
 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة .. السنة الثالثة /المجلد  

 

 

 
162 

مز يف   
َّ
وظيف الر

َ
قصص علي السباعي اخلامتة وخالصة  ت

 القص إمنوذجا  
 

 الباحثة: نغـ عدناف ناجي 
 أ.ـ.د مسمـ ىوني حسيف

 قسـ المغة العربية /كمية اآلداب جامعة ذي قار/
hsnb9214@gmail.com 

 
 : المستخمص

 داثة المتعددة ،عد مف وجوه الحيمكف عد التوظيؼ الرمزي أحد أشكاؿ التعبير الذي ي       
فقد ي مجأ الى الرمز لتحقيؽ غايات  جمالية وموضوعية مختمفة باختالؼ مذاىب أصحابو، 
فنجد صور استخدامو في االدب العربي قناعًا إلخفاء مقاصد محددة  مرة, أو لمعزؼ عمى 

والقاص عمي السباعي يحسف استخداـ تقنية الرمز؛ استجابة  ,الوتر السمطوي مرة اخرى
الواقع اإلبداعي وتعبيرًا عف الواقع) الثقافي، االجتماعي والسياسي(،إذ أثرى  لظروؼ
 الرموز في الخاتمة وخالصة القص. يعو القصصية بالرموز المتنوعة منيامجام

، وليذه العتبة  يي نياية الشيء وآخرهف بالكثافة والعمؽ والرمزية،الخاتمة  تتسـ إذ            
يا تحظى بإرساء كونالسيما القاص عمي السباعي؛  المحدثيف يفأىمية كبيرة عند القصاص

  فتنوعت لديو الخواتيـ في مجاميعو القصصية منيا، الدعائـ األساسية لمعمؿ القصصي
والخاتمة ة اإلخبارية، والخاتمة المفتوحة الخاتمة المسكوكة والخاتمة الوصفية، والخاتم

 .المغمقة 
أحد عناصر تسريع السرد، واألداة التي تتجرد مف الحشو  فيي أما خالصة القص            
الخالصة   تمس  ق  , وقد يي مختصر قصير لألفكار الرئيسية في نص أدبي كبيرف ,الزائد

التي يصعب فييا تخميف المدة خالصة غير محددة المدة، األولى  ,عند السباعي الى قسميف
 ,مباشرة الدالة عمى طوؿ الفترة الممخصةالتي تستغرؽ بسبب الغياب الكمي لمقرينة الزمنية ال
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تشتمؿ عمى عنصر مساعد يسيؿ عمينا تقدير تمؾ المدة  التي خالصة محددة المدةال والثانية
 .عف طريؽ إيراد عبارة زمنية محددة مثؿ سنة شير يـو ..الخ

 .(القصالرمز، السرد، تقنية التوظيؼ، )الكممات المفتاحية: 
 

Employing the symbol in the stories of Ali al-Sibai’s The 

Conclusion and Summarizing the Story as a model 

Researcher: Nagham Adnan Naji 

Prof. Dr. Muslim Huni Hussein 

Dhi Qar University / College of Arts / Department of 

Arabic Language 

Abstract: 
      Symbolic employment can be considered one of the forms of 

expression that is one of the many faces of modernity. Symbols may 

be used to achieve different aesthetic and objective goals according to 

the different doctrines of their companions. Improves the use of 

symbol technology; In response to the conditions of creative reality 

and an expression of reality (cultural, social and political), as he 

enriched his story collections with various symbols, including 

symbols in the conclusion and the summary of the. 

 The epilogue is characterized by intensity, depth and symbolism, as 

it is the end and the end of something, and this threshold has great 

significance for modern storytellers, especially the storyteller Ali al-

Sebaei. Being the main pillars of the fictional work, he has various 

endings in his story collections, including the coined epilogue, the 

descriptive conclusion, the news epilogue, the open conclusion and 

the closed epilogue. As for the summary of storytelling, it is one of 

the elements of speeding up the narration, and the tool that strips of 

excess filling, it is a short summary of the main ideas in a large 
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literary text. For a direct temporal context indicating the length of the 

summarized period, and the second is a summary for a fixed period 

that includes an auxiliary element that facilitates us to estimate that 

period by citing a specific time phrase such as year month day .. etc. 

Keywords: (recruitment, symbol technique, narration, 

storytelling).. 

