياج القصية مين طير. القيار ، وإقيادة ت ويلضيا،  

 وفق مقروئيته ومر عياته الفكرية 

وفضييم القصيية يعنييي الييدخول معضييا ومييذ منتجضييا فييي حوارييية نقدييية، حييول مييا ا تقييول 

القصييةأ و مييا ا تريييد القصيية أن تقييولأ  أي محاوليية إسييناد معنييا ثييان لضييا، دون طمييس 

 ياع حقيقتضا هويتضا وض

 قين بعييدا   الغابيا  رحليتلقد ابتدأ   صة  النمور فيي الييوم العاشير( بجملية فعليية  

 فييص( فييي ال ييجين النميير
12
خسرييية تحتمييل الصييد  والكييذب، والغاييية منضييا   مليية وهييي 

استلارة المتلقي لكي يتو ذ ما سييحدث مين نتيائ   وهيي  صية رمزيية يشيير تاهرهيا إليا 

يضيييمر بيييوادر الليييورة والتميييرد  فيييالنمر رميييز للشيييعب،  الاضيييوع والانيييوع وباطنضيييا

والمروض رمز لل لطة الطاغية، التيي تعليم مرييديضا كيفيية اإلخضياع، وهيي رسيالة إليا 

 المتلقي العربي الذي ينسغي قليه التمرد ضد الطغاة الذين ي لسون األرض والعساد 

أحداثيه بشيكل لقد ا ترحت هذه القصة لنف ضا بنيية هرميية  ياي القياص مين خةلضيا 

   فيص فيي ال يجين النمير قين بعيدا   الغابا  رحلتسلمي تراتسي، ابتدأ من نقطة السداية  

 أييام بعيد سيصيس ليتزايد ال رد توترا، حتا تسلغ مداه في نقطة  صوى هي بينرة ال يرد  

 ور  مين نميرا  
13

 العاشيير الييوم وفيي، ثيم تعيود أدرا ضيا فيي ارتايياء، لتصيل إليا الحيل  

( وتعتسير مدينية والقفيص مواطنا ، النمر فصار والقفصى والنمر وتةميذه ضالمرو اختفا

در ييا  التييوتر واالرتايياء فر يية السييتدراج المتلقييي وإدخالييه فييي لعسيية ال ييرد، ليصييس  

مكونييا أساسيييا فييي ت ثيييو فضيياء القصيية الست يياغة المو ييف واألطروحيية التييي ييينمن بضييا 

 القاص 

 التقطيذ الحجا ي للقصة -3

قطيييذ فييي الدراسييا  الحجا ييية قملييية إ رائييية يييتمكن ميين خةلضييا الساحييو يعتسيير الت

القييس  قلييا الايييوط الناتميية للجمييل القصصييية، ويعتسيير المقطييذ وحييدة حكائييية حجا ييية 

ضمن حكاية أكسر هي الاطاب القصصي القصير الحاضن والمتربذ قلا قيرش ال يرد، 

 ويمكننا الو و. قلا وضعيا  القصة كما ي تي 

 رحليتبحكايية النمير  وضعية االنطية   وهيي مرحلية التفكيير األوليية التيي تسيدأ  -أ

( وهيو وهيو الشاصيية الرئي ية اليذي يتصيف  فيص فيي ال يجين النمير قين بعيدا   الغابا 

باألنفة، لكن قندما غادرته الغابة التيي ترميز إليا الحريية، وبيا  حسييس القفيص يفعيل بيه 

الوضييعية اسييتلارة المتلقييي وإدخالييه فييي  ييلب المييروض مييا يريييد، والغييرض ميين هييذه 

                                           
11
، 2، ال نة 16فا  وولف، قن محمد شو ي، الفينومينولو يا وفن الت ويل، مجلة فكر ونقد، العدد  

 77، ص 1999فسراير 
12
 54م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
13

 57م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا    
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 األحداث ليتفاقل مذ القصة وتفا يلضا 

وهييي الوضييعية الحجا ييية الوسييطا التييي تييربا مفصييليا   وضييعية التحييول    -ب

سييتعر. انعطافيية  ديييدة قنييدما يعليين  القصيية، وتمنعضييا ميين التفكييك، خا يية أن األحييداث

 ور  يموء كما تموء القطا  ال ارد ب ن النمر  د تم تد ينه وأ س  نمرا من

وضييعية نضائييية  وهييي مرحليية التفكييير النضائييية التييي انتضييت إليضييا القصيية، حيييو  - 

 النمير فصيارالنمر  د أ س  مواطنا  الحا وأن المدينة تحولت إلا  فيص لكافية النميور  

مدينة( والقفص مواطنا ،
14

 

 ييفا  ال تليييق وفييي  لييك اسييتضزاء وسييارية بييالمواطن العربييي، وا ييفا إييياه بموا 

باإلن ان الطسيعي، رغسية منيه فيي اسيتفزاد المتلقيي واسيتلارته مين أ يل اال تنياع بقضييته 

الضمنية التي تتوارى بيين سيطور القصية، وهيي حيو اإلن يان العربيي للايروج مين هيذا 

 الوضذ المازي الم يء 

 الحجاج وال رد  -4

ويعير. ال يارد ب نيه إن ال رد القصصي يتكون من ال يارد والقصية والم يرود ليه، 

الشاص الذي ي رد الحكاية سواء أكانت حقيقية أم متايلة، وهو الذي يتكلم باسيم الكاتيب، 

إما بضمير األنا أو يترا ذ حضوره في ضمير الضو، وهو الذي يحدد و ضا  النظير، أميا 

الم رود له فضو الشاص الذي تو يه إلييه القصية، ي يضم فيي ت سييس هيكيل القصية، ومين 

تو ه الاطاب القصصي إلا القار   والقصة هي تفاقُل ال يارد ميذ ميا  دميه مين خةله ي

 أ وال وتقنيا  ووتائف إل ناع الم رود له 

إن القصة استطاقت أن تتجياود ال يرد الكرونوليو ي إليا سيرود أخيرى أ يرب إليا 

التشييظي و التشييطير المشييضدي، حيييو يصييس  المقطييذ القصصييي مقطعييا مشييضديا، يكييون 

الايالييية القائميية قلييا اإلبييداء و العييرض، فييي دميين ال دمنييي بعيييدا قيين  حييامة للصييور

ال يرورة والتطور والسرهنة  فال رد فيضا يلاص الحوادث بقدر  ليل من الجمل، وب فعيال 

ملموسة تض  بالحركة، معتمدا الحوار الاار ي المليئ بالحركية والدينامية التيي توضي  

 حداث إلا النمو والتطور أفكار المتحاورين وطسائعضم وتدفذ األ

وال ييرد القصصييي فييي  صيية  النمييور فييي اليييوم العاشيير  يعتمييد قلييا تقنييية الم ييخ 

