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مقدمة البد منھا-1

حین الحظت بأن المكتبة العربیة؛ مازالت تفتقر إلى المادة 
المعرفیة للقصة القصیرة جدا؛ ازددت قناعة بضرورة إنجاز ھذا 

الذي أسست الكتاب؛ الذي یستكمل مشروعي النقدي في ھذا المجال 
؛ متمنیا أن یشكل ھذا "مضمرات القصة القصیرة جدا"لھ بكتاب 

الھادف والفعال؛ والرفع من العمل لبنة أخرى إلغناء الجدال
المستوى النظري والتطبیقي للقصة القصیرة جدا؛ ھذا الشكل األدبي 
المشاغب الذي مازال ینحت عمیقا في تفاصیل وفسیفساء الحیاة 

میقة التي تشغل اإلنسان في فضاءات مختلفة و ویطرح األسئلة الع
. متنوعة

إن الخطاب القصصي القصیر جدا حمال معان؛ َووالُد دالالت؛ 
التي تقبع و تنطوي بین شقوق األلفاظ ومنعطفاتھا؛ تختبئ وراء 
بیاضات نقط الحذف وعالمات الترقیم؛ الكاشفة والملمحة للصور 

ولكشف ھذه .القصیرة جداالذھنیة؛ وجمالیات الجمل القصصیة
الصور وھذه الجمالیات القابعة وراء القصة القصیرة جدا؛ علي أن 
أتسلح بآلیات ومناھج نقدیة مختلفة ومتنوعة تتالءم وواقع النص 
القصصي القصیر جدا، إضافة إلى امتالكي ناصیة اللغة؛ ومافوق 
اللغة؛ وانزیاحات اللفظة واستعاراتھا؛ من أجل فك رموز ھذه 

1.لعتمات التي تضمرھا القصة القصیرة جدا ا

لقد زاوجت  بین المنھج و المنجز القصصي القصیر جدا في 
حركیتھ أثناء القراءة النقدیة، من أجل صیاغة منجز أدبي ثان ھو ما 

421ص –في معرفة النص –یمنى العید 
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نسمیھ بالمقاربة النقدیة؛ التي ھي إبداع على إبداع أو میتالغة كما 
ة تحترم المكونات و األشكال و یسمیھا روالن بارث، إنھا مقارب

الشروط و القواعد األساسیة التي تحدد خصائص وممیزات المنجز 
.األدبي 

المنھج وآلیات االشتغال

تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل المنجز القصصي القصیر جدا في 
إطار رسم استراتیجیة تضبط عملیة تمفصل مجموعة من 

محافل خطابیة؛قراءة ذاتیة یقوم بھا قراءة داخلیة تقوم بھا :القراءات
لع بھا القارئ النموذجي في إطار طقراءة خارجیة یضالنص نفسھ؛

؛  یستفید من كثیر من المناھج النقدیة العربیة والغربیة 2تقاطعي
تحت مظلة واحدة؛ حسب ما تتطلبھ النصوص القصصیة القصیرة 

قدیة جدا من آلیات؛ و لیس حسب ما یفرضھ الناقد من مناھج ن
تعسفیة تقول النص أشیاء الیرید قولَھا؛ أو تعوم المتن القصصي 

.القصیر جدا في نظریات وآلیات اشتغالھا

و المنھج التقاطعي لیس متعدد االتجاھات والمبادئ؛ بل ھو منھج 
لھ إطار موحد وأیدیولجیة واحدة؛ تھدف إلى معرفة القصة القصیرة 

ة إلى داخل وخارج؛ على جدا كنسق ومنظومة ولیس كبنیة مفكك
اعتبار أن النص القصصي القصیر جدا؛ بنیة داللیة مكونة من 
عناصر بنائیة وتركیبیة تشمل عددا ال متناھیا من المعاني 
والدالالت، وبالموازات مع بنیة النص یكون ھناك المتلقي؛ الذي 
یؤول المنجز القصصي القصیر جدا بحسب ما یحملھ من مرجعیات 

19ص .  قراءات في الروایة العربیة المعاصرة . صناعة المعنى -محمد یوب  2
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بمعنى أنني اعتمدت في ھذا المنجز ؛ فكریة و أیدیولوجیةوحموالت 
النقدي؛ على مقاربة تفاعلیة تالمس مستویات النص المختلفة؛ بنیة 
النص وداللتھ؛ وعالقة ھذه الداللة باألنساق الداللیة األخرى 

ألن النص القصصي القصیر جدا ..... التخییلیة والنفسیة و المعرفیة 
محددة وثابتة؛ وإنما ھو مليء بالدالالت؛ الیستقیم على داللة 

الخاضعة لمجموعة من العالقات المتشابكة الفائضة بالمعاني و 
الدالالت المرتبطة بشروط إنتاجھا الذاتیة و الموضوعیة؛ وعالقتھا 

.بالملقي و المتلقي 

وعندما تَتَبعت النصوص القصصیة القصیرة جدا في المجامیع 
ربیة؛ لم أتغیأ  الوقوف على اللغة المنتجة القصصیة المغربیة و الع

لھذه األعمال القصصیة في حالتھا السكونیة فحسب؛ وإنما وقفت 
ألن ؛على المعاني التي تنتجھا اللغة عندما تغوص في عالم التخییل

تشیئ (المنھج التقاطعي ال یشتغل على القصة القصیرة جدا كشئ 
یة ومنظومة منتجة وإنما یشتغل علیھا كبن) القصة القصیرة جدا

لمعان قابلة للقراءة والتأویل؛ بالبحث في االمتدادات الثقافیة التي 
تندمج فیھا وتتفاعل معھا؛ والنظر إلیھا في تعالقھا مع مجموعة من 

:3المرجعیات

البنیة الفنیة الداخلیة وھي الجانب المادي المدرك حسیا وبصریا -1
.ائف اللغةوالتي تتحقق من التفاعل بین مكونات ووظ

19ص–المحكيھیرمینیوطیقا–محمد بوعزة 3
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العناصر الخارجیة التي یحیل علیھا : le référentالمرجع -2
النص القصصي القصیر جدا

بمعنى أن النص القصصي : la communicationالتواصل  -3
.القصیر جدا ھو وسیلة تواصل تربط الكاتب بالقارئ 

المرسل و المرسل إلیھ و الرسالة: أطراف التواصل -4

تداخل النص القصصي القصیر : les intertextesالتناصات -5
.جدا مع نصوص أخرى محاورة أو مجاورة

مرجعیات النص الثقافیة : السیاقات االجتماعیة و التاریخیة-6
.واالجتماعیة و التاریخیة

وھذه اآللیات محددة؛ لكنھا غیر جامدة؛ تستجیب لعدد من 
فرة النص القصصي القصیر جدا؛ المرتكزات التي تساھم في فك ش

باعتبار أنھ ممارسة رمزیة دالة؛ في حاجة إلى ممارسة تأویلیة 
تتجاوز النص؛ وتبحث عما یضمره من بنیات یخفیھا القاص ویتكتم 
علیھا، حیث إن القصة القصیرة جدا تعبیر إنساني مشكل؛ یتداخل 

موز فیھ النفسي واالجتماعي و السیاسي والثقافي؛ ویحتوي على ر
وأشكال وإشارات وإیحاءات وأساطیر ملتبسة ومعتمة على 

:مستویین

على مستوى عتمة اللغة-1

على مستوى عتمة الداللة-2
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ألن في القصة القصیرة جدا؛ یتداخل الفلسفي بالسیاسي بالرمزي 
واألسطوري و االجتماعي؛ وھذا التداخل یفرض على القارئ 
اعتماد مناھج نقدیة مرنة تتعامل مع النص القصصي القصیر جدا 
كبنیة مركبة من جمیع ھذه المعطیات المشكلة لھذا النوع من 

قاطعي في اعتقادي ھو المنھج الخطابات السردیة؛ ویكون المنھج الت
. المناسب لذلك

وھكذا الینبغي التعامل مع القصة القصیرة جدا على أساس أنھا 
خطاب یؤدي المتعة الفنیة و الجمالیة فقط؛ بل ھي أیضا مصدر 
لتقدیم المعرفة والفكر والفلسفة؛ إنھا حاملة للمعرفة؛ بالرغم من 

عنى یكون مندسا وراء قصرھا واختزالھا في بضع كلمات، حیث الم
.ھذه الجمل المعتمة القصیرة جدا

الصعوبات و العراقیل

بالنسبة لي لم تكن الصعوبة في جمع المادة ولم شتاتھا وضم 
بعضھا إلى بعض؛ و إنما كانت الصعوبة في البحث عن منھج 
للدراسة؛ یحافظ على السیاق الذي یؤلف بین ھذه المواد؛ ویدرس 

.قصیرة جدا التي اخترتھا للدراسة و التحلیلالنماذج القصصیة ال

فدراستي ال تطبق ھذه اآللیات وھذه المناھج بشكل تعسفي؛ وإنما 
تمارس النقد باعتباره نشاطا فكریا تحكمھ الذائقة األدبیة من جھة؛ 
ومن جھة أخرى تحكمھ المرونة في تكییف المنھج مع النصوص 

صصھ بنبض القلب القصصیة القصیرة جدا؛ ألن القاص یكتب ق
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وأشفار العین؛ وبالتالي ینبغي على الناقد أن یقرأ ھذه النصوص 
بنبض القلب وأشفار العین كذلك؛ بعیدا عن مسطریة المناھج 
وجاھزیة النماذج وترسانة المصطلحات و المقوالت؛ محققا مبدأ 

.4التسامح المعرفي؛ وحب اإلبداع وجمالیاتھ 

یان أضطر إلى محاسبة المنھج لصالح حیث إنني في كثیر من األح
النص القصصي القصیر جدا؛ وذلك حینما یكون المنھج متعسفا 
یسلط أدواتھ الحادة على جسم النص القصصي القصیر جدا؛ الطافح 
باللیونة والمرونة، فأحیانا تجدني أرفض التعامل مع  بعض 
المناھج؛ ال لشيء إال ألنھا ال یمكن تطبیقھا على نصوص قصصیة
قصیرة جدا؛ مازالت تبحث لھا عن موطء قدم في مجال اإلبداع 
األدبي؛ وعندما أرفض ھذه المناھج أو باألحرى عندما أستبعدھا 
فإنني أقوم بذلك من أجل حمایة النص القصیر جدا من میكانیكیة 

.وآلیة المنھج 

كما أنني عندما أنطلق في دراستي للنصوص القصصیة القصیرة 
ا من أجل معرفتھا؛ وتتبع بنیاتھا فحسب؛ وإنما من جدا؛ ال أدرسھ

أجل معرفة ما تقولھ ھذه النصوص؛ ألن مقولھا ھو حیاتھا؛ بل ھو 
إكسیر حیاتھا الذي یخلدھا في ذاكرة المتلقي؛ ویجعلھا حیة في 
خالدات التاریخ األدبي، ألن حیاة النصوص ھي التي تجعلھا قریبة 

وأدواتھ المعرفیة؛ كما أن حیاة من القلب؛ بعیدة عن حسابات المنھج
النصوص ھي التي تلغي المسافة بین القاص والقارئ؛ و تقدم لھ 

المتعة الفنیة والمعرفیة؛ و تجعلھ أحیانا متواطئا مع أحداث العمل 

103ص –ظواھر نصیة -نجیب العوفي  4
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القصصي القصیر جدا؛ فیتعاطف معھا ألنھا تبعث فیھ المتعة 
.المأساویة واألسى اللذیذ 

القصصیة القصیرة جدا؛ ال تخضع لقانون وھذا یعني أن الكتابة
المعادلة الریاضیة  كما یفھما البعض؛ وال تخضع لقانون الفرجة و 
الفكاھة؛ التي یكون القصد منھا تتبع القفلة المضحكة؛ وإنما الغرض 
منھا ھو اختصار عوالم كثیرة ومتعددة؛ منھا النفسیة  واالجتماعیة 

بأقل الكلمات؛ وفق قواعد و الثقافیة في عمل إبداعي قصیر جدا
.وأسس فنیة تخص القصة القصیرة جدا دون غیرھا

ألن القاص عندما یكتب عمال قصصیا قصیرا جدا؛ ال ینقل الواقع 
بشكل آلي؛ فیھ محاكاة حرفیة لجزئیات الواقع؛ وإنما یكتبھ من خالل 
ما ترسخ في مخیلتھ من صور عن الواقع؛ صور تختزل كثیرا من 

لرؤى إلى الواقع دون إعادة إنتاجھ؛ بمعنى أنھا محاولة المعاني وا
من القاص إلنتاج واقع مغایر و مختلف؛ إنھا كتابة تنمو وتنھض 
على مبدأ االنزیاح الذي تكون مادتھ ھي اللغة؛ والقصة القصیرة 
جدا في عمومھا تعتمد في بناء شكلھا وتحدید صورھا على 

.االنزیاحات اللغویة المشكلة للمعنى 

وھكذا تصبح القصة القصیرة جدا وسیلة لفتح عوالم أخرى أوسع؛ 
عوالم قائمة على مبدأ التنوع و االختالف؛ الرافض لالئتالف الذي 
یجمد الواقع ویحنطھ؛ أي أن القاص ال یكتفي بتقدیم النصوص 

الجاھزة؛ وإنما یتعدى ذلك إلى طرح قضایا كونیة وإنسانیة؛ تكون
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محاورة؛ ومستفزة للقارئ؛ تحرك فیھ العقل القصة القصیرة جدا
المشكك الرافض لألحكام الجاھزة؛ وتحرك فیھ المخیلة المبدعة؛ 

.وتحرك فیھ كذلك األحاسیس النبیلة 

"الكاتب مخاتل أول و القارئ مخاتل ثان"

محمد یوب
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تحدید مفھوم السرد-2