 

 المبحث األوؿ
 الخاتمة

خره، وختـ فالف القرآف الخاتمة لغة: ختـ أصؿ واحد ختـ الشيء يختمو ختمًا بمغ آ 
إذا قرأه الى آخره، وجاء في التنزيؿ العزيز ختامو مسؾ، أي آخره؛ ألف آخر ما 
يجدونو رائحة المسؾ، وختاـ الوادي أقصاه، ومحمد خاتـ األنبياء ، والخاتـ مف أسماء 

 0(1) النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

اكتماؿ الخطاب وانفتاحو في  أما في االصطالح: "فيي موضع يبني فيو المؤلؼ     
آف، ساعيًا فيو إلى مضاعفة التأثير  في القارئ حتى يسترجع عناصر القصة ، عبر 
إعادة القراءة أو التذكر, ويأخذ الخطاب في كميتو شكميًا ودالليًا، ويذىب في التأويؿ 

 . (2)وأدراؾ الرسالة ما يتجاوز الظاىر مف المروي أو الخطاب الراوي"

ف عدىا ظاىرة ممفتة لمنظر في األدب الحديث، إذ تمثؿ الوصوؿ إلى ويمك     
طرؼ المسار القصصي، فتأخذ تنوعات كثيرة فيي نياية مفتوحة أو قابمة لمتأويالت 
المتعددة، وقد الحظ فرانؾ كرمود إف  نياية القصة ال تعني عجز القاص عف مواصمة 

ييية وكمتتالية  مترابطة مف األحداث السرد، ولكنيا تعني أن و ي ريد أف ينيي قصتو كبد
تسير باتجاه نياية معروفة؛ ألف السرد ال يمكف أف يستمر إلى ماال نياية، وي عد كؿ 
تأجيؿ في النياية ىو خضوع إلحراجات فنية، وبيذا تكوف النياية أو الخاتمة ت عادؿ 
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 0(3)التوقع

لكتابة وتجويد القفمة ولك ت اب الثقافة العربية القديمة دور ميـ في صناعة ا    
والخاتمة, فقد أوجزوا وفصموا فييا حسب ما تقتضيو حاجتيـ، وحتى الدراسات الحديثة 

، ويرى  (4)أولت أىمية لمخاتمة أو النياية؛  لما ليا مف دور في تكامؿ العمؿ األدبي
لوري لوتماف النياية)الخاتمة(، بمثابة حد نصي يقوـ بتحديد النص مف الالنص مرورا 

، والخاتمة أو النياية ينبغي أف ال تفيـ عمى أنيا (5) روج القارئ مف ذلؾ النصبخ
ذروة أو لحظة تنوير فحسب ، بؿ أنيا باإلضافة إلى ىذا وذاؾ ت عد بؤرة تجتمع حوليا 

 0(6)أو فييا معظـ عناصر العمؿ القصصي

الحدث ومما الشؾ فيو أف  ىناؾ عالقة بيف طبيعة الحدث القصصي والخاتمة، ف     
حينما يكتمؿ نموه الفني تكوف النياية قد تحددت بصورة قطعية لمقصة،  وقد أستوجب 
غمؽ الباب الفني عمى التجربة يترؾ الكاتب في ىذه الحالة نياية القصة لمقارئ، 

، فضاًل عف ذلؾ أف  (7)ومدى ما يممكو مف ثقافة ووعي في إكماؿ نمو ذلؾ الحدث
ممغزة بيف بداية القصة ونيايتيا أي)الخاتمة(؛ لذلؾ  ىناؾ عالقة تواشجية ربما تكوف

فبداية القصة وخاتمتيا تكوناف متالزمتيف فنيًا، وألف لكؿ قصة معالجاتيا الخاصة 
وأدواتيا الفنية فذلؾ يتطمب أسموبًا خاصًا بيا نوعًا ما , ويرى بعض الدارسيف أف 

مف الجمؿ المعقدة إذ  جمؿ االفتتاح  واالختتاـ ينبغي أف تكوف جمؿ بسيطة بدالً 
 :(8)يقودنا ىذا الى أف الوظائؼ األساسية لبداية القصة وخاتمتيا تتحدد بالتالي

 زج القارئ في أتوف الحدث مباشرة)استيالؿ( -

 خمؽ حالة إدىاش ) خاتمة(  -

 خمؽ عالقة ترابطية مع العنواف) استيالؿ/ خاتمة( -

 خاتمة( خمؽ عالمة تشكؿ أحساس وأفؽ انتظار القارئ )استيالؿ/ -
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وفي النصوص األدبية السيما القص باإلمكاف تحديد نيايات عديدة، إذ باإلمكاف     
أف نحدد لكؿ مستوى نيايتو، إذ إفَّ كؿ مستوى يمتمؾ نياية تجريدية ممكنة يحددىا 
مف خالؿ مرجعيتو الثقافية والدراسة العميقة التي ترى إف  الخاتمة ىي عالمات توقؼ 

 .(9)تتمحور في آخر عبارة يتوقؼ عندىا القارئالنص عف االشتغاؿ و 

ىناؾ رأي يرى بأف  النيايات تكوف مرعبة؛ ألنيا تكوف آخر الكالـ ونياية كؿ     
خطاب ومنيـ ) ميشاؿ فوكو( قد احس بيذا الرعب ، بعد أف أحس بوجؿ كبير أماـ 