والتحويل حيو الشاصيا  غير م لوفة وغير معتادة، ياتفي فيضا الكائن السشيري وتنيوب 

قنه كائنا  أخرى تتصف بالعجائسية والغرائسية  النمر( وهيي قسيارة قين قةميا  ماديية 

الة، وال تضيتم القصية هنيا بالوا عية وإنميا تضيتم بمعنيا الوا عية ، حييو إنضيا تقيوم تنقل الرسي

بإلغاء األشكال الطسيعية لصال  ابتكار مدى معين من العةما  األولية التي تقيف أشيكالضا 

 المتوافقة نقيضا للرؤية العادية 

                                           
14
 58شر، ص  م(، النمور في اليوم العا1981تامر، دكريا   
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  ولغيية ال ييرد فيضييا تتصييف ب نضييا أيقونييية تحييول الرسييالة إلييا شيييفرة تولييد تمييلة

وتصييورا  لعييوالم أخييرى خيالييية، وهييذه الشيييفرة ت يياهم فييي إنتيياج كيانييا  لغوييية  ديييدة 

 أطول من الجملة، تعتمد أسلوب الدهشة والصدمة المنتجة للمعاني المنشطرة والمتشظية 

فالقاص لم يعد مجرد كاتب للعميل بيل أ يس   يانعا ليه، بمعنيا أن القصية القصييرة 

مشاهد الذهنية المتايلة، تلتغيي فيضيا الضنيا واآلن، كميا أ سحت  نعة تعمل قلا تصنيذ ال

تعمل قلا فصل ال ارد قن حاضيره وانفتاحيه قليا ميدى ال محيدود، وت خيذ القيار  إليا 

قوالم، يمتزج فيضا الوا ذ بالايال، والمعقول بالةمعقول، قسر أحداث ملييرة ولغية ممتعية 

 لقاص وحسكة  كية، تدفذ القار  إلا التفكير والتحليق مذ ا

وغرائسيتضا تكمن في طريقة تناولضا لألحداث، فضيي  صية تنكتيب وال تكتيب، يشيارك 

فيضا الملقي والمتلقي، فضي  صة  ادمة ومليرة يمتزج فيضيا الاييال بيالوا ذ، وتحكيي قين 

هموم اإلن ان وخوفه وضعفه، وسا قالم مضطرب ي ود فييه  سيرو  الطغييان، بحسكية 

 والت مل، وتمده بالمتعة واللذة القرائية مشو ة تلير لدى القار  الفكر 

 حجا ية اللغة القصصية -5

إن القصيية القصيييرة تكتسضييا اللغيية، واللغيية فعييل أيروتيكييي تتييرا ص وتتجييا ب لتالييق 

متعيية فنييية و مالييية ، ينتجضييا كييل ميين ال ييارد والم ييرود لييه، ولييذلك فإنضييا تكييون مليئيية 

ومتنوقة فيي  هين المتلقيي، يكيون فيضيا هيذا بالحركية والديناميكية، تفت  فضاءا  ماتلفة 

األخير  زءا ال يتجزأ من مشاهدها، يتنقل قسر آلة الزمن في الم يتقسل بحليا قين قيالم ليم 

يجده في الماضي وال في الحاضر،  قالم يتصف بالغربة والغرابة، يملك القار  فييه دادا 

 معرفيا  ، يمكنه من كشف مغاليقه الظاهرة والمضمرة 

غة الكتابة فيضيا تميارس سيلطة ال مرئيية يتواطي  فيضيا ال يارد وتقنييا  ال يرد كما أن ل

والفضاءا  الممكنة والم تحيلة، معتمدة قلا مجموقة من الرمود التيي تتايذها كي دوا  

للتوا ل، وهي أدوا  متناسقة، لضا معنا، تنتجضيا قمليية القيراءة والت وييل إلنتياج فيائ  

فيي تتسيذ حركيية اللغية بحركيية العيين   متابعية سيرد  المعنا، حيو يكيون القيار  منضمكيا

األحداث وبةغة توديذ ال واد قلا السياض( وقندما تتحرك العين فإنضيا تنقيل اللفظية مين 

م ييتوى الحييرو. لتعك ييضا  ييورا متحركيية ب لوانضييا الطسيعييية، وكيي ن العييين هييي قدسيية 

مايلية ال يارد وتتي ثر الكاميرا تتجول بطريقة دومية بنرية، بشاصيا  غرائسية تصنعضا 

 acteurs)بضا  ائقة القار ى شاصييا  لضيا وتيائف ماتلفية ومتنوقية  شاصييا  ممللية 

 د تكون هي األبطال المفترضة التي تنقذ العالم وتنجيه مميا تقترفيه ييد اإلن يان مين أفعيال 

 وهي بذلك تضيئ المتلقي سيكولو يا لتغييير نظرتيه مين الوا يذ اليوا عي إليا إ رامية آثمة 

 الوا ذ المتايل 

، ألنضيا   و د اقتمد ال ارد لت كيد حجا ية اللغة قلا مجموقة من الروابا الحجا ية

 ا  وتيفيية مزدو يية، تييربا بييين وحييدتين دالليتييين ميين  ضيية، وتييندي دورا حجا يييا فييي 
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الوحدا  الداللية التي تيربا بينضيا 
15

وسينركز فيي هيذه المقاربية قليا بعي  اسيتعماالتضا 

  خةل تقصيضا ومتابعتضا تطسيقيا في هذه القصة القصيرةوتجلياتضا من 

 الرابا الحجا ي الواو( -أ

 الحجا يةى ألنضا تجمذ بين دورين  تعد  الواو  من أهم الروابا

 الجمذ بين الحج  ور فضا وربا المعاني  -

تقوية هذه الحج  وديادة تماسيكضا بعضيضا بيسع  وتقويية كيل منضيا بياألخرىى مين  -

 النتيجة المستغاة أ ل تحقيق 

ييب يلقييي حججييه بطريقيية  وينييت  قيين الييربا بييـ  الييواو( قة يية التتييابذى التييي تجعييل المااط 

مت ل لة ومرتسة، فالربا الحجا ي بواسطة هيذه األداة، ي يضم فيي بنياء مكونيا  الاطياب 

  .ويضسا منضجه ويربا المقدما  بالنتائ  داخل الاطاب الواحد

 16لن قي أفقيا قلا قكس ال لم الحجا ي وتعمل  الواو(   قلا الربا ا

ولكنك اآلن ل ت نمرا   أنت في الغابا  نمر  و يد ويمكننا أن نملل بذلك بالمشضد اآلتي    

 17  ر  في القفص  ف نت اآلن مجرد قسد تمتلل لألوامر، وتفعل ما أشاء

 الفاء(الرابا الحجا ي   -ب

جي ، وربيا النتيائ  بالمقيدما ، وهي من الروابا الحجا ية التي تفيد فيي ترتييب الح

وال سب بالنتيجةى وتقوم بالربا بين األحداث، وهو ما ي م   بإ امية بنيية حجا يية مركسية 