إن تحدید المصطلح ھو بدایة العلم ومنتھاه؛ كما قال أرسطو؛ ألن 
غایتھ ھي البحث عن الماھیة؛ فعندما نرید معرفة مصطلح من 
المصطلحات؛ البد من اإلحاطة بالمعلومات المتعلقة بھ؛ وھذه 
المعرفة األولى ھي التي تؤھلنا لكي نصل إلى تعریفھ وتمییزه عن 

فإن التعریف الذي نصل إلیھ لمصطلح غیره، لكن وبالرغم من ذلك؛ 
من المصطلحات یكون سطحیا؛ یعتمد على الوصف و التشخیص و 

.التمییز؛ والیتعمق داخال في تفاصیلھ الجوھریة 

فإن النقاد والباحثین؛ قد ) السرد(ھذا نفسھ ما ینطبق على مفھموم 
اختلفوا في تعریفھ نظرا لتعدد وتشعب أشكال وأنواع الكتابة 
السردیة؛ حیث إن كل واحد یُضّمن سردیاتھ شكال من ھذه األشكال 
اإلبداعیة السردیة؛ سواء أكانت شفویة أو كتابیة؛ وتختلف كذلك 

تجاھات النقدیة؛ والرؤى الفكریة والفلسفیة؛ باختالف المدارس واال
.كل یعرفھ بحسب انتمائھ وتوجھھ النقدي 

وفي نھایة المطاف؛ الیصیب الباحث من غنیمة أثناء إبحاره في 
عالم جینالوجیا المصطلح؛ ودنیا ضبط و تحدید المفاھیم من 
محصالت معرفیة؛ سوى بعضا من الصفات المتأصلة في 

في داخلھ؛ تكون قریبة من الحقیقة؛ تكشف المصطلح؛ والمتعمقة
جزءا من جوھریتھ ویقینیتھ؛ وعندما یصل الباحث إلى ھذا المستوى 
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من البحث؛ یكون قد اقترب من الوصول إلى العتبة الحقیقیة لتحدید 
.المصطلح

ویعتبر علم السرد أو السردیة؛ من أھم المصطلحات التي أفاض 
من أجل البحث و التنقیب في الجذر اللغوي فیھا النقاد مدادا كثیرا؛ 

وفي الدراسات التطبیقیة، وذلك ابتداء من أواخر القرن العشرین 
وبدایة القرن الحادي والعشرین؛ مع ناتالي ساروت ومیخائیل 
باختین؛ وتودوروف؛ وجولیا كریستیفا؛ وجیرار جینیت؛ وبول 

...ریكور

ونیة شاملة؛ یعیش مع و قد اھتم الباحثون بالسرد ألنھ ظاھرة ك
اإلنسان عبر العصور؛ في أشكالھ المختلفة شفویا أوكتابیا؛ بسیطا أو 

.مركبا؛ فطریا أو مصنوعا؛ من أجل التعبیر عن أفراحھ وأحزانھ

وأشكال السرد كثیرة ال حصر لھا؛ حیث إنھ حاضر في 
األسطورة؛ والحكایة والخرافة؛ واألقصوصة؛ والملحمة؛ والتاریخ؛ 

ساة؛ والدراما؛ والملھاة؛ والمنمنمات؛ والبانتومیم، واللوحة والمأ
المرسومة، والنقش على الزجاج، والسینما، والخبر الصحفي، 

5.....والمحادثة

صحیح إن كل أشكال الكتابة النثریة؛ فیھا نسبة معینة من السرد 
البدیھي؛ لكن ھل ھذه السردیات البدیھیة تحترم قواعد السرد الذاتیة 

عروفة؟ وھل ھؤالء السراد یعرفون أشكالھ؛ وأصنافھ المتنوعة؛ الم
وتركیباتھ؛ وعالمات الفعل السردي؟ أسئلة كبیرة عریضة سنجیب 

6ص-صالحباسم: ترجمة––السردفيوالوظیفةالشكل–السردعلم-برنسجیرالد5
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عنھا بعد البحث في مفھوم السرد؛ حیث تتعدد تعریفاتھ وتتشعب 
. بتشعب المدارس و االتجاھات النقدیة

- علم السرد :وقد اقترح النقاد كثیرا من المصطلحات منھا
....السردلوجیا–نظریة القصة - نظریة السرد -السردیات

جینالوجیا المصطلح-1

والمالحظ ھو أن ھذه المصطلحات تتوحد في خانة واحدة ھي 
وأحیانا یدخل معھما في الخط مصطلحا  ) قص( و فعل ) سرد(فعل 

؛ وكل ھذه المصطلحات تؤدي نفس المعنى؛ غیر )روى( و) حكى(
(naratologie)أننا في ھذه الدراسة سنكتفي بمصطلح علم السرد

.لكي نحصر اھتمامنا في مجال واحد و محدد

ومن أجل دراسة علمیة متكاملة؛ سنكتفي بھذا التعریف الشامل و 
علم خاص بالسرد؛ یقوم على بناء شكلي (البسیط لعلم السرد فھو

في دراسة السرد؛ تصنیفي ومجرد؛ بعیدا عن الطریقة التقلیدیة 
؛ أي أنھ الدراسة المنھجیة 6)بوصفھ تمثیال خیالیا للحیاة و العالم

للسرد؛ حین یضع الباحث نصب عینیھ الرغبة في الكشف عن 
األسس التي یقوم علیھا السرد؛ ویتتبع النظم التي تتحكم في إنتاجھ 

3- ص–صالحباسم–ت–" السردفيوالوظیفةالشكل"السردعلم-الدبرنسجیر6
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الطریقة التي بھا تفكك شفرات النصوص البحث عن وتلقیھ؛ و
.یةالقصص

فالسرد آلیة إلنتاج الحكي وتقدیمھ؛ یتضمن حدثا یرسلھ الراوي؛ 
أولھما الحكایة : ویستقبلھ المتلقي؛ وھذا یمكن تقسیمھ إلى قسمین

التي تتضمن األحداث و الوقائع؛ وثانیھما الخطاب الذي یتكفل بتقدیم 
7.ھذا المحتوى

ملقي إلى إنھ ینھض ویقوم على الحكایة المسرودة؛ المتجھة من ال
المتلقي؛ عبر فعل السرد المنتج للحكي، والحكایة كما یقول جان 

بدأت من قبُل دائما؛ وستظل كذلك إلى األبد في (فرانسوا لیوتار 
: الجملة الشھیرة العابرة للثقافات التي اكتسبت طابعا عالمیا وأبدیا 

. 8)»كان یا ما كان«

السمیائیات السردیة؛ أي تلك : وینقسم علم السرد إلى قسمین ھما
الدراسة التي تھتم ببناء وبنیة العمل السردي بعیدا عن الحمولة 

....الفكریة و األیدیولوجیة

أما القسم الثاني فیدرس العالقات القائمة بین مستویات السرد 
.الخطاب؛ السرد؛ الزمن : القصصي الثالث وھي 

لیل البنیوي للسرد؛ الذي وقد ارتبط مفھوم السرد عند نشأتھ بالتح
یھدف إلى الكشف عن األنساق الكامنة في كل أنواع الحكي؛ 

- 15ص –ناصر  نمر محي الدین –بناء العالم الروائي  7

180ص-52،1993الكرمل،عدد-الحداثة مابعدإلىنقدالحداثةمن-جھاد كاظم-8
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وخاصة مع الناقد الشكالني الروسي فالدیمیر بروب في كتابھ 
).1928مورفولوجیا الخرافة (

غیر أن روالن بارث وجریماس وكلود بریمون؛ قد خلصوا علم 
نظریة سمیوطیقیة السرد من النظریة األدبیة؛ وأدرجوه ضمن 

تشتغل على مجاالت أوسع؛ تضم باإلضافة إلى  الروایة و القصة؛ 
كال من السینما و المسرح والتشكیل وفنون الرقص و 

حیث لم یعد علم السرد یكتفي بتصنیف السردیات إلى ....المنمنمات
أعمال تاریخیة؛ و بولیسیة؛ و واقعیة؛ ورومانسیة؛ وإنما أصبح 

ى أكثر عمقا وتحلیال؛ كدراستھ لنظریة الروایة یھتم بمستویات أخر
ضد الروایة؛ وتیار الوعي؛ و الشعریة؛ والتبئیر؛ والتضمین 

....السردي؛ و الفضاء الروائي، وجمالیة المكان، وتوظیف التراث

أي أن علم السرد توسع في دراساتھ النقدیة؛ في ضوء مناھج نقدیة 
حیث ركز في دراستھ تأمل تحقیق نسبة كبیرة من الموضوعیة؛

:للسردیات على ثالث مستویات 

إن الناقد عندما یتناول نصا سردیا؛ فإنھ یركز : المستوى األول 
في اشتغالھ على حقل معرفي بنیوي؛ یھتم ببنیة النص السردي وما 
یحتویھ من وظائف وأفعال؛ بعیدا عن المحتوى الفكري و 

.األیدیولوجي

ه المرحلة ینتقل إلى مستوى الخطاب؛ في ھذ: المستوى الثاني 
وھو دراسة الكیفیة التي قدم بھا السارد األحداث؛ من حیث التسلسل 
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والترتیب، أي كیف قدم السارد األحداث؛ ولیس في ما تتضمنھ ھذه 
.األحداث من حموالت فكریة وأیدیولوجیة

دراسة الخطاب السردي على مستوى الداللة؛  : المستوى الثالث 
البحث في المعاني بأنواعھا ومستویاتھا المختلفة؛ بإزالة اللثام أي

عن المنظومة الداللیة التي وراء النص السردي؛ ألن ھذا األخیر 
باستخدامھ اللغة؛ یستطیع التحرر من المرجعیة؛ واالكتفاء بالداللة 

.التي تقدمھا اللغة 

یدقق فیھا وعلى الناقد السردي؛ أن یبحث في ھذه االختالفات؛ وأن
أثناء ممارستھ النقدیة؛ لكي تتصف دراستھ بصفة العلمیة 

إن شرعیة السردیات؛ تُستمد من نجاحھا في (والموضوعیة بحیث 
أن تؤسس علما لھ شروطھ؛ الالزم توفرھا لنكون فعال أمام ممارسة 

9)علمیة

الصالحيمحمدمعھحوارأجراهفيیقطینسعید-9
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تحطیم وھم السردیات الكبرى-3

.... التاریخي و الحكایة الشعبیةتعتبر القصة و الروایة و الخبر 
أشكاال تعبیریة إنسانیة كونیة؛ تدخل في إطار السردیات الكبرى؛ 
ولدت مع اإلنسان؛ وعبرت عن حاالت نفسیة و اجتماعیة مختلفة، 
أصبحت أخبارا متداولة؛ ألن اإلنسان كائن فضولي في حاجة  إلى 

بدایة معرفة الجدید من األخبار؛ وھي المرحلة التي تعبر عن 
اشتغال العقل المعرفي اإلنساني؛ ونھایة مرحلة طویلة من الجھل، 
ألننا إذا عدنا إلى بدایة نشأة اإلنسان نجد أنھ كائن حَكاء؛ یتوفر على 
حواس للرؤیة و التفكیر و التعبیر عما جمع من أخبار وحكایات 

.تعرض لھا في حیاتھ؛ واستطاع فیما بعد أن یرویھا لغیره

یعود إلى ...دیما عندما ینتھي من مھمة الصید أو الزرعفاإلنسان ق
بیتھ مع أھلھ وأسرتھ؛ فیقوم بدور آخر ھو دور القاص أو الراوي؛ 
فأثناء تناول وجبتھ الغذائیة، یشرع في الدردشة وذلك بسرد أحداثھ 
البطولیة و القصصیة؛ في رحالتھ أو في الصید، فتكون ھذه 

المناسبة آنداك، وتكون وسیلتھ في القصص بمثابة الوسیلة الترفیھیة
الحكي ھي اللغة؛ باإلضافة إلى الحركات المعبرة الموازیة للفعل 

.الحكائي

ومن خالل مسیرة اإلنسان عبر التاریخ تكونت لدیھ تراكمات 
GrandNarrativesسردیة؛ سمیت فیما بعد  بالسردیات الكبرى 

وھي مجموع التصورات؛ والمفاھیم؛ واألنماط المعرفیة؛ المتجذرة 



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

18

داخل الوعي الثقافي؛ لمجتمع ما أو أمة من األمم، وھي مرتبطة 
.ارتباطا وثیقا بالوعي الجمعي والجماعي

وكل الشعوب على مستوى العالم لھا سردیاتھا الكبرى؛ تعتمد في 
ى الحكایة الكبرى أو إنتاجھا المعرفي؛ وتحدید مشروعیتھا عل

المیتاحكایة، أي على أیدیولوجیة سیاسیة أو نظریة فلسفیة تأملیة؛ لھا 
.شكل الحكایة األسطوریة الوھمیة التي تصنع الموروث الثقافي

وھذا الموروث الثقافي و المعرفي؛ یبین طریقة تداول ھذه 
الشعوب للمعرفة الخاصة بھا والمتعلقة بمجمل التفاعالت التي 

زخر بھا المحیط الالمتناھي من حولھا؛ سواء أكان ھذا الموروث ی
.شفویا أوكتابیا، یعبرون من خاللھ عن أحوالھم ومسار أحداثھم

تتصف السردیات الكبرى بصفة الشمولیة و الكونیة، وتؤمن و
بفكرة االحتواء و الخضوع وال تؤمن بمبدأ الحوار وتبادل الرأي؛ 

المعاییر المطلقة الخارجة عن دائرة كما أنھا تخضع لمنظومة من 
.10النقد والمساءلة الفكریة و التدقیق االبستیمولوجي

السردیات الكبرى في نھایة القرن أما في العصر الحدیث فقد بدأت
الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر؛ أي أنھا تعود الى حقبة 
التحوالت الفلسفیة الكبرى؛ التي ارتبط میالدھا بمیالد فكر نقدي؛ 
نیر؛ جدید؛ تمثل في كتابات الفیلسوف األلماني إمانویل كانط، حیث 