ير مف بدء الكالـ؛ ولذلؾ يقوؿ:" واني ألفيـ اآلف بصورة أحسف سبب شعوري بالكث
العسر عندما بدأت الحديث، وأعرؼ اآلف مف ىو الصوت الذي وددت أف يسبقني 
وأف يدعوني لمحديث، وأف يقطف في خطابي الشخصي، وألني ال أعرؼ اآلف كـ كاف 
مرعبًا أف اتناوؿ الكممة، ألنني أتناوليا في ىذا المكاف الذي استمعت فيو اليو، حيث 

وقد ال يتعمؽ ىذا الرعب  بالجنس األدبي ونيايتو ، (10)لـ يعد  ىو موجود ليسمعني" 
عمى وجو العمـو والقص عمى نحو الخصوص، بؿ حتى نياية عمر األنساف وخاتمتو 

ف كاف ىذا عمى الصعيد المعنوي ىو شيء مرعب أيضاً     0وا 

إذ يمكف عد" ىذه النياية التي تتجمع عندىا خيوط الحدث فيبرز معناىا       
ألنيا تكشؼ ىذا الحدث  وتمقي  ا بعض النقاد  بمحظة التنوير؛ويتضح، ولذلؾ سماى
, وقد تكوف ىناؾ عالقة سببية بيف بداية القصة ونيايتيا؛ (11)عميو الضوء وتحدده" 

ألفَّ البداية ىي التي تومئ لنا عف نياية القصة فتغري القارئ وتجتذبو لموصوؿ إلى 
اصًا عمى القارئ وتوجو تصرفاتو إزاء تمؾ النياية فتؤثر عمى عتبة القراءة" تأثيرًا خ

النص، وتجعمو يتابعو إلى النياية، وعمى العكس  مف ذلؾ إذا كانت ، البداية رديئة 
فإف البداية الرديئة ، حتى وأف كانت بقية النص جيدة ، فأنيا تجعؿ القارئ يعزؼ عف 

 0(12)النص، وتصرفو عنو، ليتفادى المسار النصي الشاؽ"

مية كبيرة عند القصاصيف ال تقؿ شأنًا عف بقية العتبات في القصة، ولمخاتمة أى     
فيي تحظى بإرساء الدعائـ  النيائية و األساسية لمعمؿ القصصي، وىذه العتبة 
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، ولمخواتيـ السردية نيايات مرمزه، وما يزيد مف (13)تتصؼ بالكثافة والعمؽ والرمزية
ذي يراودنا بعد كؿ حدث مفصمي، ىذه االىتمامات، ىو تشوقنا لبموغيا، والسؤاؿ ال

ماذا حدث بعد ذلؾ؟ ، أي مف خالؿ توقعنا لمعديد النيايات المختمفة، حتى نصؿ إلى 
الصيغة األخيرة التي تكوف بمثابة الخاتمة المرمزة والحاسمة لذلؾ النص 

 0(14)القصصي

والسباعي ال تختمؼ نيايات قصصو عما ىو متعارؼ عميو في الوسط      
أنيا ترتدي جمباب الرمزية عمنًا، وقد يكوف سبب ذلؾ أف  الوقت الذي  القصصي سوى

ك تبت فيو بعض مجاميعو القصصية كانت السمطة السياسية آنذاؾ في أوج عظمتيا 
فال يستطيع التصريح أو مباشرة تمؾ السمطة في كتاباتو تجنبًا لمسائمتيا وتنكيميا 

ة معينو، كونو يفتح باب التأويالت المعروؼ، أو لكوف الرمز يحتوي عمى ىالة جمالي
لدى المتمقي، ففي نياية كؿ  نص قصصي مف قصصو تمكننا مف رسـ حدود إطار 
النص وانغالقو بما ىو بنية مستقمة عف النص اآلخر، حيث يمكف عد النياية ) 

  0الخاتمة( آخر حمقة مف حمقات السمسمة القصصية التي أنجزىا السارد

فنجد في ، واحدة يع القصصية لمسباعي تنوعت ولـ تكف نيايةإف  نيايات المجام     
نيايات مجاميعو مثاًل الخاتمة الفضائية، الخاتمة المسكوكة، الخاتمة الوصفية، 

 0(16)، والخاتمة المغمقة والخاتمة المفتوحة(15)والخاتمة اإلخبارية

ة أو الخاتمة الفضائية: وىي الخاتمة التي تكوف نيايتيا خاتمة ظرفية زماني  -1
مكانية حيث تتمثؿ لنا في المجموعة القصصية األولى )إيقاعات الزمف 

ذا بعرفاف  ضريح اليوـ( بقولو: -الراقص( في قصة )ضريح األمس "وا 
كالنسر أخذ بالتحميؽ في دنيا أعاجيبو السحرية، فيذه المرة أنساؽ قسراً 
الى الماضي، حيث سحبتو خيوط مف نسيج الماضي، فجعمت ىذا النسر 