من قة ا  حجا ية بين الحج  والنتائ  تقوم أساسا قلا  التتابذ، و ليذا تعيد هيذه العة ية 

ه، مميا يجعيل الفعيل تفيد في بناء النص وتوالده وان جام الحجا ية من أ در العة ا  التي

الحجا ي قند المتلقي مقنعيا، وبالتيالي ت يضم فيي تو ييه سيلوكه ألنضيا ضيرب ماصيوص 

يحيرص فيضيا المحيا   قليا ربيا األحيداث واألفكيار ربطيا سيسسيا، من العة ا  التتابعية 

فيتولد قن  لك استدالل مساشر للنتيجة، وما يميز بيه هيذا النيوع مين التيرابا التتيابعي قين 

الترابطا  المنطقية األخرى هو خا ية الترتيب الزمني فضو األساس فيه غيره من
18
  

ولذلك قد  الفاء من اليروابا المدقمية للحجي  المت ياو ة، نظيرا لليدور اليذي تندييه 

في الجمذ بين الحج  وتقويتضيا ودقمضيا، باإلضيافة إليا  ليك فيإن الفياء تتيوفر قليا طا ية 

وهيي تقنيية   ما بال سيل التف يري في الحجياجحجا ية قالية، لكونضا تدخل ضمن   ما ي

                                           
Dominique Maingueneau, pragmatique pour le discourlitteraire, edition 

Natanher, paris ,2001,p 54
15

 
16
م(، استراتيجيا  الاطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب 2004الشضري، قسد الضادي، بن تافر   

 4، بيرو  ـ لسنان، ص  1الجديد، ط 
17

 57م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا    
18
دراسة تطسيقية في سورة  دور الروابا الحجا ية وأثرها في االن جام النصي،  ابت ام،  غيور،  

 86 األقرا.( ص 



 Doi: 10.12816/mdad.2021.152297 حممد يوب   
 

 

14 

تلييير االنتسيياه وتجلييب اإل ييغاء وتي يير بالتييالي  سييول الحجيية القاطعيية 
19

ويمكننييا أن ن ييرد 

(المروض فصفق القطا، مواء النمر  لدنما ج لذلك من السنية القصصية   
20
ومن خيةل  

الرابا الحجا ي الفاء استطاع ال ارد شد انتسياه القيار  باسيتفزاده وإثيارة غضيسه، لينضيي 

 النميير فصييار والقفييصى والنميير وتةميييذه المييروض اختفييا العاشيير اليييوم وفيييالقصيية  

(مدينة والقفص مواطنا ،
21

 

 الرابا الحجا ي  إن( -ج

الشيييء، وهييو ميين اآلليييا   ي ييتادم الييرابا الحجييا ي   إن ( لغييرض ت كيييد وإثسييا 

الفعاليية حجا يييا، لمييا يييوفره هييذا النييوع ميين الييربا ميين إثسييا  و ت كيييد لألمييور والقضييايا 

والحج ، فيكون بذلك أ در قلا اإل ناع، كون الت كييد قليا الكيةم وإثساتيه يزييل ميا حوليه 

 تنياع من شك أو ارتياب وإبضام وهو ما يترك أثرا في نفس المتلقي ويحليه قليا تقسليه واال

به، ولذا فإنه من اليروابا التيي ت يضم فيي ربيا ال يسب بالنتيجية قسير تقويية ودقيم النتيجية 

وتعليلضا ما يحمل المااطب قلا القسول واإل قان ومن ثم اال تناع ألن  الميتكلم يلجي  إليا 

استعمال  إن( حيين يرييد أن يسيين، أن ميا بعيدها يصي  بيه ميا  سليه ويحيت  ليه ويسيين و يه 

يييهالفائييدة ف
22
  ييائذ إنييك  ييلوهييذا مييا ينكييده المقطييذ التييالي ميين القصيية التييي بييين أيييدينا   

(اللحم من تسغي ما قلا فتحصل
23

 ى حيو إن الرابا  إن(  اء لينكد المعنا ويزكيه 

إن هذه الروابا ساهمت في تشكيل السنية الحجا ية للقصة القصيرة، وساقد  قليا  

 سضولة تلقي القار  للقصة والت ثر بضا حد اال تناع 

 الرابا الحجا ي  لكن(  -د

تعمل  لكن( تعارضا حجا يا بيين ميا يتقيدمضا وميا يتلوهيا، وهيي تيربا بيين حجتيين  

غابا  بضراقة(الحجة األولا تتملل في  ونادى النمر ال
24
تادم نتيجة ضيمنية تتمليل فيي  

ال دوى التضرع ، أما الحجة اللانية التي  اء  بعد  لكن  والمتمللية فيي  ولكنضيا كانيت 

نائية 
25
والتي تادم نتيجة ضمنية من  سيل استحالة االلتحا  بالغابة ألنضيا أ يسحت بعييدة  

  دا 

ي ييتعمله ال ييائل لمعرفيية شيييء كييان أداة االسييتفضام  أ(  قسييارة قيين أسييلوب أو تركيييب  -

                                           
19
م(، التراكيب التعليلية في القرآن الكريم، دراسة حجا ية، رسالة 2014  ال اقدي، حادم طارش حاتم 

 118ص  امعية، 
20
 58م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981  ، دكرياتامر 
21
 60م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981  ، دكرياتامر 
22
 211دالئل اإلقجاد، تحقيق محمود محمد شاكر، ص  قسد القاهر، الجر اني، 
23
 56م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
24
 58م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
25
 58م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
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سجينيأ  وأنت أت مرنييجضله و د استعمله القاص بمعنا التحقير  
26

 

 ال لميا  الحجا ية -ه

تعد ال لميا  الحجا ية استراتيجية خطابية، يعتمدها الكاتيب مين أ يل الو يول إليا 

المنطيق  غايته الحجا ية المتمللة في اإل ناع، وهي منشر واض  قلا مرونية اللغية و يوة

الطسيعييي الييذي ي ييتطيذ الكاتييب ميين خةلييه إنجيياد اال تنيياع، ميين دون اللجييوء إلييا أسيياليب 

المنطييق الرياضييي السرهيياني، فال يييا  والكفاييية اللقافييية واألسيياليب اللغوييية المتملليية فييي 

االستعماال  النحوية والصرفية والسةغية، وكل الظرو. المحيطة بالقصة يمكين للكاتيب 

 في  ورة حج  تقود إلا النتيجة التي يريد إيصالضا إلا المتلقي أن ي تلمرها 

وتعر. هذه القصة نوقيا مين التراتسيية واالن يجام فيي تقيديم الجميل ال يردية، ابتيداء 

 رحلييتميين المقييدما  وانتضيياء بالنتييائ ى حيييو إن القيياص ابتييدأ القصيية بالجمليية الفعلييية  