لفلسفة الحدیثة؛ شكلت أعمالھ بدایات ظھور الموقف النقدي في ا

2011- 5- 1–العدد الخامس و الستون –مجلة نزوى - 10
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والذي زعزع أركان الفلسفة الوثوقیة التقلیدیة و القائلة باالنسجام 
.بین العقل و العالم الخارجي

و من أھم عیوب السردیات الكبرى أنھا تمارس التھمیش في حق 
كل أنواع الخطابات األخرى الممكنة؛ وترفض إمكانیة قیام أي نوع 

ارجھا؛ وتقاوم أي محاولة للتغییر أو من أنواع المعرفة أوالحقیقة خ
النقد أو المراجعة؛ وال تسمح بالشك في مصداقیتھا، كما أنھا تطلق 
أحكام قیمة؛ ومعاییر عامة وشمولیة  ذات طبیعة مرجعیة تقع خارج 

.المجتمع وخارج التاریخ

غیر أن كثیرا من النقاد؛ ومنھم جان فرنسوا لیوتار  شككوا في 
اإلنسانیة الكبرى لمسیرة السردیات الكبرى؛ ألنھا األفكار والغایات

مكتوبة بماء الذھب؛ وقائمة على منھج تبریري تسھر على دعمھ و 
فرضھ مؤسسات ھذا المجتمع أو ذاك، وھي عكس السردیات 
الفردیة الكتابیة أوالشفویة التي تعبر عن ذات المبدع؛ والتي تعبر في 

.نفس اآلن عن ذوات اآلخرین

وا من خالل الدراسة و التحلیل المنھجي الدقیق أن ما یبدو كما أكد
ھو كذلك فقط في أذھان الناس وفي مخیالتھم؛ ألن ) سردیات كبرى(

المنتفعین بھذا المفھوم أَوھموھُم بذلك؛ ألننا إذا وقفنا قلیال على 
حقیقتھا فإنھا تبدو متعددة األشكال؛ منھا ما ھو طویل ومنھا ما ھو 

.ھو قصیر جداقصیر ومنھا ما 

فقط ھم القراء الواھمون الذین تعودوا أن یروا السردیات الكبرى 
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موحدة؛ ألنھا تبدو كذلك على المستوى الحسي؛ لكن على المستوى 
العقلي فإنھا مختلفة ومتنوعة ذات خصائص وممیزات؛ یمكننا 
تتبعھا من خالل البحث و التدقیق الذي یمیز كل شكل سردي على 

.حدة

ھكذا نجد أن جان فرنسوا لیوتار وكثیر من النقاد قد شرعوا باب و
انتقاد السردیات الكبرى؛ حیث بدأت تتعرض لكثیر من محاوالت 
التفكیك؛ وخاصة مع ظھور حركة ما بعد الحداثة في نھایة 
الستینیات من القرن العشرین، وظھرت حینذاك سردیات بدیلة 

ذاتھا في تأسیس نفسھا سمیت بالسردیات الصغرى، التي اكتفت ب
....دون االعتماد على جذور تؤصلھا

ومن ھذه السردیات الصغرى ھناك القصة القصیرة جدا؛ التي 
طرحت نفسھا كرد فعل على المستوى الفكري واألدبي والفني 
والشعبي كبدیل للسردیات الكبرى التي ادعت لنفسھا إمكانیة احتكار 

.الحقیقة وسلطة تھمیش اآلخر
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بعد ما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة ،الحداثة -4

آثرت في ھذه الدراسة أن أسمي السرد القصصي الجدید لكي تتم 
دراستھا في مراحل وحقب تاریخیة مختلفة ھي مرحلة الحداثة وما 

لكي نعرف التطورات الطارئة في بعد الحداثة وبعد ما بعد الحداثة ،
.الجسم القصصي القصیر 

مرحلة الحداثة-1
من الصعوبة بمكان تحدید مفھوم الحداثة نظرا لغموض معناھا 

و السبب في ذلك شمولیة المفھوم الذي یحتوي وتعدد مدلوالتھا،
...مجاالت متعددة منھا التقنیة و االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة

وتاریخیا ھي المرحلة الممتدة من عصر التنویر إلى منتصف 
قرن العشرین مباشرة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، جاءت ال

وھذا ال یعني أنھا مرحلة تعاقبیة الحداثة بعد عصر النھضة،
لألحداث وإنما ھي بث لمنتوجات النشاط العقلي و العلمي و 

وھذا النشاط العقلي لیس منتظما من الخارج بطریقة التكنولوجي،
أو من صادرة من أعلى إلى األدنى،غائیة على رأي لوي دومون،

ا ترفض المشروع التاریخي الذي بمعنى أنھالدیني إلى الدنیوي،
أي إحالل العلم محل التفكیر الالھوتي ؛ قق المشروع االلھيیح

تعمل فكرة الحداثة على إحالل العلم "الكنسي الذي كان ائدا في أروبا
د الدینیة في الحیاة مفسحة المجال للعقائمحل هللا في مركز المجتمع،

11"الخاصة

16ص–نقد الحداثة –أالن تورین 11
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في الفكر الحداثي تضاءلت سلطة الكنیسة وتزایدت سلطة العلم،
وأصبحت الثقافة فیھا و الكتابة األدبیة أقرب إلى العلمانیة منھا إلى 

وأصبحت سلطة الدولة تحل محل السلطة الدینیة التي الكتابة الدینیة،
الكنیسة بدأت النزعة الفردیة ومع نھایة سلطة.كانت مھیمنة آنذاك

المتمردة عن كل ما ھو سلطوي وكل ما ھو دیني باعتبار أن 
.الكنیسة كانت مقیدة للحریات الفردیة

والنظام الحداثة تشیر إلى تلك النزعة الفردیة، وبدایات الرأسمالیة،
وفي مجال الفنون والثقافة، فقد ارتبطت . الصناعي البیروقراطي

. ات كتاب من مثل توماس مان وجیمس جویس وتالحداثة بكتاب
.إلیوت وفرانز كافكا  ومارسیل بروست. إس

كما یؤكد الفكر الحداثي على انتماء االنسان إلى عالم تحكمھ 
وأن االنسان كائن اجتماعي القوانین الطبیعیة الخاضعة لحكم العقل،

سلطة یعیش في إطار الجماعة غیر أنھا تفصل السلطة الزمنیة عن ال
وتغیب فیھ سلطة الفرد وتحضر سلطة الجماعة التي الروحیة،

.یسمیھا لوي دومون بالجمعانیة

وقد تمیزت القصة في ھذه المرحلة بأنھا كانت تبحث عن القیم و 
والقاص یحاول البحث عن المعاني في عالم ملئ بالفوضى،

إنتاجھ من ومحاولة العثور على الجمال وإعادة و النظام،االنسجام،
كما یظھر ذلك في فكر الحداثة الجمالیة عند بودلیر في نظریة ؛جدید

الفن التي طورھا ادغار آالن بو لیبلغ ذروتھ في مقھى فولتیر 
.للدادائیین وفي السوریالیة
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ولھذا فإنھ في وكان القاص یعتقد أن العالم ملئ بالمتناقضات،
وإلى االرتباط التماسك،أعمالھ القصصیة یسعى إلى الوحدة و 

إنھ یتحدث عن المعنى المحدد بالواقع وما فیھ من متغیرات،
ویحاول بأسلوبھ اإلبداعي المتمیز فضح قیم المجتمع البرجوازي 

ومن ھذا المنطلق یمكننا القول بأن .ویحارب فوضى العالم المنحل،
القصص التي ظھرت في ھذه الفترة ھي قصص تقصد تقدیم المادة 

وھو ؛ علیمیة و التربویة التي تسعى إلى نشر األخالق و المعانيالت
.بذلك یحاول خلق عالم منظم فیھ خالصات وتجارب إنسانیة

مرحلة ما بعد الحداثة -2
إن الحداثة تلفظ أنفاسھا في الغرب بسبب التحوالت االقتصادیة 
العنیفة التي تدخلنا في عصر جدید من التطور السریع لثورة 

. لوجیا المعلومات، ومن أشكال االستھالك واالقتصاد المعولمتكنو
" األمة"وتھز ھذه التطورات االستقرار العتیق لمفاھیم مثل 

وكما عبر المؤرخ البریطاني ". الطبیعة اإلنسانیة"و" الدولة"و
فان عصر ما " دراسة في التاریخ"الشھیر أرنولد توینبي في كتابھ 

علیھ القلق والالعقالنیة وفقدان األمل بعد الحداثة في الغرب سیھیمن
والعجز، في عالم ما بعد الحداثة إذن سیضل الوعي ویصبح عاجزا 
عن التمسك بمفاھیم العدالة والحقیقة والعقالنیة التي تقوم علیھا 
الحداثة الغربیة، إن الوعي نفسھ یصبح بال مركز، ویصیر مجرد 

.وظیفة تتقاطع عبرھا القوى غیر الشخصیة
إن مصطلح ما بعد الحداثة بدأ بعد الحرب العالمیة الثانیة لكنھ 
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تطور في النصف الثاني من السبعینیات بعد أزمة النفط العالمیة سنة 
، وقد وظفھ أوال المعماري تشارلز جینیكس ثم الفیلسوف 1973

كانت فكرة جینیكس ھي نقد الحداثة المعماریة . الفرنسي لیوتار
ب . باوھاوس وكوربوزییھوتحدیدا وظیفیة  بینما أراد لیوتار أن یُنصِّ

یُمكننا من إطالة أمد الحداثة،؛أنموذجاً جدیداً معرفیاً بالدرجة األولى
فقد أیدیولوجیات الوفرة المجانیة، والتقدم الخطي وخاصة بعد 

واستبدال الحداثة القائمة الثقافي والسیاسي واالجتماعي والتقني،
بما بعد حداثة القائمة على اقتصاد التقنیة على اقتصاد النفظ 

.المرتبطة بالعولمة
وما بعد الحداثة یشمل خطابات متنوعة ومتعددة تلتقي كلھا حول 

و القاص في ھذه المرحلة نقد األساس العقالني والذاتي للحداثة،
ومھما قمنا بالبحث عن یعتقد بأنھ ال توجد أیة معاني في ھذا العالم،

بمعنى أن القاص یشك في كون القصة یمكن إیجادھا،المعاني ال
.تقدم المعرفة للمعرفة للقارئ

یوصف تیار ما بعد الحداثة بأنھ یمثل نھایة عصر الحداثة وبدایة 
ونھایة السَردیات الكبرى التي تشمل جمیع الفلسفات والمذاھب 

وھم یعدون ؛ الكبرى والتي سعت الى تغیرالعالم تغییراً شمولیاً 
لحداثة شأنھا شأن الفلسفات  الكبرى التي كبلت الفكر وحجزتھ في ا

.اطار ضیق ال یستطیع التحرر منھ
) التفكیك - األختالف - التعدد - التنوع ( إن سمات ما بعد الحداثة  

وكذلك یسعى عصر مابعد الحداثة الى تجاوز التصورات العقلیة 
)طكان(ثم ) دیكارت ( الذي ارسى دعائمھ ) الذات العاقلة ( ومفھوم 
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ن مابعد الحداثة یشمل خطابات متنوعة ومتعددة تلتقي كلھا إوبھذا ف
.حول نقد االساس العقالني والذاتي للحداثة

وأھم وسیلة ھي المحاكاة الساخرة لھذا البحث العبثي عن المعاني 
بأسلوب مستعار وغیر حقیقي بطریقة تقترب من اللھو و العبث 

إنھ تقترب من اإلبداع، إن القاص غیر معني بنظام العالم،أكثر مما 
وما یقوم بھ بعض القصاصین إلقناع القراء .ینقل الفوضى و العبث

عقلنة الثقافة األوربیة تظھر في الفصل و.بنظام العالم غیر أخالقي
بین العلم واالخالق والفن، أي استقاللیة قطاعات متخصصة 

افظ على نفسھ بشكل طبیعي في علم وانشقاقھا عن تیار تقلیدي یح
.تأویل الحیاة الیومیة

خذ یصدم أكثر أجمیع الحدود، وأصبح أكثر حریة وخذ یتخطىأو
مما یشجع، ألن ما بعد الحداثة تغلق الھوة بین النقاد وبین الجمھور، 
وبمعنى آخر بین المھنیة وبین الھوایة في میدان األدب والفن، مثلما 

جتماعیة والمؤسساتیة ومن أجل نشر قصة جدیدة تتخطى الحدود اال
عبثیة تبحث عن فوضى العالم وغیاب المعنى،بحث كتاب القصة 
الجدیدة على قناة أدبیة فیھا كم ھائل من اإلبداع الفني، وھي تقنیة 

.ماوراء القص
حیث القاص یبحث عن كاتب وھذه التقنیة تتسم باالنعكاس الذاتي،

ھذا العالم ویسخر منھ ویستھزئ بھ،أو مثقف حقیقي ینظر إلى
وینقل لنا غیاب القیم وعدم وجود ویعطینا مفارقات وفوضى كثیرة،

.نھایة
ویتصف البطل في ھذا النوع من القصص بصفة الذكاء 
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وتكون لھ قدرة فائقة من المفرط،ألنھ مستعد للسخریة من الجمیع،
تفكیك مختلف القوانین،الذكاء ورد الفعلـوتكون لھ قدرة ھائلة على 

قوانین الحیاة،حیث ال توجد ھناك قیمة واحدة یمكنھا أن تنطبق على 
ویرفضون كذلك كل حیث أصبح لكل إنسان قیمھ وتفكیره،االنسان،

ویستعینون قوانین السرد وذلك باالنقالب على النظریات السردیة،
اعة التي الجم"بتقنیة ما وراء القص التي یكون فیھا البطل یعبر عن 

".األقل شھرة"أو الجماعة" لیست أكثر شھرة
- القصة االنطوائیة -القصة االستنباطیة:وقد سمیت ھذه الكتابة ب