حمؽ في األعالي ليعيش عالمًا جديدًا اال وىو: تذكر كؿ ما قد حؿ بو، كؿ ي
أحالمو تذكرىا فسرعاف ما ىرب النسر، ودحر وجعو المزمف، فسيطرت 
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عميو حالة أقوى مف ترابط الزمف بعقارب الساعة الزاحفة عمى لوٍح أبيض 
ًا في فسعى محمق ٓٓيحمؿ أرقامًا تشير الى الزمف المنقطع مف أحالمنا تمؾ

األعالي طالبًا الخالص مف نسيج الماضي رغـ كؿ أضرحة الزمف 
فنجد السباعي  يستمد قدرتو عمى تقديـ الشخصيات والوقائع ،  (ٚٔ)الماضي"

المتداخمة الزمانية والمكانية أختار لنا نياية جمعت بينيما ، إذ ربما يرمز إلى 
قبؿ  الكيوؿ، فربما  ذلؾ الزمف التي ع قرت فيو األحالـ في أرحاـ األطفاؿ ،

شخصية عرفاف ىي ترمز ألحالـ كؿ أنساف بائس في ذلؾ الزمف وسنينة 
 0العجاؼ

الخاتمة المسكوكة: وىي الخاتمة أو النياية التي تكوف منسوجة وقد تـ   -ٕ
صياغتيا عمى شكؿ حكـ وأمثاؿ ونصائح فيستعمميا القاص في قصصو 

جمميا األصمية وممفوظاتيا  لتقديـ رؤيتو التراثية التأصيمية كما وردت في
، وينسج ىذا النوع مف النيايات السباعي في  (18)الموروثة عرفًا وصياغة

" غادرتيا متجيًا الى ميجعي قصصو في خاتمة قصة) عرس في مقبرة ( 
كي ما أناـ بعد تعب الميمة الفائتة، قمت وطعـ المذة المجنونة يقّوـ أسناني 

فغمزت تاجية المجنونة  بعينييا  النخرة، قولي لمغراب: سكيف وممح،
 ٓ(ٜٔ)سكيف وممح" ٓٓالباسمتيف ولتصرخ بجنوف: سكيف وممح 

فحوؿ لنا النص نياية قصتو الى نياية مسبوكة موروثة، ومقولة ) سكينة وممح(،     
تقاؿ لطائر معيف وليس لمغراب )الططوة( الذي في األصؿ يعتقد أنيا امرأة شريرة 

ئر، ينشر الشر والخراب أينما حؿ، فأذا صاح في سماء مسخيا الخالؽ عمى شكؿ طا
قرية فيذه عالمة أفَّ كارثة ستحؿ بأىميا، ولكي يطردوا شرىا يصيحوا بيا ىذه 
) تاجية( الشخصية التي قدميا القاص، كاف صاحب  العبارة،)سكينة وممح( ويبدو أفَّ

 0ـ المقبرة متطير منيا كثيرًا وأنيا بالنسبة لو رمزًا لمشؤـ القاد

 وتتضح ىذه الخاتمة أيضًا في نص : 
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 زمالئي كنت أسمع جدتي تردد دائمًا عف الحر:

تموز ينشؼ الماي بالكوز، أما آب فالعشرة األوؿ مف أيامو تحرؽ المسمار في 
بالباب وفي العشرة الثانية تقمؿ األعناب وتكثر األرطاب الثالثة بالنيار لياب وبالميؿ 

أما أيموؿ فتقوؿ جدتي رحميا اهلل أمشوا  جالب وتفتح مف الشتاء باب.
النص يتطرؽ الى األمثاؿ السائرة في المجتمع العراقي إذ أنمازت ىذه ، (ٕٓ)والتكيموف"

إذ يمجأ الييا الناس ، األمثاؿ الوضعية بإيجاز المفظ وأصابة المعنى والسجع المحبوؾ
   0في الكالـ لدعـ الحجة وتقريب الفكرة المراد أيصاليا لممتمقي

الخاتمة الوصفية: وىي النياية التي تقوـ عمى ذكر النعوت واألوصاؼ  - ٖ     
واألحواؿ، سواء كاف وصؼ لمشخصيات أو األحداث أو المكاف أو الشيء بأنماطو 
المختمفة وتتجسد ىذه النياية عند السباعي في مجموعتو القصصية) زليخات يوسؼ( 

فاحة المحرمة، حوصرت نداءات " توحمت زليخات الحصار في التكما في نصيا
تصيؿ بيذيانات تزاحمت  تبحث عف  ٓتوحميف مندمغة مع صييؿ خيوؿ حبيسة

جماجـ ىالمية باردة في مزاد ُيعمف عمى بابو معمـ التاريخ بعدما رمى حبؿ المشنقة 
/مزاد الرؤوس العمني/، سارعوا لالقتناء أحد الرؤوس وبأثماف  -بعيدًا عنو:

 ٓ(ٕٔ)زىيدٍة"