( فيص في ال جين النمر قن بعيدا   الغابا 
27
مقدمية متايلية وتفضيا القياص ب يلمية وهيي  

منطقية، ينتظير نتيجية منطقيية كيذلك، وهيي أن اإلن يان قنيدما يفقيد حريتيه يصيس  سيجين 

الطغيياةى و يياء التوتيييف هنييا بضييذا الشييكل العنيييف، بغييرض اسييتفزاد المتلقييي ودفعييه إلييا 

الييرف ، وقييدم االن يييا  وراء هكييذا حييياة غار يية فييي العسودييية والانييوع، والقيياص هنييا 

 بطريقة أو ب خرى ينسس لحجية اللورة بدية قن حجية الاضوع واالنصياع  

 السعد الحجا ي للفضاء القصصي -6

إن الشاصيييا  فييي القصيية تحيياول اختييرا  الييزمن الفيزيقييي لتعيييش الييزمن التايلييي 

النف ي، النابذ من  اكرة ال رد، فتحياول دمي  الماضيي بالحاضير واليدخول بيه إليا دمين 

قلق ألننا قندما ن تدقي الزمن الماضي فإننا ن يتدقي اليذكريا  السعييدة التيي الم تقسل الم

تقف قلا خا فا ل بين الماضي والحاضر وقلا شرفة الم تقسل المقلق
28
  

كما أن فضاء القفص يينض  وينميو قليا الديناميية والحركيية، نيراه يتحيرك بتحيرك 

الفضائي يتحرك ويُحرك،كميا أن اللغة وبمدى ما تنتجه من دالال ، فال ارد يجعل اللسا  

الملقي والمتلقي يمنحانه الحيياة، فيتحيول مين المكيان ال يكوني القيار إليا المكيان اليدينامي 

المتحرك الذي ياتر  الزمان الفيزيقي إلا أدمنة أخيرى يمألهيا القيار  بميا يتياح ليه مين 

 فضاءا  

الزمن الماضي هو دمن رحيل الغابة  رحليت الغابية(
29
ليمتيد إليا اليزمن الحاضير،  

المليء بالايسة والي س وفقدان الضوية  غير أن هذا المشضد هو الحلقة الم تفزة في القصية، 

ألنييه ي ييتلير المتلقييي ويدفعييه إلييا رفيي  بنييية الانييوع والاضييوع، والسحييو قيين بنييية 

                                           
26
 59م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981د تامر، دكريا   
27
 54م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
28
 85دار األمان، ص  م(،  مالية النص الروائي،1996فرشوخ، أحمد   
29
 54م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
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 الاةص، وهي السنية التي خطا لضا القاص واستضدفضا في هذه القصة 

ي يير بيالتوادي ميذ نف يية الشاصييا ، فيإن المكيان تنحتيه الكلميا   وإ ا كان الزمن

وتسني أساساته الجمل الو فية التي توهم القار  بصد ية ال رد وحقيقية األحيداث بيالرغم 

ميين طابعضييا الغرائسييي، والفضيياء المكيياني الم يييطر فييي القصيية هييو القفييص، وهييو بيينرة 

غياء ت مينيه وحمايتيه مين خطير يتضيدده القصة، وانحسياس النمير  السطيل( داخليه ليم يكين ابت

وإنما كان من أ ل خنقه وتقييد حريته وهيو قةمية دالية قليا القضير اليذي يعانييه اإلن يان 

 العربي 

ولقييد  ييير ال ييارد القفييص مكونييا أساسيييا فييي لعسيية ال ييرد، ويرمييز بييه إلييا الوا ييذ  

المتلقيي للسحيو  العربي، وهو بالرغم من رمزيته ال لسية فله  مالية خا ة مضمرة، تدفذ

وفي هذا المشضد  وة حجا يية إ ناقيية، اسيتطاع قن أ رب فر ة لللورة قلا هذا الوا ذ، 

ال ييارد التغلغييل قميقييا فييي نف ييية المتلقييي إل ناقييه بضييرورة اللييورة قلييا هييذا الوا ييذ 

 المتردي 

 الحجاج والمفار ة -7

نتو يل إليا فضيم  فن  ول شييء دون  وليه حقيقية، أي أننيا فيي المفار ية المفار ة هي

المعنا المقصود، وليس من خةل ما يدل قليه لفظا، بل بما يكمن في اللف  الذي  ييل مين 

 تعسير بةغي ينشي  قين  هين متو يد لليذا  بميا يحييا بضيا، معنا لم يدل قليه القول وهي 

ويرتكييز قلييا  اقييدة  وامضييا قة يية  هنييية بييين األلفييات، ال تصييدر قيين تيي مة  خا يية 

اليذا ، وليذلك فضيي  ا  طيابذ ققليي، بعييد كيل السعيد قين الطيابذ العياطفي  م تقرة داخل

والغنائي
 30

    

وللمفار ة قدة قنا ر رئي ية وهيي  التضياد، العجائسيية، ال يارية( وهيذه العنا ير 

مجتمعيية تحييدد المعييالم األساسييية للمفار يية، وإ ا غيياب قنصيير منضييا ابتعييد  المفار يية قيين 

  ورتضا المللا التي تصنذ في الكةم ما يشسه الصدمة  

 المفار ة بالتضاد -أ

يُعييدا الجيياحُ  فييي كتابييه  المحاسيين واألضييداد( ميين الييرواد الييذين التفتييوا إلييا  ييانون 

اللنائية الضداية الذي ينكد ب ن العالم قلا ثةثة أ  ام   المتفق، الماتليف، المتضياد( وهيو 

 بذلك يلتقي مذ مصطلحا  بةغية مجاورة من  سيل الطسا  والتضاد والتكافن 

ن هذا األخير يكون بين لفظتين، أما التضاد يكون بيين والتضاد ياتلف قن الطسا  أل

 ملتين هما طرفي الكيةم، بينضميا م يافة بعييدة، يمليل كيل طير. الو يه المقابيل للطير. 

اآلخر، وتتدخل المفار ة بالتضاد لترسيم للمتلقيي حالية الصيدام بيين الشييئين، حييو يتفا ي  

 بما ال يتو عه 

قليا مجموقية مين اللنائييا  الضيدية القائمية وفي هيذه القصية اقتميد  دكرييا تيامر( 
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قلييا منطييق التعييارض والجمييذ بييين النقييائ ، المييدمرة للتصييورا  اللابتيية والمتعييار. 