.قصة االنعكاس الذاتي- القصة النرجسیة 

لقد انقلبت على النظریات القصصیة السابقة وأصبحت القصة في 
بفوضویة،وأن ھذا الكون تنقل العالم ھذه المرحلة أكثر فوضویة،

كما أنھا كانت ضد السلطة وكان السلطة من مركبا تركیبا صناعیا،
.جھتھا تحاربھا وتتعسف على كتابھا

ن الروائي یقوم بنزع الطبیعة األصلیة عن الواقع التي افترضت إ
أن ما بعد الحداثة یتحدى : (االیدولوجیا أنھ الحقیقة تقول ھتشیون

) لمرتكز على التقلید والمحاكاةافتراضات التمثیل ا

كما تفرعت الكتابة القصصیة في ھذه المرحلة وأصبحت ھناك 
حیث القصة كتابة أخرى تسمى بكتابة ما موراء القص التاریخي،

ركزت على التاریخ واعتبرتھ قد وصل إلینا منصصا ومكتوبا 
ال وما وصل إلینا من التاریخو اللغة ال تعبر عن الحقیقة،باللغة،

.یعبر عن الحقیقة
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وأصبح التاریخ عندھم فرصة للتھكم مثل روایة اسم الوردة 
وقد ساعد على انتشار ألمبرنو إیكو التي یتھكم فیھا على الكنیسة،

مثل ھذه الكتابات مسألة العولمة التي مكنتھا من االنتشار في أوساط 
.لقراءعالمیة شاسعة وتسربت إلى عبر الحدود ووصلت إلى أیدي ا

تقنیة ما وراء : ویمكن تلخیص خصائص قصة ما بعد الحداثة ب
تداخل -إھمال القواعد السردیة - فكر ما بعد الحداثة - القص

السخریة و - التناص - التھكم من الواقع-االنعكاس الذاتي-األجناس 
- البطل الذكي - خلط العوالم الموازیة - محاكمة النظام - التھكم 

-اللغة المصنوعة - النقد داخل القصة- نوع من اللغةاالنسان مص
.یعلم كیفیة كتابة القصة من داخل القصة

یتمیز أدب ما بعد الحداثة ببنیات متعددة، وعلى أقل تقدیر، في و
بنیة مزدوجة من الناحیتین الداللیة والسوسیولوجیة، التي تنتج 

. الذوق الشعبيعالقة ما بین الواقع والخیال وبین الذوق الطلیعي و
وقد وصلت في بعض مراحلھا إلى الغرابة و التعقید وقد حاول 
فورستر تحویل فن الروایة إلى تعذیب للقارئ؛ لدرجة أنھ اعتبر فن 

.الحكي من بقایا عادات إنسان الكھف الھمجیة

فاللغة ال تعكس طرق تفكیرنا فحسب، وانما تؤثر على مداركنا 
تعبر عن واقع فقط بل تخلقھ ال.وعلى طرق تشكیل مفاھیمنا

وتمارس تأثیرا علیھ وعلى الطریقة التي یرى فیھا العالم ویدركھ 
وھي، كما یقول فوكو، .وعلى الكیفیة التي تعمل بھا لتشكیل عالمنا

وللخطاب حیاة خاصة قائمة بذاتھا بحیث تشكل واقعا " خطاب"ھي 
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لمتداخلة بین اللغة بنفسھا، كما ترمز الى خطاب محدد یمثل العالقة ا
.والمؤسسة االجتماعیة والقوة والسلطة

وقد ظھرت ما بعد الحداثة ظھرت في كتابات لوریس فیان وجون 
بارث ولیوتارد كون ونورمان مایر، وكونوا بذلك طلیعة ما یدعى 

وبالرغم من ان أدب الحداثة أخذ باالنحسار ". بعصر الجماھیر"
غیر أنھ في . نتلجنسیا الطلیعیة العلیاالتدریجي، أال انھ بقي ادبا لال

بدایة التسعینیات انتھت مرحلة ما بعد الحداثة عندما تخلت عن ھذه 
.الخصائص وبدأت مرحلة أخرى ھي مرحلة بعد ما بعد الحداثة

مرحلة بعد ما بعد الحداثة  : 3

ابتداء من التسعینیات وإلى یومنا ھذا ابتدأت مرحلة بعد ما بعد 
ومن خصائصھا أنھا اتسمت بتقنیات جدیدة في كتابة القصة،الحداثة 

عادت مرة أخرى إلى النظام و الترتیب بدل الفوضى واعتمدت على 
الوضوح وعدم التشویش على عملیة التلقي و االستقبال بمعنى أنھا 
التزمت بمجموعة من الخصائص التي تمیز المرحلة بصفة عامة 

–النھایة –االنحالل –التالشي –الحبكة –الترتیب –النظام : مثل
..…المعنى–القیمة –الغلق 

إن الكتابة القصصیة في ھذه المرحلة تسعى إلى تحقیق الشمولیة و 
الوحدة وغلق العمل القصصي من خالل خلق إطارات فنیة لتأطیر 
الحدود الفنیة بین عالم النص و العالم الخارجي،كما اھتمت بالترابط 

تعاد عن فكرة الشخصیة الورقیة و االھتمام المنطقي،واالب
بالشخصیة المبدعة التي تستطیع تحدید مصیرھا،وخلقت نوعا من 
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التماھي مع األحداث و الشخصیات و النظر إلى الشخصیات على 
أساس أنھم أخیار ومتسامحین بدل النظر إلیھم كأشرار وجواسیس 

.كما كانت تنظر إلیھم قصة ما بعد الحداثة
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السردیة العربیة بین األصالة والمعاصرة-5

تستوقفني دوما تلك القناعة التي أصبحت راسخة في أذھان كثیر 
من النقاد العرب الذین یعتبرون أن السردالقصصي؛ لھ أصول ثابتة 

كما یقولون في حكایات ألف لیلة و في التراث العربي؛ حیث نجده
الھمداني؛ وفي السرد التاریخي؛ وفي لیلة؛ ومقامات بدیع الزمان 

الحكایة الشعبیة الشفویة؛ والمكتوبة و یبدو أن ھذا الطرح متأثر 
بالتفسیر النقدي ذي المرجعیة السلفیة التي تجد عزاءھا في التراث 

.....12العربي القدیم الذي مازال یعیش حالة وھم األصول

عربي القدیم نجد في تراثنا ال"یقول الدكتور جمیل الحمداوي 
مجموعة من األشكال السردیة النثریة، تقترب بشكل من األشكال 

ومن ثم یمكن اعتبار الفن الجدید امتدادا ....من القصة القصیرة جدا
تراثیا للنادرة؛ و الخبر؛ و النكتة؛ و القصة؛ و الحكایة؛ و اللغز؛ و 
الشعر؛ و األرجوزة؛ و الخطبة؛ و الخرافة؛ وقصة الحیوان؛ و 

"13مثل؛ و الشذرة؛ و القبسة الصوفیةال

ویذكرالدكتورعادل الفریجات في كتابھ النَّْقد التطبیقي للقصة 
أن القصة جنس أدبي عریق وتلید في التراث "القصیرة في سوریة 

125ص-وجیھ أسعد .ت–روایة األصول وأصول الروایة -مارت روبیر  12

24ص –و المشروع النظري الجدید . القصة القصیرة جدا-حمداويجمیل 13
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یرجع تاریخھ إلى ماقبل عھد السومریین العربي واإلنساني؛ وربما
سنة ونیف؛ فمنذ أن وعى الذین ُوجدوا قبل المیالد بثالثة آالف 

وأشرك سرد وروى؛اإلنسان ذاتھ؛ واحتاج إلى االتصال بغیره؛
فظھورالقصة في جنسھ؛ غیره في معرفة ماجرى لھ ولغیره من بني

.14"نظره إذن كان ضرورة اجتماعیة قبل أن یكون اختیارافنیا

ویرى الدكتور عبد هللا إبراھیم أنھ لیس صحیحا القول بأن 
وأن كل بحث في العربیة نمط كتابي مستورد من الغرب؛السردیة 

التركة السردیة الثمینة التى "السردیات العربیة ینبغي علیھ أال یھمل 
تراكمت طوال أكثر من ألف عام، ثم بدأت تتأزم فى القرن التاسع 

فالسردیة العربیة الحدیثة ظاھرة مركبة تفاعلت أسباب ... عشر
أنھ یعود في األخیر ویلتزم موقف غیر " كثیرة من أجل ظھورھا

استدرجت قضیة أصول الروایة ومصادرھا ":الحیاد ویقول
ونشأتھا وریادتھا باعتبارھا لب السردیة العربیة الحدیثة آراء كثیرة 
منھا، ما ینكر على الموروث السردى القدیم إمكانیة أن یكون أصال 

وغیره من أصولھا وآخر یراه حضنا ترعرعت بذورھا فى أوساطھ
یؤكد أنھ األب الشرعى لھا، وثمة آراء تراھا مزیجا من مناھل 

.15"عربیة وغربیة

وعلى وشخصیا وبالرغم من أنني من المعجبین بالتراث القدیم؛
وأحیانا أكاد أكون مناصرا لألصولیة؛ غیرأنھ ینبغي وعي بأھمیتھ؛

علینا أن نكون حذرین من االرتماء بشكل أورتدكسي في أحضان 

ْقدا-الفریجاتعادل14 68ص –سوریةفيالقصیرةللقصةالتطبیقيلنَّ
176ص –2السردیة العربیة الحدیثة ج - إبراھیمهللاعبد15
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أي أننا كثیرا ما نكون مغرمین ؛16التراث؛ونعیش وھم األصول
بالنظر في المرایا المقعرة كما قال عبد العزیز حمودة؛ ناسین أو 
متناسین األشواط الطویلة التي قطعھا النقد األدبي المعاصر؛ متتبعا 

مبینا ما سیر السردیات العالمیة التي تتفاعل مع مستجدات العصر؛
....علیھلتراثنا وما 

ذلك أنھ ینبغي علینا أوال أن نشیر إلى أن الثقافة العربیة اعتمدت 
أكثر من اعتمادھا على  النثر الذي یضم بشكل واضح على الشعر؛

وكأن الشعر ھو المركز و السرد ھو الھامش؛اإلبداعات السردیة،
على قد تناولھ النقاد العرب في مرحلة متأخرة وبشكل محتشم،

كان السرد العربي كما جاء في كثیر من الدراسات؛اعتبار أن
خوفا من إعجاب القراء مرفوضا من طرف النقاد والمؤرخین؛

ولھذا السبب لم یعرف العرب ثقافة واالنشغال بھ عن قراءة القرآن؛
.سردیة واضحة

صحیح إن السردیات بصفة عامة لھا حضور فطري عند اإلنسان؛
لھم میراث حاضر وآخر قدیم؛شعوب؛و العرب شأنھم شأن جمیع ال

فتراثنا كان یعرف نماذج لھ مرجعیة في التراث العربي القدیم؛
مثل تكاذیب األعراب سردیة تقترب من السرد القصصي وتشبھھ؛

وفن الخبر وقصص األحالم وقصص األمثال وقصص الحیوان؛
القص وعقدوا لھ المجالس،/وقد مارسوا السردوقصص الرحالت؛

بمعنى أن الفعل القصصي وا حول الرواة و القصاصین،واجتمع
.حاضر منذ أقدم العصور العربیة

125ص–روایة األصول وأصول الروایة- مارث ربیر 16
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بمفھومھ )السرد القصصي(غیر أن الدراسات النقدیة أكدت أن 
وأغلب الدراسات الحدیث ال وجود لھ في التراث العربي القدیم،

ظلت لوقت طویل وثیقة الصلة بالتخیالت ومرتعا التي كتبت حولھ؛
خصبا لصراع التأویالت األیدیولجیة على عمق الھوتي فیھ كثیر 

القائمة على أسس ومبادئ الروایة و من التأثر بالدراسات الفقھیة؛
.السند و اللوازم الضروریة لفعل الحكي القدیم

السرد (نستنتج إذن بإن السردیة العربیة لم تعرف مصطلح
) قَص(ا آخرھو بالمعنى الحدیث وإنما عرفت مصطلح) القصصي

بمعنى وھي مشتقة من قَص یقُص قصا وقصصا؛بفتح القاف،
ھو الذي والقاص.أي أورد الخبر) الخبر(ولھا كذلك معنى؛أورد،

: و قص أثرهومنھ كذلك جاءت كلمة تَقَصَص أي تَتبع،یأتي بالخبر،
... یقصھ قصا وقصیصاً  أي تتبعھ

وفي التراث العربي ارتبطت عملیة القص باللیل، فھي حدیث 
وكثیرا ما إما شفویة أو كتابیة،: اللیل؛ وسمر اللیل؛ والقصة نوعان

ارتبطت القصة العربیة بالشفاھیة ألنھا كانت تعتمد على راو أو 
.حاك یروي الحكایة القصصیة

لیھ وفي تاریخ النثر العربي مرویات كثیرة رفضھا الرسول ع
مثل رفضھ لمرویات النضر بن الحارث التي الصالة و السالم؛

لمعارضتھ آلیات القرآن الكریم كانت معادیة للدعوة االسالمیة؛
وھي نمط من أنماط السرد ،"أساطیر األولین"بأساطیر سماھا ب
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وھي و أنواعھ؛ مما عرفھ العرب ومارسوه في تلك الحقبة المبكرة،
وضمن تاریخ السرد قافة العربیة بعامة،تدخل ضمن ذاكرة الث

عرفھا أبناء إذ نراھا بدایة ظاھرة سردیة ممیزة،العربي بخاصة،
وطبیعة صورة مقربة للقاص ولقصصھ،حقبة ما قبل اإلسالم،

مما فیھ ذكر ألبطال وصلتھا بالقصص البطولي الفارسي،مرویاتھ،
.أسطوریین  17

صیة إسالمیة انتشرت في وفي العصر االسالمي برزت نماذج قص
بالتركیز على قصص القرآن المساجد اعتمدت على الوعظ الدیني،