نجد الخاتمة القصصية جاءت باستخداـ تقنية الوصؼ في النص، إذ شرع ف     
بوصؼ )الحصار( الحدث، فقدـ لنا رمزية استعارية بتوحـ ووصؼ ىذا الحصار، 
حيث زليخات ذلؾ الحصار تتوحـ، بشيء يضيؽ الخناؽ أكثر مف لوعات الحصار، 

ة بالتوضيح فنرى تعدد األفعاؿ ، تصيؿ، تبحث، ليضفي عمى النص حركية متموج
والشرح، ويرمز القاص لذلؾ الحصار بالتفاحة المحرمة التي منع آدـ مف تناوليا، وأف 
) كاف لـ يذكر في القرآف الكريـ أنو م نع مف أكؿ التفاحة، وأنما ذكرت شجرة فقط 

ـُ اْسُكْف َأنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَيا َرَغدًا َحْيُث ِشئْ  ُتَما َواَل َتْقَرَبا َىػِذِه َوُقْمَنا َيا آَد
ولـ يكتؼ القاص بيذا بؿ تغمغؿ في أعماؽ   (22)(الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَف اْلظَّاِلِميفَ 
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شخصية معمـ التاريخ، فيصور لنا حركاتو، وأفعالو، وأقوالو، ليكوف شاىدًا مع التاريخ، 
 0مف كثرة البطش والتنكيؿ والرؤوس التي تقطع بالجممة

 خر يقوؿ: وفي نٍص آ

" فارقت روحي شرنقتيا، رفرفرت سعيدة بالخالص وسط ذلؾ الغروب النحاسي 
المحتدـ الذي حممت فيو برأس الحسيف ومحاولة لمس الشعرة البيضاء مف شاربو 

في ، (ٖٕ)الكريـ. اآلف لمستيا كاف مممسيا مثؿ خيٍط ضوٍء أزرؽ مترٍؼ ُمريح"
ي أضفاه وجود الفعؿ الماضي النص نالحظ حركة و حيوية السرد القصصي الذ

وكأف البطؿ يمفظ أنفاسو األخيرة بممس تمؾ الشعرة البيضاء التي ربما ترمز لعالـٍ آخر 
  0ناصع البياض والنقاء 

الخاتمة اإلخبارية: "ىي الخاتمة التي تتألؼ مف مجموعة مف الفقرات تنتظـ في  - 4
التي تحمميا،  سياؽ واحد وتتالصؽ تالصؽ غير مؤتمؼ مف حيث الموضوعات

وتنماز بالتركيز العالي الذي يتجو نحو بؤرة معينة تقوؿ شيئًا مختمفًا مف حيث 
الخطاب عما يميو وعم ا يسبقو، ولكنيا في اإلطار العاـ تؤلؼ مقولة مشتركة تقـو 

  0(24)مقاـ خاتمة القصة"

" صباح يـو  كما في مجموعة الواح مف وصايا الجد، قصة أفطار عراقي     
ي خرجت ألجمب الفطور ألىمي وزوجتي طعاـ األفطار الصباحي القيمر عرس

والكاىي العراقييف، كاف ذلؾ بداية حرب أثناء وقوفي لشراء الفطور ، وأذا برجاؿ 
الحزب يأخذونني الى جبية القتاؿ، أسرتني القوات األيرانية، عدت بعد أنتياء 

ة فجرًا، أنزلتني السيارة صباحًا الحرب الى أرض الوطف،إلى بغداد لياًل، الى الناصري
أماـ فرف الصموف عينو وبائعة القيمر ذاتيا، أشتريت طعاـ األفطار ألىمي 
وزوجتي، وذىبت لدارنا، طرقت باب المنزؿ ، خرجت زوجتي التي كبرت ثماني 

 (ٕ٘)سنوات، أعطيتيا الطعاـ قائاًل بميجة عراقية محببة: خوما تأخرت عميؾ؟"
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القاص مف يروي األحداث بدوف وساطة، ليخبرنا عف الحدث إذ نجد في النص     
األوؿ التي مر بيا، إذ وقؼ مف أجؿ الشراء، ثـ يخبرنا الحدث الذي جرى لو وكيؼ 
أ خذ مف لدف رجاؿ القوات اإليرانية، والخبر الثالث كيؼ عاد الى أرض الوطف وطرؽ 

ة وغرابة) خو ما الباب ، وكيفية السؤاؿ الذي وجيو لزوجتو وما يحمؿ مف رمزي
تأخرت عميؾ(، إذ ربما ترمز المغة العامية ىنا الى "ترجمة لمواقع نفسو، حيث أف 

أداة التواصؿ في البيت والشارع والعمؿ وىي لغة  -ىي في الغالب –الميجة المحكية 
  (26)الحياة"

الخاتمة المغمقة: وىي النياية التي تعطي التصور الكامؿ حوؿ القصة، حيث  -5
لكاتب مممًا بأصغر التفاصيؿ، ويثبت قدرتو عمى إيجاد الحموؿ، لكنو بالمقابؿ يكوف ا