ل القار ه في قالم االغتراب والتيوتر، مميا ييندي إليا إخيراج القصية مين  قليضا، التي تُدخ 

هزة في المو ف، مين السناء التقريري ال لسي، إلا السناء الحركي الذي يحدث قنفا فكريا و

 أ ل تقسل مو ف  ديد  نمر يموء، نمر من ور ( 

فقيد اقتمييد قليا مييادة لغويية، ال تطييابق الوا يذ المييادي بتاتيا وال تحاكيييه، بيل تفار ييه، 

وحركية المفار يية هييي حركية نمييو وتطييور، ال تيوادي الوا ييذ فتحلييق فو يه كالظييل يواكييب 

 ا ضا   احسه، بل تنمو وتنض  قلا حد  راقي هو حد التن

إن الطابذ الفار ي للمتواليا  ال ردية فيي هيذه القصية تيندي المعنيا اليد يق وتحيدث 

أبليييغ األثييير ب  يييل الوسيييائل تسيييذيرا، و ليييك باليييق بنييييا  أو م يييارا  يحكمضيييا التنيييا   

  اسيية بلضجية الميروض و ياحواالختة.، حيو يحييل الضيد قليا ضيده فيضييئه دالليا 

  ف  آمرة 

 أح نت  مرح  بصو  المروض الو  توا ، النمر فتجمد

 مين نمرا   أيام بعد سيصس  لتةميذه  يقول المروض كان بينما بنضم  وأكل النمر، رف ُ 

 ور  

 أ ف  أن مني فاطلب  ائذ، أنا للمروض  النمر  ال الرابذ، اليوم وفي

 أوامري  يحب بدأ  د  ا هو ها لتةميذه  المروض فقال

القطا( مواء  لد  إ ا إال اليوم ت كل لن النمر  إلا كةمه مو ضا   تابذ ثم
31

 

إن المفار ة هنا تظضر أو ه التانا   والتاضاد في قة يا  وأطيرا. يجيب أن تكيون 

متوافقة، لكن ما يسدو لنا قكس الحقيقة، حيو نيرى النمير ييتكلم ويااطيب الميروض، كميا 

ار ية هنييا يسيدو أنيه  اهييل بميا يحيياك ليه مين مصيييدة تحوليه إلييا نمير مين ور ، حيييو المف

 تصس  مضاقفة 

ومن خةل هذه اللنائيا  يسيين القياص در ية التنيا   التيي يعيشيضا اإلن يان العربيي 

الم ييلوب اإلرادة، الييذي يعيياني ميين الفقيير المييادي والمعنييوي  والغاييية ميين هييذه اللنائيييا  

 الضدية هي تحقيق ثنائية الضدم والسناء، أي هدم التصور القائم قن اإلن يان العربيي، وهيو

الانوع والاضوع، والاو. من سياسة القمذ التي يمارسضا الحاكم العربي، لسناء ميواطن 

 سليم يرف  الذل والضوان 

 المفار ة وال رد العجائسي -ب

إن القاص ال يكتب القصة القصيرة من أ يل التفينن فيي اختييار الكلميا ، وميا تحدثيه 

الة معينية، فيضيا حمولية فكريية من  مالية وشعرية آسرة، وإنما يكتسضيا مين أ يل تسلييغ رسي

ييينمن بضييا ويريييد إيصييالضا إلييا القييار ، ميين أ ييل إ ناقييه بقضيييته ودحيي  مييا يعاديييه 
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وينا ضييه، حيييو الاطيياب القصصييي القصييير بقييدر مييا ي تحضيير رونييق و مييال الكلميية 

السليغة، بقدر ما يضد. إلا الغوص في نف يا   رائه من أ ل الت ثير فييضم وتغييير رؤاهيم 

 األيديولو ية الفكرية و

والقصة التي بين أييدينا غنيية بيالرمود واإليحياءا ، التيي تحييل إليا معيان سياسيية، 

يحس بضا المواطن العربي، لكن القاص لم ي تطذ التعسير قنضا مساشيرة، وإنميا قسير قنضيا 

بشكل ترميزي، يفت  باب الت ويل قلا مصراقيه  وليم ي يتادم القياص الرميود مين أ يل 

وإنما استادمضا بمفاتيحضيا، لضيمان فضمضيا قليا الو يه الصيحي ، واليدافذ تعجيز القار ، 

 الحجا ي من اللغة الرمزية، هو تمرير أفكار خا ة إلا المتلقي للت ثير فيه 

مكلفا قلا م توى اللغة لكنيه غنيي قليا م يتوى الداللية ألنيه  قصةبناء هذه ال وي تي

ألن القيياص يريييد التعسييير قيين الوا ييذ  اقتمييد تقنييية ال ييرد العجييائسي  ي األبعيياد الرمزييية،

العربيي المتييدمر ميين خيةل توتيييف بعيي  المشياهد العجائسييية التييي يتيداخل فيضييا الييوا عي 

 والةوا عي 

ففييي الفضيياء العجييائسي، نييرى الكلمييا  تتحييرك، لترسييم مشييضدا مفار ييا ينسنييي قلييا  

ل الكفكياويتضايم كل شيء والمسالغة فيه، معتمدة في  لك قلا أسلوب الم خ والتحيو
32
 

 المروض   ال اللامن، اليوم وفيوالجمذ بين الاار  والم لو.، إلثارة الدهشة والفزع  

 إقجابا    فق س نتضي وحين خطسة، مطلذ س لقي ـ

 س  فق  النمر   ال

 ـ قدييدة مناسيسا  فيي ـ لنيا سسق المواطنون، أيضا فقال  خطسته، إلقاء المروض فابتدأ

 يتسيدل، لين الصيري  الحيادم المو يف وهيذا المصييرية  القضايا كل من مو فنا أوضحنا أن

 سننتصر  وباإليمان المعادية  القوى تآمر  مضما

  لت  ما أفضم لم النمر   ال

 به  إقجابا   تصفق وأن أ ول، ما بكل تعجب أن قليك المروض   ال

،  اهل أنا سامحني النمر   ال (تسغي كما وس  فق رائذ  وكةمك أُميٌّ
33

 

يييُر القيييار ه وتورطيييهُ باليييدخول فيييي لعسييية ال يييرد،   إنضيييا أحيييداث غريسييية مدهشييية ت س 

للمشيياركة فييي ت ويييل القصيية ميين مر عياتييه اللقافييية واال تماقييية والنف ييية    ليصييس  فييي 

اقتمياده قليا النضاية ضحية سيلطة القياص وحججيه المقنعية والمينثرة  ووسييلته فيي  ليك 

المرغييوب فيييه ب لفييات متضييادة وماتلفيية، تضييز  هيين األسيلوب المفييار  الييذي يقييدم المعنييا 

المتلقييي وتالالييه، ميين أ ييل ف يي  المجييال ألطروحيية القيياص المضييمرة فييي بطيين الجمليية  

والقيياص هنييا يرسييل رسييالة مضميية مفادهييا االسييتضزاء بييالمواطن العربييي المرقييوب ميين 

يا، مميا ب ن هذا المقطذ مرفيوض تاهرييا لكنيه مقسيول ضيمنالطاغية ودبنائه  كما ن تنت  

                                           
32
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 يجعل القار  ضحية اخترا  واستةب  هني يدخله في شرك القصة وأهدافضا 

 المفار ة بال ارية -ج

قن م طرة ال رد الم لو.، لايوض  تانحرف من خةل  راءتنا للقصة يسدو لنا ب نضا

مغامرة ال رد الحجا ي بين شاصيتين متعارضيتين هميا  شاصيية الميروض وشاصيية 

النمر، حول الحق في الحريية ورفي  كيل أشيكال التعيذيب النف يي والميادي وكيل طير. 