الكریم المليء بقصص من التاریخ الغابر، ومع الخلفاء الراشدین بدأ 
القصاصون یھتمون بتحریض المجاھدین على الجھاد انطالقا من 

لكن القصص االسالمیة .نماذج إسالمیة مجاھدة أبلت البالء الحسن
قد ازدھرت بشكل ملحوظ في العصر العباسي ودونت فیھا كثیر من 

لعبد هللا بن المقفع، وكتاب ) كلیلة ودمنة(الكتب من أمثال كتاب 
).مقامات بدیع الزمان الحمداني(

ألف (وبعد سقوط بغداد ظھرت نماذج قصصیة أخرى من أمثال 
ولھذا یعتبر بعض النقاد بأن المقامة .)السیرة الشعبیة(و ) لیلة و لیلة

مرحلة مھمة من مراحل تطور القصة القصیرة و القصیرة  جدا؛ 
ولكن ؛ ونتساءل ھل فعال في المقامة ما یتصف بصفات السرد 

...القصصي القصیر  والقصیر جدا؟

- 60ص–دار الجیل –قصص القرآن في مواجھة أدب الروایة و المسرح -أحمد موسى سالم  17
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إن القصة القصیرة جدا بالخصوص و بمفھومھا المعاصر قد 
حرب العالمیة الثانیة؛ فرضتھا ظروف ظھرت في أوربا بعد ال

العصر؛ وحاجة االنسان األوربي وخاصة الطبقة البورجوازیة إلى 
وسیلة سریعة للتعبیر عن نفسھا وعن محیطھا االجتماعي؛ فكانت 
القصة القصیرة جدا ھي الشكل القصصي المناسب للعصر الحدیث 

. المليء بالمتغیرات السریعة و المطردة

العرب على السردیات الغربیة تحورت اللفظة إلى وعندما انفتح
القصة بكسر القاف و أصبحت تعني الكتابة القصصیة القصیرة و 
القصیرة جدا؛ وكان ذلك بحكم تالقح الثقافات واطالع العرب على 
الثقافة األوربیة؛ وھكذا انتقلت القصة القصیرة جدا إلى الوطن 

.العربي

ى مثل ھذا النوع من الكتابة ملحة وكانت حاجة األدباء العرب إل
1967وخاصة بعد التحوالت التي رافقت الوعي العربي منذ ھزیمة 

وما لحق بالعالم العربي من انكسارات وخیبات؛ فضالعن تأثیر تیار 
الوعي وتقنیات السرد الحدیثة التي عززت االنقالب إلى الداخل 

الة عقلھ؛ یغني غناء مباشرا مسموعا ألنھ یصف ح(وجعلت القاص 
).وعواطفھ وانفعاالتھ إزاء العالم و األشیاء
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القصة القصیرة جدا وحوارالسردیات الصغرى-6

نقصد بالسردیات الصغرى كل صنوف التعبیر السردیة بما فیھا 
الروایة و القصة القصیرة و القصة القصیرة جدا، التي ینتجھا 

وھي أشكال األفراد و الجماعات للوصول إلى أھداف معینة؛ 
تعبیریة تتصف بصفة النفعیة وال تخضع لقانون الشمولیة؛ والجذریة 

.والمؤسساتیة؛ وتنعت بأنھا سردیات مؤقتة؛ راھنة ومرحلیة

" جان فرنسوا لیوتار"وقد ظھرت السردیات الصغرى على ید 
للرد على السردیات الكبرى التي تقصي األصوات المھمشة وتسلط 

التاریخیة الرسمیة، بینما السردیات األضواء على الشخصیات
الصغرى تھتم بكل الثقافات؛ بما فیھا الثقافة الزنجیة  والكتابة 
النسائیة وأدب المثلیین؛ كما أنھا تؤمن باستقاللیة األشكال السردیة؛ 
حیث كل شكل لھ مرجعیاتھ و خصوصیاتھ الذاتیة و الموضوعیة، 

لتجنیس التي تبحث عن الشئ الذي یؤدي إلى نفي فكرة التأصیل و ا
.الجذور و األصول التي تدعو إلیھا السردیات الكبرى

حیث إنھا تَعتبر أن " الحدث"وتؤمن السردیات الصغرى بفكرة 
األحداث  تقع بشكل مفاجئ وفي زمن لحظي مفتوح غیر محدد 

أو مكان؛ وھكذا تبقى نصوص السردیات الصغرى مفتوحة زمانب
ن التنبأ بالنھایات؛ وانفتاحھا یساھم في على كل االتجاھات وال یمك

خلق أشكال تعبیریة سردیة تتصف بصفة االختالف الذي یكسر
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.فكرة الشمولیة والمرجعیة؛ واالنسجام  والثبات

ال تؤمن بنظریة األجناس األدبیة القادمة والمرحلة من ھاوكذلك إن
ن؛ التي علم األحیاء؛ وبالضبط من نظریة تطور األجناس عند داروی

وظفھا بعض نقاد األدب في مجال اإلبداعات األدبیة؛ الذین أرجعوا 
أصل الروایة إلى أصول لھا في الملحمة؛ بكونھا األب الشرعي لھا 

الحفید الولید للملحمة التي تعتبر ھي و المسرحیة شكلین أدبیین "أو 
عظیمین، وقد یمیل المرء إلى الظن بأن السبب ھو اتساع ارتباط 

18."یة باللھو و التسلیة الروا

ودعاة ھذه النظریة یقولون بأن  روایة دونكیشوت لسیرفانتیس 
مثال؛ لیست روایة فروسیة وإنما ھي امتداد للملحمة ومتأثرة بھا إلى 

ألن البطل الحدیث؛ دون أن یأبھ لالستحاالت " درجة التماھي فیھا
دیر الصارخة؛ یعلم أنھ یعتمد على نموذج ملحمي الیجادل؛ ج

بالمحاكاة؛ ھو نموذج أمادیس؛ البطل القروسطوي؛ ومن ورائھ وفي 
نفس المنظور؛ على نموذجي أخیلوس وأودیسوس البطلین 

.19" اإلغریقیین؛ وھما أقل مدعاة إلعاجة النظر و للنقد

یظل من جھتھ - إن لم یكن المؤلف ذاتھ - إن بطل سرفانتیس(بل 
" دون كیخوت"متعلقا بقراءة أكثر تقلیدیة للشعر الملحمي؛ بل إن 

یدفع إلى الحد األقصى الحكم المحابي؛ و الرسمي تقریبا؛ الذي 

275ص–األدبنظریة–ویلیكرینیھ.وارینأوستین 18

44ص -مدخل إلى نظریات الروایة-بییرشارتییھ19
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كانت تحظى بھ الملحمة منذ قرون؛ و الذي یرى في ھومیروس 
20)لمتعةالمرجع المطلق للمعرفة وا

فالروایة من ھذا المنظور؛ لیست حدیثة العھد؛ ولم تخترعھا 
الطبقة البرجوازیة؛ وإنما أعطوا للملحمة شكال جدیدا یحرر الفرد 
كسلطة معبرة عن الجماعة؛ وإعطاء الجماعة فرصة التعبیر عن 

.نفسھا من خالل الروایة 

ما غیر أنھ في سبعینیات القرن الماضي ظھرت حركات فكریة
بعد حداثیة تصدت لھذا النوع من التفكیر الشمولي بواسطة بعض 

حالة ما "في كتابھ " جان فرانسوا لیوتار"المفكرین و على رأسھم 
.؛ و یعتبر من أبرز دعاة فكر ما بعد الحداثة"بعد الحداثة 

وقد تصدى للسردیات الكبرى معلنا أفولھا مبینا كثیرا من عیوبھا؛ 
نظرتھا الشمولیة وإقصاؤھا للسردیات وأبرز ھذه العیوب

بأن الصغرى؛ ھذه األخیرة التي تعتبر بدیال نظریا؛ وھي التي تؤكد
لكل شكل من أشكال التعبیر السردیة  ما یجعل منھ شكال سردیا 

.مستقال بذاتھ یختلف عن األشكال السردیة األخرى

ید فالروایة مثال لیست امتدادا للملحمة وإنما ھي فن سردي جد
حدیث العھد على اآلداب العالمیة جمیعھا؛ یرتبط ظھورھا بظھور 
الطبقة البرجوازیة االنتلجنسیا التي اكتشفت ھذا النوع من التعبیر 
لتالؤمھ مع ھمومھا االقتصادیة واالجتماعیة؛ ووسیلة للتعبیر عن 

حیث تحریر الفرد من سلطة وقیود العصور .أفراحھا وأحزانھا
44ص-نفس المرجع20
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مت فیھا الكنیسة والفكر األبوي الرھباني؛ المؤید الوسطى التي تحك
لسلطة االتباع بدل االبتداع، وعندما تحرر الفرد تحررت معھ 

.أسالیب الكتابة األدبیة والروائیة

ویمكن تتبع أوجھ االختالف بین الملحمة و الروایة من خالل ھذه 
:التباینات

إن السرد في الملحمة یختلف عن السرد في الروایة؛ وفي القصة 
حیث إن القصیرة؛ وحتما إنھ یختلف عنھ في القصة القصیرة جدا؛ 

األدوات التي یتخذھا المبدع في شكل إبداعي معین، تختلف في 
طبیعتھا عن األدوات اإلجرائیة التي یعتمدھا في شكل إبداعي آخر 

ثة، أي أنھا أشكال لیست تطویرا ألشكال ألن األشكال األدبیة محد(
برعمیة وجدت في موروثنا األدبي، فال القصة تستكمل الحكایة؛ وال 

21)الروایة ھي الشكل الجدید الذي تأخذه المقامة

فالبطل في الملحمة الیمكن أن یكون فردا واحدا كما ھو الحال في 
ة؛ ویعبر عن الروایة؛ وإن كان فردا واحدا فإنھ یتكلم بلسان الجماع

في الغالب الشاعر الملحمي الذي ألنھمشاعرھا ویخدم مصالحھا، 
یصدح بصوتھ المدوي لیروي للمستمعین األعمال البطولیة الجلیلة؛

.یضع قواه الطبیعیة في مصاف القوى التاریخیةكما أنھ 

أما البطل في الروایة فإنھ یكون عادة فردا یؤدي دورا رئیسا، 
وبإمكانھ أن ن البطل والعالم الخارجي المحیط بھ،والصراع یكون بی

وذلك ( یؤدي أدوارا متعددة في الروایة باعتباره كائنا إشكالیا مریبا 
35ص–الذاكرة المفقودة -خوريإلیاس21
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نھ یزج بنفسھ في متاھة البحث عن القیم المطلقة دونما معرفتھ أل
22)لھا؛ ودون العیش فیھا بصورة تامة ودون االقتراب منھا

مة تعالج موضوعا بطولیا یركز على فمن حیث األحداث فإن الملح
فكرة الوطنیة والقومیة والماضي المجید والحرب والدفاع المشروع 

وال عن البالد، ویعتبر المدافعون عن الوطن قضیة في غایة النبل، 
الجریمة أو االنحراف، ویمكننا نعت الملحمة بأنھا یسقطون في عالم

. سرد نبیل وطفولي

حداث ھي مغامرات صریحة یؤدیھا البطل؛ أما في الروایة فإن األ
قد یعیشھا جمیع الناس في حیاتھم الواقعیة، وھي ولیدة الحاضر؛ 

ومادامت عكس الملحمة التي تستقي أحداثھا من الماضي العریق،
تستقي أحداثھا من الحیاة الیومیة والواقعیة بصورة مباشرة، الروایة 

فالبد أن تجد الجریمة ومادامت  تعالج نواحي الحیاة المختلفة 
.واالنحراف طریقا إلیھا 

ولیس بالضرورة أن تحتوي الروایة على مجموعة من األحداث؛ 
إذ بإمكانھا أن تكتفي بحدث واحد یقدم من خالل مجموعة من 
الشخصیات، لكل شخصیة زاویة رؤیتھا من ھذا الحدث، وقد نجد 

ھائیا مثلما نجد في كثیر من األحیان روایات ال تعتمد على الحدث ن
الرنست ھمنجواي التي اعتمد فیھا " العجوز و البحر"في روایة 

صاحبھا على حدث بسیط؛ لكن الجمیل فیھا ھو وصفھ لمشاعر 
.العجوز أثناء صراعھ مع أمواج البحر وسمك القرش

22-George Lukacs  : La theorie du roman, Berlin, 1963 .p.176
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وقد یقول قائل إن الروایة التاریخیة تعتبر ملحمة، نرد علیھ ونقول 
وایة التاریخیة؛ یعود إلى التاریخ لكي یستقي بأن الروائي في الر

أحداثھ فقط باعتماده تقنیة المیتاسرد؛ ألنھ یعرف بأن الروایة ال تنقل 
التاریخ الحقیقي؛ وإنما تستقي أحداثھا من التاریخ المتخیل بلغة 

.روائیة

كما أن اللغة في الروایة تختلف عن اللغة في الملحمة؛ ألن اللغة 
وتنھض على وصف الواقع المتحرك الذي یسمح الروائیة تقوم

بتصویره قدر االمكان؛ باعتباره واقعا ملموسا مدركا یعیش فیھ 
أناس حقیقیون؛ استطاع الروائي التعبیر عنھ بلغة متخیلة ولیس بلغة 

.مجردة كما في الملحمة

وما قلناه بخصوص اختالف الملحمة عن الروایة نقولھ عن 
شكال تعتبرعن الروایة، فالقصة القصیرة اختالف القصة القصیرة

أدبیا یستمّد أساسھ من كینونة ذاتیة كفلت لھ التّمیز داخل مجال 
أكبر فھيالسرد، تتمیز بالقصر عكس الروایة التي تتمیز بالطول،

حجماً من القصة القصیرة وتحتاج من القارئ إلى وقت أطول، 
وتنقل سلسلة والقصة القصیرة تقدم شریحة من تجارب الحیاة 