، إذ نرى في نص خاتمة السباعي) (27)يقتؿ  أبداع القارئ ويطمس أفكاره وتحميمة
حقيبة اإلرىابي ذي البدلة األنيقة(، مف مجموعة مسمة األحزاف السومرية القاص مممًا 

نا الرجؿ الثري تضحكاف وىو ينظر الى المص عيبكؿ التفاصيؿ التي تحدث بقولو " 
بعد أف يعبر  ٓالذي يجري مبتعدًا بسرعة شديدة ناحية سوؽ ىرج الباب الشرقي

الشارع مف ساحة الطيراف الذاىب صوب شارعي الجميورية والرشيد أو جسر 
الجميورية، يزوغ داخاًل حشد الناس شاقًا لنفسو طريقًا بينيـ فرحًا بسرقتو وسط 

متبضعيف في ىرج الباب الشرقي، يتناوؿ الثري ذو البذلة الفاخرة ىاتفو حشد ال
الخميوي الثميف فتضغط أصابعو الطويمة القاسية بغيظ ىائؿ عمى أرقاـ لوحة 

كرة، تمر لحظة قصيرة، أعيشيا مفاتيحو متصاًل، ضاحكًا بمكر وكأنو يمعب لعبة ما
وال أتجاوزىا، أرى مف قريب الوىج البرتقالي يبرؽ صاعدًا بمييب أحمر ، حاز رقاب 
الناس الى السماء، محتشدًا بشعمة زرقاء محمرة، محممة أشالء المتبضعيف، قبؿ 

بعد لحظة صرت ضائعًا مثؿ ضوء شمعة في ميب  ٓقميؿ كنت مشرقة كالضوء
 ٓبسبب االنفجار اليائؿ الذي أشعؿ السماء بنيراف خضرلـ أمت  ٓاألنفجار

وأزىؽ  ٓاالنفجار فانوس أضاء الوجوه الصامتة، وألحؽ الخراب بساحة الحرية
 ٓأرواح الناس بسبب القنبمة المزروعة في حقيبة اإلرىابي الذي لـ يغادر ضحكتو
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الـ بكؿ في النص السابؽ نجد قاصًا ع, (ٕٛ)وىو يرى الفخ الذي أوقع فيو سارقيا
شيء حتى أدؽ التفاصيؿ الصغيرة وكأنو يرصد حركة الشخصيات) يتناوؿ الثري ذو 
البذلة الفاخرة ىاتفو الخميوي الثميف فتضغط أصابعو الطويمة القاسية بغيظ ىائؿ(، ولـ 
يترؾ لمقارئ فسحة لمتأويالت ألنو أغمقيا جميعيا عندما لخص لنا ما حدث في تمؾ 

 0الساحة

فتوحة: ىي النياية التي تكتسي سحر خاص، وتمتمؾ طاقة عمى أثارة الخاتمة الم -6
نما جراء عدـ االكتماؿ ىو الذي ينشط الذىف  التساؤالت، ال تكمفًا وال تصنعًا، وا 

،أو تبدو (29)وي حفز المخيمة، فغير المكتمؿ يصوغ أجمؿ عالقة بيف الكاتب والمتمقي
تظير أحيانًا خماًل في قدرة الكاتب لموىمة األولى ناقصة ومبتورة في أعيف البعض، و 

عمى استمرار الكتابة أو إيجاد الحموؿ المعقولة، خاصة لو ترؾ الكثير مف الحموؿ 
دوف حؿ، لكنيا في الوقت نفسو تتيح لمقارئ التحميؽ في خيالو، لتفسح لو المجاؿ 

ضحَؾ خادـ الشعب ، ستنتظر دورؾ َٓضحؾ َٓ، " ضحؾ(ٖٓ)أماـ تعدد االحتماالت
كش ٓٓكش ممؾ ٓٓأذعف، فبإمكاف الجرذ أف يمنح السالـٓصيبؾ الطاعوفحتى ي

أفيؽ عمى صراخ أبي أسألو مندىشًا: ماذا ىنالؾ يا أبي؟ أنظر! ٓممؾ ياعزيزو
ما بيا؟ ممكنا يصافح عدوه بمناسبة حموؿ األلفية  ِٓلمف؟ لشاشة التمفزيوف

مصافحة ممكة جماؿ ترفض ممكة جماؿ مدينتنا  ٓٓالفية المحبة والسالـ ٓٓالثالثة
في ىذه الخاتمة القصصية لـ يعطنا السباعي أي أسباب لعدـ المصافحة، 0(ٖٔ)العدو"

وما سبب الضحؾ، فقط أكتفى بالترميز والتمميح وترؾ الكرة في ممعب القارئ 
 0وتأويالتو وثقافتو السياسية إف صح التعبير