يدلي برأيه، وهو تعارض في الرؤى والموا ف، أو ما ي ما بصراع اليرؤى، السيتقطاب 

نتساهه، وتقوي  حجي  اليرؤى الماالفية، يتوسيل كيل واحيد منضميا بعيدد مين المتلقي وشد ا

الطرائييق المملليية آلليييا  الحجيياج المنضجييية التييي يمييارس قسرهييا فعلييي التييدقيم واليينق ، 

و يوال  إليا الضييد. اإل نياقي، وفييي النضايية تكيون الغلسيية للميروض قلييا أميل أن يتحييرر 

 النمر من القفص الذي  يد حريته 

وهييي مين أكلير األسيياليب ال يارد ال ييارية لتيدقيم الاطياب الحجيا ي،  و يد اسيتادم

الحجا ييية شيييوقا  واسييتعماال  قنييد شييعوب دول العييالم اللالييو، وير ييذ  لييك إلييا أن هييذه 

الشعوب ال ت تطيذ أن تنتقد ما يجري في بلدها بصراحة ودون خو.، فنراها تلتجئ إليا 

ة، لتصييوير مييا يمييرا قليضييا ميين طريقيية سيياخرة غييير مساشييرة وفييي بعيي  األحيييان ال قيي

 المصاقب والمصائب، الناتجة قن ت لا حكامضا وغطرستضم  

بنييوي(، والتيي تتةقيب بالتو ييف  – ورة بةغية من النيوع  الفيو   وال ارية 

المكلييف للملفييوت 
34

، مرتسطيية بييالتملة  والصييور الذهنييية المنطسعيية قفويييا بعييد اإلدراك 

ةمييا  لغوييية أو قةمييا  بصييرية بكييل تمفصييةتضا، المساشيير للعةمييا ، سييواء أكانييت ق

وكيفية النظر إلا األشياء والعالم 
35

 

من  ماليا  الاطاب ال اخر وأثره في الت ثير قلا المتلقي هيو أنيه ال يقيدم حججيه و

بطريقيية مساشييرة وإنمييا يقييدمضا بطريقيية غييير مساشييرة، كييالتضكم مييلة الييذي يشييو  المتلقييي 

الحقيقييي وراء الصييورة السةغييية التضكمييية  النميير ي كييل  ويدفعييه إلييا السحييو قيين المعنييا

الحشائش، يموء كما تموء القطا، النمر يصفق دون أن يفضم ما يقال له(
36
فالقاص هنا ليم  

يقدم هذه الصورة من أ ل المتعة الفنية، وإنما  دمضا من أ ل دالال  منلمة، تعكيس وا يذ 

 اإلن ان العربي الذي يعيش م لوب اإلرادة 

ذه القصة تتعامل مذ مر عضا الوا عي بلغية سياخرة، إليا حيد العسيو بشاصيياته إن ه

الغريسة الغار ة في ال لسية واالنسطاح، وهو نوع من  لد الذا  الذي يمارسه ال ارد قليا 

 شاصياته، وهدم لوا ذ مرفوع ورغسة في بناء وا ذ م مول 

لم، يعسير قنيه بطريقية وللاطاب ال اخر دور كسير للتعسير قن مو ف ال ارد من العا
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35
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غييير مساشييرة ميين خييةل سيييميائية األسييماء ودالالتضييا  نميير ميين ور ( ليييس نمييرا وال أي 

، ال يمكنه أن يغير الوا ذ، ي كل ويشرب ويتناسيل شيء، نمر بدون أنياب، م لوب اإلرادة

الييذي وهييو الكييائن السشييري  كمييا تتناسييل السضييائم، ال يفكيير فييي م ييتقسله وال يغييير حاضييرهى

 ده الحكوما  العربية تري

إن هذه الصورة ال اخرة للنمر العربي تريد أن تنفي الت مية لكل مين ييدقي السطولية 

مايلية العربية، ت تضز  منه وتطنهز به، والغاية من  لك خلق  يورة  هنيية سياخرة تليير 

القار  وهوا  ه تجاه ما يقرأ ويتفاقل معه وينفعل به، وتوسيذ آفيا  تايةتيه، رغسية فيي 

تلارة التفكير االستنتا ي النا د، الراف  للركود والمحفز قليا التغييير، وهيذا ينكيد لنيا اس

ال ارية ال تعني مجيرد االسيتضزاء واالنتقياص مين الة مرغيوب فييه والمستيذل، إنضيا   ب ن

بديل أخة ي وإيديولو ي لةاأخة ي الرديء(
37

 

ل لغيية التشييويق، حيييو ولل ييارية دافعييية ميينثرة تشييد القييار  وتجذبييه إليضييا ميين خيية

استطاع ال ارد تمكين النمر من النطق ب رد األحيداث، ويقيص بالطريقية التيي يقيص بضيا 

اإلن ييان، و ييد ا ترنييت هييذه العييادة ال ييردية بيياآلداب الشييعسيةى ملييل كليليية ودمنييةى فضييي 

 مرويا  ساهم بضا المايال الشعسي والرواة الشعسيون 

ة تتضيمن خطابيا رمزييا، فييه الغميز ال ياسيي ومن هنا ينسغي أن نشير ب ن هذه القص

واال تميياقي، ألنضييا تعسيير قيين روح التمييرد الشييعسي، وإ ا  رأناهييا فييي ضييوء مجريييا  

 األحداث ال ياسية في العالم العربي فإنضا تتضمن العة ة بين الحاكم والمحكوم 

و ييد اهتييدى القيياص إلييا طريقيية اقتقييد ب نضييا األكليير نجاحييا فييي  يينذ اإلثييارة لييدى 

القار ، واألكلر نجاحا في تو يل المنظومية الدالليية المرافقية للقصية  ألن هيذه األخييرة 

قادة في الظرو. التي يعيشضا القاص العربيي غالسيا ميا ي تح ين ال يرد بل يان الحييوانى 

ير خطاب سياسي معينى وبذلك تليت ال ياسية وال يرد حيو يكون الضد. من ورائضا تمر

يضمن أحدهما لآلخير االسيتمرار والتي ثيرى ألن ال يرد هيو اليذي يج يم األفكيار الوقظيية 

 وال ياسية في  ور  صصية  ا  بعد حجا ي مغلف في  الب  مالي 

 

 : الحجاج في خطاب المسرود لهثالثا

 الم رود له داخل القصة -1

يية القديمية تاتيزل وتيفية القصية القصييرة فيي قمليية التطضيير، تلت الدراسا  النقد