محدودة من األحداث أو الخبرات أو المواقف؛ في حین أن الروایة 
تحتوي على سلسلة كبیرة من األحداث وتبنى حول أزمة،

في كتابھ ست " فرانك أكونور"واألشخاص؛ وفي ھذا الصدد یقول 
اإلنسان في الروایة مصور على أنھ حیوان : (نزھات في عالم السرد

ة، بینما یصور اإلنسان في القصة اجتماعي یعیش في جماع
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القصیرة على أنھ صوت رومانتیكي مبحوح معزول ینكفئ على 
، الذي یضیق بھ »عصر التشظي«، كما أن الروایة تعیش 23)ذاتھ

. جسد القصة النحیف

نالحظ إذن بأن ھناك قطیعة ابستیمولوجیة بین السردیات الصغرى 
الصغرى من جدة ومن و السردیات الكبرى؛ لما یمیز السردیات

خصوصیات تخص كل شكل من أشكالھا؛ فعندما نتحدث عن القصة 
القصیرة والتقائھا بالسرد الروائي ال یعني أنھا خرجت من معطف 
الروایة كما یقال، ولم تكن بنتا عاقة لھا، فكل واحدة لھا 
خصوصیاتھا، صحیح إنھما یلتقیان في السرد النثري لكنھما یختلفان 

. ن الخصوصیاتفي كثیر م

وما قلناه عن االختالفات الواضحة بین القصة القصیرة والروایة 
نقولھ عن الفوارق الشاسعة بین القصة القصیرة والقصة القصیرة 
جدا التي تزداد تكثیفا وإضمرا؛ ألنھ كلما ضاقت العبارة اتسع 
المعنى كما قال عبد الجبار النفري؛ بمعنى أن ال تكون أیة كلمة في 

قصة القصیرة جدا زائدة ال حاجة لھا؛ بل أن تكون ضرورة ال ال
غنى عنھا من أجل خلق أو كشف عالم بأكملھ یجاور العالم الواقعي؛ 
أو یعكسھ؛ أو یختلف عنھ؛ أو یتقاطع معھ، وفي الوقت ذاتھ ال یجب 
أن یفتقر النص القصصي القصیر جدا إلى كلمة كانت ضروریة 

ر إذا بجدوى الكلمات وتوظیفھا وغابت عن العرض، یتعلق األم
.ضمن القصة القصیرة جدا كلمة كلمة

52ص -السردعالمفينزھاتست–أكونورفرانك 23
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وإذا كانت كل كلمة في القصة القصیرة جدا لیست زائدة عن 
الحاجة؛ كما أن ال كلمة مفقودة؛ فمعنى ذلك أن كل كلمة فیھا لیست 
طارئة، أو شارحة، أو مرتكزة على كلمة أخرى، ولكنھا ضرورة، 

أساسیاً في القیمة الجمالیة للمنجز القصصي وتلعب الضرورة دوراً 
القصیر جدا، ذلك أن الجمال ینتمي إلى نوع من الضرورة التي 
تختلف باختالف كل منجز أدبي أو فني أو علمي؛ فتتحول القصة 
القصیرة جدا المتقنة فنیاً إلى معادلة ریاضیة بالغة الدقة، أوقطعة 

24.الضرورة والجمال:موسیقیة؛ ال بد أن تتوافر على معیارین 

غیر أننا عندما نتحدث عن القطیعة االبستیمولوجیة؛ ال نقصد بھا 
، أي أن "قطیعة امتداد"القطیعة إلى حد الالعودة وإنما نقصد بھا 

السردیات الصغرى ھي التي تحتوي السردیات الكبرى، ولیس 
العكس ، فالسردیات الكبرى تفھم من خالل السردیات الصغرى، 

ردیات الصغرى لیست انفصاال نھائیا عن السردیات الكبرى ألن الس
وال استمرارا لھا، وإنما ھي انتقال جدلي إلى تقنیات وأدوات فنیة 
أشمل، فالتقنیات القدیمة التي اعتمدتھا السردیات الكبرى ال یتم 
تركھا بصفة مطلقة، لكن تتم مراجعتھا بالكیفیة التي تبین حدود 

.یة الجدیدةصالحیتھا للكتابة السرد

ثم إن السردیات الصغرى ال تفھم من خالل عالقتھا بالسردیات 
الكبرى بل بالعكس، ھذه األخیرة تفھم من خالل السردیات 
الصغرى، أي أن الكتابة السردیة تفھم من حاضرھا ولیس من 

وھذه األخیرة بحكم . ماضیھا، ألن الحاضر یحتوي الماضي

رد  فیسبوكي–رحمةأماني أبو  24
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ولى وتقطع معھا نھائیا، وإنما ترید أن شمولیتھا وجدتھا ال تلغي األ
تخلق لنفسھا طرقا وأشكاال تعبیریة مختلفة عن أشكال التعبیر 

.التقلیدیة

بمعنى أن السردیات الصغرى تكسر مسألة النموذج في الكتابة، 
وذلك بابتكار نماذج كتابیة خاصة بكل شكل من أشكالھا، بل بكل 
كاتب من الكتاب؛ وذلك بمراجعة تقنیات الكتابة التقلیدیة واستبدالھا 
بتقنیات جدیدة تواكب العصر، وتتناول مواضیع غیر 

دل التطرق إلى المكان باعتباره ب: مطروقة؛بتقنیات مختلفة؛ فمثال
ذلك الحیز المسطح ذو األبعاد الثالثة؛ أصبحنا نتحدث عن المكان 

)فراغ الصفحة الذي یدافع عنھ البیاض(في األحالم والمكان الفارغ 
أو الالمكان الذي نشعر من خاللھ بالزمان، حیث إن السردیات 

ت فكرة الصغرى لغت فكرة الفصل بین الزمان و المكان واعتمد
الفضاء بشكل عام، كما أنھا بدأت تھتم بالحركة عكس السردیات 

...الكبرى التي تولي اھتمامھا بالشئ بدل االھتمام بالحركة

إضافة إلى ذلك إن السردیات الصغرى تدخل في عالقة جدلیة مع 
جمیع أشكل اإلبداع األخرى؛ ونقصد بالجدل ھنا عملیة التكامل و 

الري، أي أن ھذه األشكال التعبیریة تمد التفتح بالمعنى البش
السردیات الصغرى بخواصھا النموذجیة، فالقصة القصیرة جدا مثال 
تبدو في مظھرھا كتابة سردیة موجزة؛ لكنھا تتغذى من خواص 
الشعر لغتَھ الشعریة؛ ومن المسرح أسلوبھ الحواري؛ أي التكامل 

استفادتھا منبین المجرد و المحسوس؛ بین العقلي و التجریبي؛ و
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الفكر الفلسفي أثناء البحث عن البعد الرؤیوي مثال؛ والتجریب 
عندما تستفید من الفنون التشكیلیة ومن تكثیف األحالم والتداعیات 

....النفسیة القادمة من علم النفس

إن ھناك حوارا بین جمیع األشكال األدبیة؛ فالسارد یستقي بدائل 
ى، حیث یتبادلون الخصائص و السمات فنیة من أشكال إبداعیة أخر

النوعیة التي تمیز كل شكل من ھذه األشكال، مع تغییر وتعدیل 
طفیف لكي تصبح قادرة على تقدیم أعمال عالیة لھا قیمة جمالیة 
وفنیة، فلوال الشعر مثال لما توصلنا بأعمال روائیة تمتع القارئ 

حكرا على الشعر لیس ( بلغتھا الشعریة العالیة، فالتعبیر بالصورة 
وحده؛ بل ھي وسیلة تتقاسمھا سائر األجناس األدبیة بتفاوت 

25)نوعي

وتلتقي الروایة و القصة مع فن الرسم عندما یلجأ السارد إلى رسم 
مالمح شخصیاتھ؛ فتشعر وأنت تقرأ عمال روائیا مثال؛ وكأن الكاتب 
یحیل القارئ على البعد البصري للتصویر الروائي و القصصي؛ 
مثلما نجد ذلك في روایة الخبز الحافي التي برع فیھا محمد زفزاف 

.في تتبع شخصیاتھ كأنھ یكتبھا بألوانھا الواقعیة الطبیعیة

كما تلتقي السردیات الصغرى مع فن التمثیل والتشخیص اللذان 
ینتمیان إلى فن المسرح و السینما، حیث السرد الروائي والقصصي 

یات من درجة الشخصیات الورقیة إلى یقوم بعملیة نقل الشخص
درجة الشخصیات الحیة الممثلة التي تؤدي أدوارھا في فضاء العمل 

8ص-االستعماریةالروایةفيالصورةبناء- أنقارمحمد25
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السردي، فیصبح التمثیل نوعا من أنواع الصورة الروائیة أو أحد 
وسائلھا، وذلك بوصف الشخصیات و الدخول في نفسیتھا من خالل 

.زاویة الرؤیة وخاصة؛ الرؤیة من خلف

یر نقول إن العالقة بین السردیات الكبرى والسردیات وفي األخ
الصغرى لیست قبلیة تعود إلى الجذور ولیست بعدیة تقفز إلى 
المستقبل لخوض غمار التجریب؛ و إنما ھي عالقة تكاملیة فیھا 
حوار بین ما ھو ماض قدیم وما ھو حاضر جدید، حیث إن الماضي 

قوانین تحكمھ، فعملیة لیس نموذجا ثابتا ونھائیا؛ وال الحاضر بال
.التكامل تلغي عملیة النموذج المطلق الدائم 
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القصة القصیرة جدا في ضوء نظریة الجذمور-7

؛ وھي "الجذمور"إن القصة القصیرة جدا؛ تشبھ في طبیعتھا نبتة 
النبتة التي تنمو في جمیع االتجاھات، بال جذر وال ساق؛ ونظریة 

نظریة تحطم الوحدة الخطیة للمعرفة، (rhizome)الجذمور
وتكسر نظریة اإلحالة على الوحدة الدوریة للَعود األبدي الحاضر 
كمعطى غیر معروف داخل الفكر؛ حیث إن مفھوم الوحدة یتعرض 
باستمرار لإلزعاج وللعراقیل داخل الموضوع، في حین ینتصر 

26.نوع جدید للوحدة داخل الذات 

ھو الصیغة الظرفیة التي تتواصل (ولوزفالجذمور كما یرى جیل د
بحسبھا التعددات، أي ھو صورة التالقي المصادف الذي تحققھ 
التركیبات العابرة و الجزیئیة أفقیا على مستوى البساط، وبھذا فكل 
موجود ھو في الحقیقة جذمور، بما أن كل كائن مھما كانت طبیعتھ، 

ظرفي حركي ھو في عرف فلسفة الحدث تعدد وتولیف، أي ترابط
یتحقق بدون أي مبدأ قار أوغایة تحكمھ، وآلة عابرة ال یتحدد معناھا 
وداللتھا إال مجالیا، أي في حدود ما تمنحھ تفاعالتھا وأطرافھا 

27)المجاورة

والقصة القصیرة جدا في ضوء نظریة الجذمور ال تبدأ وال تنتھي؛ 
وتعمل على خلخلة فعل الكینونة واجتثاثھ؛ فھي موجودة دائماً في 
الوسط؛ بین األشیاء؛ ألنھا كائن بیني؛ ترابطي وتعاطفي؛ یتحقق بین 

عنصرین متنافرین بتركیبة مفتوحة على كل التولیفات بطریقة 

219ص–دولوزفلسفةجیل-حدجاميعادل 26

219ص–فلسفة جیل دولوز -حدجاميعادل  27



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

48

تحقق على مستوى البساط ولیس على مستوى أفقیة؛ أي أنھا ت
الجذور؛ إنھا  تتحالف؛ وتعتمد طریقة أخرى في السفر والتحرك؛ إذ 
أنھا تنطلق من الوسط، ومن خالل الوسط تدخل وتخرج وال تبدأ وال 

.تنتھي

كما أنھا تتخلص من العضویة ومن األصول الثابتة؛ وال تتقبل 
د، ألنھا تدور حول نفسھا االنتساب إلى أي نوع من أنواع السر

وتتفرع بكثرة؛ جانبیاً ودائریاً؛ وتتوفر على مداخل متعددة؛ كما 
تتوفر على خط الھروب كممر للتنقل وتغییر المحطات؛ وتخضع 

.للقانون التعددي الذي ینمیھا ویبعتھا على التطور

والتعددیات تحدد من الخارج بواسطة الخط المجرد؛ وخط 
ل؛ التي بمقتضاھا تتبدل طبیعتھا عند ارتباطھا الھروب؛ أو الترحی

بتعددیات أخرى برانیة، بمعنى أنھا تنھض وتنمو من تلقاء نفسھا 
وتتغذى من تجارب ونماذج إبداعیة متنوعة، تأخذ منھا ما یزیدھا 
عمقا وقدرة على استیعاب خصائص ھذه النماذج اإلبداعیة، ألنھا 

وقابلة للتفكیك والنقض؛ كما منفتحة و قابلة للتواصل بكل أبعادھا؛ 
أنھا مستعدة للتحوالت بشكل دائم، ویمكنھا أن تتمزق وأن تتكیف مع 
التولیفات من كل نوع؛ ویعاد إنتاجھا بصیغ تعبیریة مختلفة من حین 
آلخر وفق ما تتطلبھ متطلبات المتلقي وما تفرزه ذات المبدع، حیث 

لتفاوت الناس (ا یكون لكل مبدع خریطتھ اإلبداعیة الخاصة بھ نظر
في حذقھم لفن السرد وطرائق القص؛ ومن ھنا كان لكل فرد 

سردیاتھ؛ ونصیبھا من النجاح و اإلخفاق؛ ومن الجذب و اإلمالل؛ 
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ومن اإلیحاء أو المباشرة؛ ومن اإلیجاز أو اإلطناب؛ وربما كان 
القاصون الموھوبون ھم أكثر الناس عنایة وإتقانا لفن السرد وسحر 