النص القصصي  فمما تقدـ نجد أف الخاتمة ال غنى في كؿ النصوص، وليس    
فحسب، إذ ت عد بمثابة الروح لكؿ عمؿ أدبي، فالقت اىتمامًا واسعًا مف لدف األدباء؛ 
ألنَّيا آخر ما يبقى عالقًا في ذىف القارئ، والسباعي أحد الكتاب المحدثيف, الذيف 
اىتموا بالخاتمة, إذ كانت خواتيـ قصصو ممفتو لمنظر ، وتسود القسـ األغمب منيا 
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    0مرمزة التي تفتح باب التأويالت لدى القارئ والمتمقيالعبارات ال

   

 المبحث الثاني

 خالصػػػػػة القػػػص 

 000الخالصة لغة مف خمص يخمص خموصًا وخالصًا " والخْمص  شجرة كالْكـر    
أما في االصطالح ىي" مختصر قصير لألفكار الرئيسية في 0(32)وخالصو صافاه"
صطمح التمخيص عمى كؿ مقطع سردي تكوف فيو" ،أو  يطمؽ م(33)نص أدبي أكبر"

، فنجد الخالصة تعتمد (34)وحدة مف زمف القصة تقابؿ وحدة أصغر مف زمف الكتابة"
عمى سرد وقائع يفترض أنيا جرت في ساعات أو أشير أو سنوات، واختزاليا في 

، المعروؼ عف التمخيص أنو يطاؿ (35)أسطر قميمة، دوف ذكر التفاصيؿ الدقيقة ليا
حداث ماضية وىذا الغالب، لكف ال تخمو القاعدة مف شواذ, إذ " يجوز افتراضًا أف أ

  0(36)نمخص حدثًا حصؿ أو سيحصؿ في حاضر أو مستقبؿ القصة" 

والخالصة ت عطي انطباعًا لدى القارئ بسرعة الزمف السردي, إذ تطالعو تمؾ       
ونجد كثيرًا  0نص القصصياإلشارات الخاطفة واألحداث التي تؤطر النسيج الكمي لم

ما و ظفت تقنية التمخيص لتقديـ شخصية جديدة دخمت حيز األحداث أو أخرى 
اختفت وعادت لمظيور مف جديد يقدميا القاص في أسطر معدودة ، حيث يكوف 
الوقوؼ فييا عمى أبرز محطاتيا دوف الوقوؼ عمى التفاصيؿ الجزئية أو الصغيرة، 

لتي يمعبيا التمخيص، مف ناحية االقتصاد  في الحكي، فضاًل عف الوظيفة الجمالية ا
 (37)حيث المقاـ يتطمب ذلؾ، مجنبًا النص تمؾ التفاصيؿ التي ىو في غ نى عنيا

بمعنى أفَّ ىناؾ " زمنًا مدلوليًا أو مقدرًا فائضًا بالقياس إلى الدواؿ التي تعبر 
لزائد لمكالـ، مقتنصة ، فالخالصة يمكف عد ىا األداة التي تتجرد مف الحشو ا(38)عنو"

موضع الشاىد الذي يبحث عنو القارئ، بأقؿ ما يمكف مف السطور والصفحات، أي 
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باستخداـ تقنية التسريع وحتى عمى صعيد الزمف, فيي تقوـ باختزالو عمى مساحة 
أي أن يا تتسـ بالطابع 0صغيرة مف الورؽ، ميما كاف عدد السنيف كثيرًا، أو مبالغ فيو

ثؿ في أصؿ تكوينيا الذي يفرض عمييا المرور السريع عمى األحداث، االختزالي الما
ومف ثـ عرضيا بكامؿ التكثيؼ واإليجاز، فضاًل عف ذلؾ أنو ال يمكف تمخيص 

, (39)األحداث إال عند حصوليا بالفعؿ، بمعنى أنيا أصبحت جزءًا مف الماضي
الفترات  إذ يتجاوز المؤلؼ 0والخالصة يمكف عدىا إحدى عناصر تسريع السرد

الزمنية التي يرى أنيا غير ميمة, إذ يعمؿ بتقنية التسريع، حيث تتحوؿ القصة إلى 
يجاز عدد مف السنوات في  نظرة سريعة لمماضي أو المستقبؿ ، إذ يتـ تمخيص وا 

، وىذا اإليجاز يمكف تسميتو بالممخص أي سرد أياـ عددية (40)بعض جمؿ قصيرة
أو األقواؿ وذلؾ في بضعة أسطر أو فقرات "في حياة شخص بدوف تفصيؿ لألفعاؿ 

،فالخالصة ت عد  تقنية زمنية عندما تكوف وحدة مف زمف القصة تقابؿ وحدة (41)قميمة"
أصغر في زمف الكتابة، فنراىا تحتؿ مكانة محدودة في السرد ؛ "وذلؾ بسبب طابعيا 

األحداث  االختزالي الماثؿ في أصؿ تكوينيا والذي يفرض عمييا المرور السريع عمى
،فيي محاولة تكثيؼ الزمف وتبئيره في (42)وعرضيا مركزة بكامؿ اإليجاز والتكثيؼ"