مسعييدة أهمييية المتلقييي فييي ت ثيييو فضيياء القصيية القصيييرة، غييير أنييه فييي الدراسييا  النقدييية 

المعا رة بدأ المتلقي ي ت ثر باهتمام الساحلين، باقتساره قنصرا مضميا ولييس ترفيا، سيواء 

ي، حيييو إن المتلقييي بييا  ي يييطر قلييا قلييا الم ييتوى التلفظييي أو قلييا الم ييتوى التيي ويل

م احا  نصية فارغة من فضاء القصة التي ينسغي قليه أن يمألها بما ييتةءم رؤيتيه مين 

                                           
 

37
  57، ص المر ذ نف ه 
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العالم التاييلي، للايروج مين  و عية الجميود واليتكلس الفكيريى ألن الينص نتياج يجيب أن 

 يكون مصيره الت ويلي  زءا من آليته التوليدية الاا ة 

تلقيي مجموقية مين المقاربيا  التيي تيربا بيين القصية والقيار ، و د قرفت قمليية ال

( والفينومينولو يييييية قنيييييد H.R.Jaussمنضيييييا الدراسييييية الضيرمنيوطيقيييييية قنيييييد  يييييياوس

( وسوسيولو ية القراءة قند  لينضيار  U.Eco( وسميائية التلقي قند  إيكوw.Iser إيزر

Leenhardt خذ بعين االقتسيار القيار  (، وسنركز قلا سيمائيا  التلقي قند إيكو التي ت

بو فه مكونا أساسيا في بناء الينص القصصيي، خا ية القيار  النميو  ي اليذي يتعياطا 

إيجابا مذ الاطاب القصصي القصير
38
  

ويعتسر روالن بارث أول من تحدث قن مفضوم الم رود له، قنيدما أثارتيه محفيزا  

لييييه، وبعييييده  يييياء  اكوب ييييون التييييي تقيييييم قة يييية توا ييييلية بييييين ال ييييارد والم ييييرود 

( الذي ميز بين اختة. الم يرود لضيم، فضنياك نيوع ي يما  الم يرود G.Prince لسرانس

لييه فييي در يية الصييفر( وهنيياك نييوع يعيير. لغيية ال ييارد وانتميياءه اللقييافي، يملييك بعيي  

الاا يا  االستداللية، ويتوفر قلا  اكرة  وية ت تر ذ األحداث الم يرودة، مميا يلزميه 

ن بدايته إلا نضايته  وتظضر شاصية الم رود له من خيةل مجموقية قلا متابعة ال رد م

من اإلشارا  ملل  كيف حال ضيفنا العزيز(  أيضا المواطنيون، سيسق أن أوضيحنا مو فنيا 

من كل القضايا المصيرية(، أو من خةل ضيمائر المااطسية التيي تحييل إلييه  أنيت ميرغم 

ضر الم رود له من خةل العةما  التيي قلا طاقتي، ألني أنا الذي أملك الطعام( كما يظ

تييرد قلييا ل ييانه بصيييغة النفييي  ال أحييد ييي مر النمييور(  والم ييرود لييه بضييذا المعنييا يحييدد 

شاصية ال ارد وفي ت كيد بع  الموضوقا  ونفي بعضيضا، وفيي م ياهمته فيي تطيوير 

 الحسكيية وتو يييه القييار  إلييا فضييم القصيية، إ  إن الم ييرود لييه هييو الوسيييا بييين ال ييارد

والقار ، فمين خيةل الم يرود ليه ييتم تحفييز القيار  إليا فضيم القصية القصييرة وأن ي خيذ 

 المو ف المناسب تجاه األحداث 

ن ييتنت  أن الم ييرود لييه ال يكتفييي بييدور سييلسي ينحصيير فييي تلقييي ملفوتييا  ال ييارد 

والشاصيييا ، بييل يتحييرك قلييا قييدة م ييتويا  بتحييرك أحييداث القصيية وأدمنتضييا ولييذلك 

ن ميه بالذا  اللانية للقار  النمو  ي، ألنه ينظم القراءة من الداخل وينوب قين يمكن أن 

القار  في طرح األسئلة المتعلقة ب حداث القصة
39
  

 التفاقل بين النص والقار  -2

و طيييب  ميييالي  Artistiqueإن القصييية القصييييرة تتكيييون مييين  طسيييين   طيييب فنيييي

                                           
38
في التلقي األدبي، نحو تصور  ديد للقراءة، دار  رير للنشر والتوديذ، م(، 2012سرحان، ح ن   

 17، ص 1ط 
39
م(، في التلقي األدبي، نحو تصور  ديد للقراءة، دار  رير للنشر والتوديذ، 2012سرحان، ح ن   

 27، ص 1ط 
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Esthetique  فالقطب الفني هو المنتوج القصصي والقطب الجمالي هو ميا تحققيه القصية

فييي نف ييية المتلقييي، ونحيين قنييدما نقييرأ هييذه القصيية نشييعر بيي ن ال ييارد يجعييل شاصييياته 

وأحداثه تتحرك في القصة، وتنميو أميام قيين المتلقيي، فضيو ال ييدفذ بشاصيياته كلضيا ميرة 

ق ن يب محيددة، ي يتطيذ الم يرود ليه معضيا واحدة، بل يجعلضا تدخل إلا ن ي  المشضد وفي

أن يكتشييف  وانييب هييذه الشاصييية مييرة تلييو األخييرى، وحييين يشييكل ميين خةلضييا الحييدث، 

يمنحيه هيذا السعيد فيي التيدرج، ليكتميل حييين ييتم ال يارد غرضيه مين هيذه الشاصيية وهييذا 

 الحييدث  إ  إننييا نييرى بيي ن ال ييارد  ييدم النميير  ويييا لكنييه شييرع فييي الحييد ميين  وتييه، وحولييه

 تدريجيا من حيوان الحم إلا حيوان قاشب بعد أن  لم أتفاره 

وهذا النوع من الصراع يعتمد قليا منطقيية التتيابذ التيي يالقضيا ال يارد فيي القصية، 

بالتحول مين نقطية السدايية إليا نقطية اليذروة، التيي تج يد منتضيا الحيدث، حييو النمير بيدأ 

 يتاذ  رار الاضوع والانوع الذي أثر في الصراع 

 المتلقي واالستلزام الحواري -3

إن حجييم القصيية القصيييرة محكييوم بعييدد الكلمييا  وقييدد الصييفحا  قلييا الم ييتوى 

السصيري، لكنضيا مفتوحية وغيير مكتمليية فيي  هين المتلقيي، تولييد لدييه  صصيا متعيددة ميين 

خييةل قملييية التاييييل التييي ينتجضيياى والتاييييل ييينض  وينمييو ميين خييةل مييا يتر مييه  هيين 