28)القص

كما أن القصة القصیرة جدا لیست صورة للعالم وإنما ھي العالم 
نفسھ؛ ولكن بطعم أدبي؛ تسیر معھ في خط واحد ال یمكن الفصل 
بینھما، وتتقوى بفعل ترابطھا وتكاثفھا وتالقحھا الخارجي، وتموت 
عندما تتراجع باحثة عن جذورھا وشجرة أنسابھا، كما أنھا تنتھي 

...حول الزعامة عندما تدخل في صراع 

وبھذا یمكننا أن نصف طبیعة القصة القصیرة جدا بالحرباء عندما 
تغیر لونھا، فإن جلد الحرباء یتكون من خالیا تحتوي داخلھا على 
مواد ملونة أو صبغات تكون ھي المسؤولة عن لون الجلد، تتغیر 
بحسب تفاعلھا مع المحیط الذي یؤثر فیھا، ولون جلد القصة 

جدا ھو بناؤھا الفني وقدرة القاص على التخیل وابتكار القصیرة 
عوالم فنیة جمیلة تتفاعل معھا ذات القارئ وتتأثر بھا؛ بل تتماھى 

.مع طبیعتھا

وحینذاك تصبح القصة القصیرة جدا ھي السرد البدیل؛ الذي یسعى 
إلى نقض أقانیم السردیات الكبرى؛ ویفكك مقوالتھا؛ ویزعزع 

ي أیدیولوجیاتھا؛ وذلك عن طریق مجموعة من مركزیتھا ویشكك ف
االستراتیجیات والحیل واألسالیب الفنیة والجمالیة التي تجد تمثیالتھا 

10ص–النقد التطبیقي للقصة القصیرة في سوریة -الفریجات عادل-28
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.من النصوص العربیة القصیرة جداالنّصیة الدالّة في قطاع عریض

وھكذا فإن من یقول بأن القصة القصیرة جدا خرجت من معطف 
الحرباء خرجت من جسم القصة القصیرة، كمن یقول بأن 

الدینصور؛ حیث لكل كائن حي خصائصھ وممیزاتھ التي تمیزه عن 
باقي الكائنات األخرى؛ فالقصة القصیرة جدا كائن حیوي حي؛ 
تعیش في المجتمع، وتتفاعل مع الناس تؤثر فیھم وتتأثر بھم، تفعل 
وتفتعل، تتعرض لكثیر من األزمات ومن التقلبات، ففیھا األفضل 

األسوأ؛ ومنھا ما یتعرض ألزمات قاتلة تسرع من فنائھا؛ إذ وفیھا 
إن أخطر ما یھددھاھو استسھالھا ؛وغرقھا في التقلید وتكرار الذات 
المستمر؛ واستنفاذھا ألغراضھا وأسالیب كتابتھا، مما جعل كثیرا 
من األعمال القصصیة القصیرة جدا فقیرة في بنائھا ومحتواھا؛ 

لة لنقل النكت و العبر والعظات،حیث حیث أصبحت عبارة عن وسی
األفكار حینھا تبدو جاھزة و بارزة یسقطھا الكاتب داخل الشكل 

.القصصي القصیر جدا
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"التأسیس و التجنیس"القصة القصیرة جدا بین -8

انطالقا مما یدور من أسئلة وحوارات وصراعات محمومة في 
نالحظ بأن ثمة شكال الفترة األخیرة حول القصة القصة القصیرة؛ 

أدبیا جدیدا یولد؛ وظاھرة لھا مالمحھا وسماتھا الممیزة باتت تفرض 
نفسھا على واقع الحركة األدبیة؛ولم یعد بالمكان تجاھلھا أو 

.تجاوزھا سكوتا وإعراضا أال وھي القصة القصیرة جدا

مفھوم القصة القصیرة جدا-1

فأم موسى إن القصة لفظ مشتق من قص یقص قصا بمعنى تتبع؛ 
أي تتبعیھ، ) قصیھ(ضعیھ في الیم بین الماء و الشجر و: قالت البنتھا

وكلما كان القص قصیرا جدا كلما كان فعل القص عسیرا ومنھكا؛ 
.غیر أن فرصتھ في إصابة المعنى تكون دقیقة وبلیغة

والمشتغل في مجال القصة القصیرة جدا؛ یقرأ ھذا الواقع من 
ا متعددة؛ متسائال عن قضایا كونیة مرجعیات مختلفة ومن زوای

ووجودیة تشغل اإلنسان منذ القدم؛ فیقوم بعملیة تأویل الواقع 
والبحث في سر وجود اإلنسان والكون؛ طارحا كل أشكال األسئلة 
الفلسفیة و األنطروبولوجیة، ومن ھنا یصبح كاتب القصة القصیرة 

لناقد تأویال جدا مؤوال أول و الناقد مؤوال ثانیا، ویكون تأویل ا
مضاعفا یبحث عن المعنى في ظاھر النص؛ وعن فائض المعنى في 
عتمة النص؛ أي في ذاكرة النص المنسیة وراء الكلمات؛ ألن النص 

القصصي القصیر جدا یكشف نفسھ للقارئ على مستویات مختلفة 
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تختلف باختالف حموالت النص أوال؛ وحموالت قارئ النص ثانیا، 
تتعدد القراءات ویبقى المعنى في بطن صاحبھ، وبالرغم من ذلك 

ألن طمع الفھم النھائي للنص یحتاج إلى سفر طویل في ذاكرة 
ومرجعیات النص وصاحب النص؛ من أجل الوصول إلى تأویل 

.مضاعف وعمیق حسب رأي أمبرطو إیكو

والقصة القصیرة جدا؛ شكل من أشكال التعبیر؛ فرضتھ ظروف 
العصر ومتطلبات الحیاة السریعة والمتسرعة؛ ورغبة اإلنسان في 
ابتكار طریقة في التعبیر تواكب سرعة الحیاة؛ وتتماشى مع 

المجتمع ما وجاءت كذلك لتتماشى مع ضغوطات المعیش الیومي؛ 
حیث إن والمعلومیات؛بعد الصناعي؛ ومجتمع المعرفة التقنیة 

اإلنسان لم یعد في حاجة إلى االنتظار إلى الغد لمعرفة الخبر؛ بل 
أصبح في حاجة ملحة إلى معرفة النھایات في وقتھا؛ كما ھو الشأن 
أثناء مواكبتھ ألخبار القنوات الفضائیة؛ وھي تنقل و تتبع األخبار 

یة ھذه العاجلة؛ فجاءت القصة القصیرة جدا كحتمیة ضروریة لتلب
الرغبة الملحة؛ وھذه الحاجة الضروریة التي تتالءم وسرعة 

.وضغوطات الحیاة

فلم یكن ظھور القصة القصیرة جدا عبثا وإنما  ظھرت ألسباب 
ذاتیة تتعلق بدرجة القصدیة والوعي عند القاص؛ التي تدفعھ إلى 

لتلبیة رغبة محاولة االبتكار والتجدید؛ كما أنھا ظھرت 
؛ فرضتھا مستجدات عصر ما بعد الحداثة التي أطلقت سوسیوثقافیة

النار على أقدام الحداثة؛ التي لفظت أنفاسھا في الغرب؛ بسبب 
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التحوالت االقتصادیة العنیفة التي أدخلت الناس في عصر جدید من 
التطور السریع؛ الذي یواكب ثورة تكنولوجیة المعلومیات؛ وأشكال 

.و النفعیة العالمیةاالستھالك واالقتصاد المعولم؛

بدایات القصة القصیرة جدا في الغرب-2

ولعل إرھاصات ھذه الظاھرة لیست ولیدة السنوات األخیرة كما 
یعتقد كثیر من الدارسین بل تتجاوز ذلك بكثیر؛ فمنذ أن حددت 

إن مستقبل القصة : فرجینینیا وولف موقفھا من مستقبل القصة بقولھا
ح شعرا؛ وسیدخل في النثر الكثیر من ال محالة صائر إلى أن یصب

في خدمة -في تصورھا–خصائص الشعر ألن الشعر قد فشل 
غایات القرن العشرین؛ ترى أن حل المشكلة یكون على یدي القصة 

تتبنى القصة شیئا من سمو الشعر وكثیرا من طبیعة (الشعریة أي أن 
.29)النثر العادي

كما أن محاولة األدیبة الفرنسیة ناتالي ساروت التي تجاوزت 
فرجیینیا وولف في تحلیل المشاعر إلى وصف االنفعاالت 

بعنوان 1938واستخراج الباطني منھا في مجموعتھا الصادرة عام 
وھي صور ولیدة لحظة ترجمتھا األدیبة إلى كلمات " انفعاالت"

صیقة باألشیاء؛ وتعمل مكثفة ومحددة لتعبر عن أحاسیس عفویة ل
على طرح األسئلة دون محاولة اإلجابة عنھا؛ ونذكر ھنا أن 

مجموعتھا لم یدرجھا الدارسون تحت فن القصة القصیرة أو أي 

.297ص-محمودالسمرة: ت-السیكولوجیة القصـة- إیدللیون 29
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جنس أدبي كما أن جمیع دور النشر كانت قد رفضت نشرھا في 
.30بادئ األمر

ى بأن القارئ في حاجة إلJ.C. Reidوفي منتصف الستینیات رأى
نصوص موجزة ومكثفة؛ فترجم أربعین قصة قصیرة جدا في كتاب 

.31واحد ومكتمل فنیا لمعالجتھ مع الطلبة داخل األقسام الدراسیة 

وقد ارتبط مصطلح القصة القصیرة جدا بمصطلح ما بعد الحداثة؛ 
الذي بدأ بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ لكنھ تطور في النصف الثاني 

، وقد وظفھ أوال 1973أزمة النفط العالمیة سنة من السبعینیات بعد
جان فرنسوا (ثم الفیلسوف الفرنسي ) تشارلز جینیكس(المعماري 

ھي نقد الحداثة المعماریة؛ ) جینیكس(حیث كانت فكرة ).لیوتار
أن ) لیوتار(، بینما أراد )كوربوزییھ(و) باوھاوس(وتحدیدا وظیفیة 

ب أنموذجاً جدیداً معرفیاً بال درجة األولى؛ یُمكننا من إطالة أمد یُنصِّ
الحداثة، وخاصة بعد  فقد أیدیولوجیات الوفرة المجانیة، والتقدم 
الخطي الثقافي والسیاسي واالجتماعي والتقني، واستبدال الحداثة 
القائمة على اقتصاد النفط؛ بما بعد الحداثة القائمة على اقتصاد 

.التقنیة المرتبطة بالعولمة

داثة یشمل خطابات متنوعة ومتعددة؛ تلتقي كلھا حول وما بعد الح
نقد األساس العقالني والذاتي للحداثة؛ ممثال في السردیات الكبرى؛ 
التي كشفت عن زعزعة الثقة فیھا، فأفكار مثل الحریة؛ والتسامح؛ 

والسالم؛ والجمال؛ وسلطة العقل؛ وكان القاص في ھذه المرحلة 

.25ص-العشريفتحي: ت-انفعاالت-ساروتناتالي 30

J.C Reid, 40 Short short stories, Edwarl Arnold, p.7 31
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معان في ھذا العالم؛ ومھما قمنا بالبحث عن یعتقد بأنھ ال توجد أیة 
32.المعاني ال یمكن إیجادھا

ویوصف تیار ما بعد الحداثة؛ بأنھ نھایة الّسردیات الكبرى؛ التي 
تشمل جمیع الفلسفات والمذاھب السردیة الكبرى؛ التي تعتقد أنھا 
شاملة؛ وضامة؛ لكل أشكال الكتابة السردیة؛ ولذلك فقد أعلنت موت 

األجناس؛ وموت سلطة الصوت الواحد؛ و الرؤیة الواحدة؛ فكرة 
وحلت محلھا سردیات صغرى؛ ومنھا القصة القصیرة جدا؛ كشكل 
من أشكال التعبیر السردي؛ لھ مكوناتھ وممیزاتھ الخاصة؛ ولھ 
شخصیتھ التي تأبى التأصیل و التجنیس؛ أي أن ما بعد الحداثة 

افظت على نفسھا بشكل أعلنت استقاللیة قطاعات سردیة صغیرة؛ ح
.طبیعي في قراءة و تأویل الحیاة الیومیة بالشكل الذي یرضیھا

) التنوع؛ التعدد؛ االختالف؛ التفكیك(ومن سمات ما بعد الحداثة 
الذات (كما أنھا تسعى؛ الى تجاوز التصورات العقلیة ومفھوم 

عد وبھذا فإن ماب) كانط(ثم )  دیكارت(الذي أرسى دعائمھا ) العاقلة
الحداثة؛ یشمل خطابات متنوعة ومتعددة تلتقي كلھا حول نقد 

.األساس العقالني والذاتي للحداثة

وأھم وسیلة اعتمدتھا سردیات ما بعد الحداثة؛ ومنھا القصة 
القصیرة جدا؛ ھي المحاكاة الساخرة للواقع؛ بأسلوب مستعار وغیر 

رب من اإلبداع حقیقي؛ بطریقة تقترب من اللھو والعبث أكثر مما تقت
المنسجم والمنظم؛ ألن كاتب القصة القصیرة جدا؛ غیر معني بنظام 

216ص–للسردمؤتمرعمانبحوث–الكینونةوأسئلةالسرد-32
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و انسجام العالم؛ بل إنھ یبحث عن فوضى العالم؛ وینقلھا على 
.صفحات قصیصاتھ القصیرة جدا

و من أجل نشر قصة ما بعد حداثیة؛ تتصف بالعبثیة و الفوضى 
لى قناة سردیة؛ فیھا كم وغیاب المعنى، بحث كتاب القصة الجدیدة ع

ھائل من اإلبداع الفني في قلیل من الكلمات؛ وكانت القصة القصیرة 
.جدا ھي رھان المتتبعین و المھتمین بالسردیات الصغرى