حاضنة زمنية تختزؿ مسافة زمنية محددة في سياؽ واحد وينيض ىذا السياؽ عمى 
 .(43)خمخمة العالقة بيف زمف القصة وزمف الحكي في إطار عنصر الزمف

 :(ٗٗ)إلى نوعيف  والخالصات عند القاص عمي السباعي تقسـ     

خالصة غير المحددة : وىي التي يصعب فييا تخميف المدة التي تستغرؽ   -ٔ
 0بسبب الغياب الكمي لمقرينة الزمنية المباشرة الدالة عمى طوؿ الفترة الممخصة

ونجد قصص السباعي ال تخمو مف ىذا النوع حيث يقوـ بتمخيص فترات زمنية 
الدرس وبانتيائو بدأت عجمة الحياة  " أنتيىتتراوح بيف الطوؿ والقصر بقولو

تدور في االتجاه المعاكس، الدقائؽ بدأت تحصدىا مناجؿ مف لحظات راقصة، 
إذ أصبح ىذا الرقص  ٓوبحركات رشيقة، اىتزازات متقنة، ترقص المخموقات
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جزءًا مف حاالت انتياء الدرس لحركات الراقصيف والراقصات، تتكسر الثواني 
فمـ يحدد النص أي درس أنتيى، وأي دقائؽ ىي ،  (٘ٗ)كما الزجاج المتكسر"

تمؾ التي بدأت تحصد، وأية ثواٍف ىي التي تكسرت كما الزجاج، إذ رمز الييا 
 القاص وجعميا مطمقة بدوف قرينة زمنية تحددىا. 

الخالصة المحددة: وىي الخالصة التي تشتمؿ عمى عنصر مساعد يسيؿ   -2
عبارة زمنية، بضع سنوات، أشير قميمة،  عمينا تقدير تمؾ المدة عف طريؽ إيراد

الخ، ويظير ىذا النوع في قصص السباعي بطرؽ شتى 00سنة، شير، يـو
" وأنا أحدثو تذكرت عندما كاف منيا طريقة تقديـ الشخصيات كما في نص

عمري أربع عشرة سنة، ذىبت برفقة جارتنا وبناتيف الى ضفة نير الفرات ، 
ضعنيا فوؽ أطواؼ خشبية صغيرة عمدت أشعمت بنات الجيراف شموعيف وو 

شمس الغروب الى إشعاؿ شمعتيا تضئ األفؽ بمييٍب برتقالي  رفيٍع وباىت، 
في ىذا النص لخص  0(ٙٗ)تياوى الغروب أنثى متوىجة تسرح شعرىا وحيدة"

لنا السارد فترة زمنية معينو )أربع عشرة سنة(، إذ أختزليا بمفظ زمني خاٍؿ مف 
ىو عمر القاص آنذاؾ، حينما ذىب إلى شاطئ الفرات مع التفصيؿ والجزئيات و 

شخصياتو التي ذكرىا ألداء شعيرة متوارثة محببة لمنفوس، حيث تجتمع فتيات 
المدينة قرب نير)الفرات( الذي يشطر مدينتو)الناصرية(، مف أجؿ طمب النذور 

 0اوالخير مف زكريا في ىذا اليوـ والفارس الذي يروض جماليف بقوليف" يازكري
 .(47)ىب لنا فارسًا يروض جمالنا"

فالقاص وظَّؼ تقنية الخالصة عبر تقويض فكرة الزمف وتمخيصو في كياف      
يشغؿ حيزًا محددًا مف الكالـ، إذ يحشد كثافة زمنية ىائمة عمى نحو رمزي 
كقولو)تتكسر الثواني(، وىذا مف النوع األوؿ، )وأربع عشرة سنة(،حيث أعمف 

، وىذا مف النوع الثاني. فنجد ىناؾ (48)بيعي عاشو مف عمرةاختزالو في زمف ط
فرقًا وظيفيًا شاسعًا بيف النوعيف، بيف خالصة تختزؿ أربع عشرة سنة مف زمف 
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القصة وأخرى لـ ت حدد حتى بقرينة، إذ يمكننا القوؿ إن و كمما زاد طوؿ المدة 
يعي في الممخصة ، زادت سرعة السرد الذي تتـ بو الخالصة، وىذا أمر طب

التحميؿ، ألفَّ تمخيص سنوات عدة "سيقتضي منا عرض السرد بأسرع مم ا لوكاف 
عمينا تمخيص أحداث يوـ فقط، ولكف ىناؾ احتماؿ أف يكوف ما حصؿ في اليـو 

 . (49)الواحد مف أحداث، أكبر وأىـ مم ا حصؿ في سنوات عديدة"

واالختزاؿ، أي إفَّ  فالخالصة إذف يمكف عد ىا أداة لمتسريع، والتكثيؼ ،      
القاص يتجاوز األحداث والجزيئيات الماضية الغير ميمة، مكتفيًا باإلشارة 

 0السطحية العابرة ليا، دوف الولوج في أدؽ التفاصيؿ
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