را ، ألن الموسييوقة اللغوييية قلييا الييرغم ميين ضيييقضا قلييا الم ييتوى القييار  ميين مضييم

السصري، فإنضا قلا م توى ميا تيوحي بيه مين دالال  يجعلضيا أكلير قمقياى ألنضيا مفتوحية 

قلييا الت ويييل والتوا ييل المتجييددى وهييذا التجييدد يزيييد فييي تاصيييب م ييتوى الدالليية، ميين 

المعانيى وانزياحاتضيا األسيلوبيةى  خةل قدول اللغة قن الحقيقة إلا المجادى وتوسعضا في

وهكذا تصس  اللغية أداة إخفياء وسيتر ىبقيدر ميا هيي أداة كشيف للقيار  أو المينول  فعميق 

اللغة وإبداقضا هو في باطن النص ولييس فيي تياهرهى ومضمية القيار  الفطين السحيو فيميا 

ر مين قنايتيه تقوله اللغة في العمق وليس في الظاهرى فالت ويل معنيي بميا تافييه اللغية أكلي

 .بما تظضره

بمعنا أن القصة القصيرة محكومة في شكلضا الملفوت وحجمضا الملحيوت بعيدد معيين 

ميين الصييفحا ، لكيين لضييا امتييدادا  دمنييية فييي نف ييية القييار ى لمييا تشييكل لديييه ميين رؤييية 

.ارتدادية في أقما  الذا  لتج يد انفعاالتضا
40

 

ليدالال  واإلحياال ، ينتجضيا القياص والقصة القصيرة التي بين أييدينا هيي قيالم مين ا

والقار ، لكن الذين  يُنديانضا هما  ال ارد والم رود له، هذا األخير يتلقا القصية ويحياول 

 تف يرها وفق رؤيته و ناقته 

والم ييرود لييه هنييا هييو المقابييل الايييالي لل ييارد، الييذي يتو ييه إليييه ضييمنا بالقصيية 

                                           
40
م(، في التلقي األدبي، نحو تصور  ديد للقراءة، دار  رير للنشر والتوديذ، 2012سرحان، ح ن   

 37، ص 1ط 
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تحفزه قلا إكمال ال رد، يشير إلييه مين خيةل القصيرة، يرسم له  ورة خيالية في  هنه 

مجموقيية ميين اإلشييارا  الداليية، برواييية العليييم الييذي يييروي لنييا األحييداث دون و ييود أحييد 

 مشيمئزا   قنضيا وابتعيد طعمضيا، فصيدمه الحشيائش، ي كيل أن حاول النمر  وع اشتد ولما 

(روييدا   روييدا   طعمضيا ي ت ييغ وابتيدأ ثانيية  إليضيا قاد ولكنه
41
الضيمير الم يتعمل هيو إن  

ضمير الغائب، يو ه فيه الاطاب إلي شاصية متايلة في  هن القاص دون أن يشير إلييه 

بمةم  محددة، تكشفه لنا الجملة الو فية، ويقصد به  المواطن العربي( اليذي يحييل إلييه 

 الضمير الغائب 

يلية وتدخل القصة من حيو الموضوقة وطريقة تقديم الشاصيا  في حوارية ميذ كل

ودمنيية التييي  ييدمت شاصييياتضا باسييم حيوانييا  فييي الغابيية، والغاييية ميين  لييك أن اإلن ييان 

العربي قسر اليزمن مانيو  حيد الميو ، اليمكنيه اإلفصياح قين رأييه حقيقية، وإنميا ييتكلم 

 مجادا لكي ال يعرض نف ه للم اءلة والمحاكمة التي تفضي إلا المقصلة 

وباختصار شديد إن هذه القصة تدخل في إطار ال رد ال اخر اللصيق بالوا ذ، لكنضيا 

ال تعكس الوا ذ بشكل آلي وإن كان مصوغا من مفرداته، تكشف  وانينه الداخليية الغار ية 

قليا لغية معتمدا فيي  ليك في الت لا من أ ل هدمضا وإقادة بنائضا في حلة إن انية  ديدة، 

بييديذ للييدخول إلييا العييالم الةواقييي قنييد المتلقييي وتنفييذ إليييه مييذ  إيحائييية قجيسيية وأسييلوب

موافقة الوقي وقدم اقتراضه قليضا
42
  

إنضا  صة  ا  بعد سياسي، أنتجضا القاص دكريا تامر بد ية متناهيية وب  يل الكلميا ، 

ب فعال كةمية تنض  في الزمان والمكيان، متتسعية حركيية ونف يية الشاصييا  المتيوترةى 

من توتر األحداث، بلغة تتحرك من اللفظة الا التركيب ثم الا التعسير متضيمنة التي تزيد 

 حمولة فكرية تعسر قن وقي  معي  ماقي، ي تضدفه القاص بغرض الت ثير واإل ناع 

فالقاص يعمل من خةل الصور واألخيلة قلا ابتكار لغة خا ة تعسر بضيا الصيوائت 

قيين حيياال  ا تماقييية ونف ييية يعيشييضا والصييوامت، حيييو يصييس  للقصيية ل ييان، تعسيير بييه 

اإلن ان ويدركضا القيار  بيين سيطور القصية، وأحيانيا تقيرأ بواسيطتضا ميا وراء ال يطور، 

وهو ما يمكين ت يميته بال يرد االسيتسا ي، اليذي ي يتسق األحيداث  سيل و وقضيا وهيذه  يمية 

 مضافة في ال رد القصصي قند دكريا تامر 

، بنيت هيكلضيا المعمياري قليا الجانيب النف يي، ألن  صة  النمور في الييوم العاشير(

للتييي ثير فيييي المتلقيييي، و ليييك بإثيييارة الجوانيييب االنفعاليييية والعاطفيييية فييييه، وأسيييساب القليييق 

والمااو. واآلراء والموا ف  وتعتسر هذه المداخل بملابة نقياط ضيعف الم يرود ليه، مين 

المقوميا  اللغويية خةلضا يدخل ال ارد ويفرض  صيته المفار ية، م يتعينا بمجموقية مين 

                                           
41
 59م(، النمور في اليوم العاشر، ص  1981تامر، دكريا   
42
م(، في التلقي األدبي، نحو تصور  ديد للقراءة، دار  رير للنشر والتوديذ، 2012سرحان، ح ن   

 56، ص  1ط 
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 وال يا ية 

كما أن هذه القصية تقيوم وتينض  قليا اسيتراتيجية السنياء والضيدم وإقيادة السنياء ميرة 

ثانية، م تفيدة من األفعال اللغوية التي ترتفذ وتناف  بح ب ال يا ، وهيي التيي  عليت 

واحيدة، أحداث القصة تتحرك، وتنمو أمام قين الم رود له، وال ارد ال يدفذ ب حداثه مرة 

 بل يجعلضا تدخل إلا ن ي  المشضد القصصي بشكل متدرج، وفق ن ب محددة (
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