وتتكون القصة القصیرة جدا من بنیات متعددة؛ على مستوى 
الشكل و المضمون؛ ومن الناحیتین الداللیة والسوسیولوجیة؛ الشيء 

ینتج عالقة ما بین الواقع والخیال؛ وبین الذوق الطلیعي الذي 
والذوق الشعبي، مما یدفع القارئ إلى توھم حقیقة الواقع المتخیل؛ 
ویعتقده حقیقیا؛ ومن صفاتھا أنھا وصلت في بعض مراحلھا إلى 
الغرابة و التعقید؛ إلى درجة تعذیب القارئ بتضبیب مستوى الرؤیة 

مكون اللغة؛ حیث اللغة ال تعكس طرق لذیھ؛ معتمدة في ذلك على 
تفكیرنا فحسب، وانما تؤثر في مدارك القارئ وعلى طرق تشكیل 
مفاھیمھ، وال تعبر عن الواقع فقط؛ بل تخلقھ وتمارس تأثیرا علیھ؛ 
وعلى الطریقة التي یرى فیھا العالم ویدركھ؛ وعلى الكیفیة التي 

قول فوكو،ھي تعمل بھا لتشكیل عالم القارئ؛ ألن اللغة كما ی
وللخطاب حیاة خاصة قائمة بذاتھا بحیث تشكل واقعا ) خطاب(

بنفسھا، كما ترمز الى خطاب محدد یمثل العالقة المتداخلة بین اللغة 
..والمؤسسة االجتماعیة والقوة والسلطة
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وجمال القصة القصیرة جدا في شغبھا؛ حیث إنھا أثارت كثیرا من 
النقاشات؛ على صفحات الكتب والجرائد و المجالت؛ وفي 
المھرجانات الثقافیة و المنتدیات اإللكترونیة؛غیر أن أغلب ھذه 
الصراعات تمحور حول جوانب ثانویة؛ ابتعدت عن جوھر القصة 

ستفاض النقاد و الباحثون في القصیرة جدا؛ كمناقشة التسمیة حیث ا
تعداد التسمیات التي وصلت إلى أكثر من عشرین اسما؛ منھم من 
سماھا بالقصة الومضة؛ القصة في حجم الكف؛ شذرات قصصیة؛ 
قصیصات؛ أقاصیص؛ المیكروقصة؛ وغیرھا من األسماء مع العلم 

وال تحب اسما آخر غیر تتحدى التعریف؛ أن القصة القصیرة جدا؛ 
.33"لقصة القصیرة جداا"اسم 

كما أن كثیرا من النقاشات قد حامت حول مسألة التجنیس و 
التأصیل؛بالعودة بھا إلى التراث العربي القدیم، لكننا من جانبنا ننفي 
ھذا الرأي و نقول بأن القصة القصیرة جدا تستمّد أساسھا وأصالتھا 

.السردمن كینونتھا الذاتیة التي كفلت لھا التّمیز داخل مجال 

وللقصة القصیرة جدا عدة صفات و ممیزات منھا صفة الغموض 
الدال؛ أو الغموض المقصود؛ الذي من شأنھ خلق ھذا الصراع الدائم 
حول الشكل و المضمون؛ وقدرتھا على تعمیق الوعي بعالم 
اإلنسان؛ وتوسیع فھم عوالمھ المختلفة والمتعّددة؛ لخلق دینامیة 

وتتمیز كذلك بخاصیة التكثیف .كنھا عمیقة جداإبداعیة  قصیرة جدا ل
والتركیز واختفاء تفاصیل اإلنشاء؛ والتشطیبات الدائمة لما ھو زائد؛ 

یكفیك من القالدة ما یحیط (فھي كما یعبر عنھ المثل المشھور 

16ص –مضمرات القصة القصیرة جدا –محمد یوب  33
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فاللفظة فیھا تحمل شحنات داللیة عالیة الدقة بأقل الكلمات؛ ).بالعنق
االقتصاد الشدید في اللغة إلى درجة وھو الذي یمكن أن ننعتھ ب

الزھد؛ مستغلة في ذلك تقنیة اإلقالل اللغوي المفضي إلى تشظي 
المعاني؛ فھي جمل قصیرة جدا تتجھ صوب بناء بالغة التكثیف؛ 
التي تنشحن فیھا الدوال بقدرات تعبیریة ال حدود لھا؛ فعندما تقرأ 

ا؛ تشعر المتلقي نماذج منھا تشعر بأنھا قصیرة جدا لكنھا غنیة جد
بومضة لیست مضیئة وإنما خاطفة؛ تستفزه أكثر مما تضيء لھ 

....المحیط الخارجي، وتثیر فضولھ بطریقتھا الملغزة

ضمار خصائص تُمكن القاص من ألن التكثیف واإلیجاز واإل
القبض على لحظة حیاتیة عابرة؛ ال یسمح بتسرب الجزئیات و 

ظ الزائدة وكل ما یمكنھ أن یثقل السرد التفاصیل؛ ویستغني عن األلفا
القصصي القصیر جدا؛ والتكثیف مصطلح استقدمھ النقاد من 
التحلیل النفسي لألحالم، ألن فرویدھوالذي الحظ أن التكثیف آلیة 
شعریة أساسیة في بناء الحلم؛ ألن ھذا األخیریتمیزبقوة داللتھ 

واحد إلى معرفة وكثافتھ ویكون ھناك تكثیف في كل مرة یقودنا داّل 
أكثرمن مدلول؛ أوبكل بساطة في كل مرة یكون فیھا المدلول 

. 34أكثرانفالتا من الدال

؛ مثل الحلم؛ تأتي مصبوغة؛ او القصة القصیرة جدا بدورھ
ممتزجة باللذة أواأللم، فھي ترید أن تكون شیئا حیویا حساسا، تدمر 

تلقّیھا أن وتبني، تقول وتعني، تحس وتشعرأیضا، والتنتظرمن م
یفھم فقط، بل أن یدرك ویحس ویشعر؛ وھي بھذا شكل أدبي أوسع 

2006دیسمبر الفوانیس االلكترونیة،مجلةالقصیرةجدا،القصةشعریة-المودنحسن-34



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

59

من الكتابة في معناھا المادي الطباعي، وأقرب من اللغة الحیة، أي 
.أنھا أقرب من الكالم والخطاب الشفاھي في حیویتھما وحساسیتھما

ولیس المقصود من القصة القصیرة جدا قصر البناء الفني المكتفي 
بعدد قلیل من الكلمات المكثفة؛ وإنما المقصود من القصر ھو حجم 
الحدث الذي تعتمده؛ وھو حدث لحظي قصیر جدا؛ یعالج موضوًعا 
واحًدا، أو فكرة أو موقفًا محدًدا أو جزئیة من جزئیات الحیاة 
لشخصیة من الشخصیات؛ ألنھ حدث كبیر في ما یحملھ من دالالت 

قلیلة الضروریة؛ یتلقاه القارئ ككل وفي مضمرة في ثنایا الكلمات ال
الحال وبسرعة شدیدة؛ ویتسع معنى القصة القصیرة جدا كلما 
تعددت أوجھ القراءات و التأویالت؛ ویصبح للحدث الواحد عددا ال 

.متناھیا من المعاني و الدالالت

والنصوص القصصیة القصیرة جدا تبدو على مستوى بنیة اللغة 
وبسیطة، وعندما نغوص فیھا نجدھا نصوصا وكأنھا نصوص مغلقة

مائلة إلى تأویالت متنوعة تتناص مع نصوص معرفیة أخرى، ألن 
فیھا زخما ھائال من الدالالت تبین عمق وفكر صاحبھا واطالعھ 

.على مجاالت معرفیة مختلفة ومتعددة

وھي بحكم طبیعتھا المكثفة ال تحیل إلى نفسھا وإنما تحیل إلى 
تتجاور بل تتجاوز المعنى البسیط إلى معاني أكثر دالالت أخرى

عمقا، تتقاطع مع مجاالت معرفیة أخرى أكثر داللة وأكثر 
موسوعیة، نصوص یصعب قراءتھا بطریقة تفسیریة شارحة لسطح 
القصة القصیرة جدا؛ بل تحتاج إلى الغوص عمیقا في دالالتھا، وال 
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الغائب یبقى مضمرا تكتفي بالحاضر بل تبحث في الغائب فیھا، و 
.خفیا في ذھن القاص مھما تعددت القراءات

ومن جمالیات القصة القصیرة جدا؛ اختفاء التفصیالت؛ و ترك 
القاص لمجموعة من الفراغات في فضاء القصة ، لتوریط القارئ  
ودفعھ إلى أن یتصور ویتخیل الجزئیات التي بین السطور التي 

.لحظيتعطیھ فرًصا ألن یعیش الحدث ال

وھي نھایة القصة وخاتمتھا،تأتي "والقفلة في القصة القصیرة جدا 
بطریقة مفارقة و بغیر ما یتوقعھ القارئ، تخفي مقصدیة القاص 
الظاھرة و المضمرة، وھي التي تحرك فضول المتلقي و تدفعھ إلى 
التأویل والبحث عن الحلول المتاحة والممكنة للمنجز القصصي 

التي تسمى ببیت القصید الذي تتكثف فیھا وھي.35"القصیر جدا
إبداعات القاص؛ وتكون إما مفتوحة، أو مقفولة؛ المفتوحة ھي التي 
یترك فیھا القاص الحریة للقارئ لتصور النھایة التي یختم بھا 
المشھد القصصي القصیر جدا، و النھایة  المقفولة ھي التي ینھي 

. فیھا القاص الحدث اللحظي وفق زاویة رؤیتھ

وتظل القفلة مكتنزة؛ محافظة على خصائص المفاجأة و الكشف و 
ینبغي أن "التنویر والمباغتة؛ وتكون عكس ما یتوقعھ القارئ؛ 

تكون القفلة حرة في تحركھا ، عصیة على القارئ ویصعب القبض 
علیھا، فھي التي تحرك في المتلقي المخزون المعرفي والموروث 

الذي تضمره الذاكرة، وھي التي ترفعھ الثقافي الجمعي و الجماعي
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من مستوى القارئ المستھلك إلى مستوى القارئ اإلیجابي المنتج 
.36"للمعنى و المساھم في عملیة ما بعد القراءة و التأویل

القصة القصیرة جدا في المشھد الثقافي العربي-3

االنفتاح لقد انتشرت القصة القصیرة جدا في الوطن العربي؛ بفعل 
الثقافي على الغرب وترجمة األعمال األدبیة الكبیرة وبخاصة 

التي نجحت في تصویر اللحظة المكثفة " ناتالي ساروت"تجربة 
والواعیة ؛ إضافة إلى عدد من الترجمات لقصص غربیة نشرتھا 

.37وغیرھا" مواقف"و" اآلداب: "مجالت مثل 

" نتالي ساروت"تبة للكا38)انفعاالت ( وتعد المجموعة القصصیة 
؛ أول بادرة موثقة تؤرخ لبدایة ھذا الفن الجدید، 1938الصادرة عام 

بمتابة جرس تنبیھ 39وكانت ترجمتھا الى العربیة في السبعینیات
حقیقي لألدباء العرب بوالدة شكل قصصي جدید، فبدأت تظھر في 
الصحف والمجالت المتخصصة، قصصا قصیرة جدا كان تأثیر 

..ي ساروت واضحا علیھا كتابات نتال

ومما ساعد على انتشارھا؛ رغبة الصحافة في نشر نصوص 
قصصیة قصیرة جدا مالئمة لحجم الصحف و المجالت األدبیة، 

بدت في األول بطیئة حیة، " وفي ھذا الصدد یقول طراد الكبیسي 
وفي 40"ثم وجدت في الصحافة ما شجعھا على األسفار واالنتشار
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یسیر إبراھیم نصر هللا الذي یرى في مقدمة كتاب أفق نفس االتجاه 
التحوالت في القصة القصیرة أن انتشار القصة القصیرة جدا بلغ 
حدا ال یوازیھ حد سوى انتشار قصیدة النثر؛ بحیث أصبحت ظاھرة 

.41.....ذات حضور شبھ یومي في الصحافة الثقافیة العربیة 

المجال؛ نذكر بعض النقاد وعلى مستوى الكتابات الرائدة في ھذا 
الذي أعاد الذاكرة العربیة في تعاطیھا للقصة " باسم حمودي"ومنھم 

الذي نشر " نوئیل رسام"القصیرة جدا إلى تجربة القاص العراقي
على صفحات جریدتي 1930نصوصا قصصیة قصیرة جدا سنة 

البالد و الزمان البغدادیتین؛ وأكد على أھمیة تجربة القاص اللبناني 
) العذارى ( الذي اصدر مجموعتھ القصصیة " توفیق یوسف عواد"

( واحتوت على قصص قصیرة جدا لكنھ أسماھا 1944عام 
) .حكایات 

ھو القاص "القصة القصیرة جدا"وأول من استخدم مصطلح 
خمس قصص 1973عندما كتب عام " إبراھیم أحمد"العراقي 

) صیرة جداخمس قصص ق(قصیرة جدا؛ وضعھا في ملف بعنوان 
42.

) حدوة حصان (في مجموعتھا " بثینة الناصري"ونشرت 
؛ ونشر )قصة قصیرة جدا ( قصة أسمتھا 1974الصادرة عام 

خمس قصص قصیرة جدا ضمن " خالد حبیب الراوي"القاص 
عبد "، ونشرھا 1975الصادرة عام ) القطار اللیلي ( مجموعتھ 

.8ص-القصیرةالقصةفيالتحوالتأفق–نصرهللاإبراھیم 41
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" جمعة الالمي"وكذلك في نفس الفترة " الرحمن مجید الربیعي
وتجربة " محمد مخزنجي"؛ وھناك كذلك أعمال"أحمد خلف"و
محمد إبراھیم "في مصر، و" إبراھیم أصالن"و" یوسف إدریس"

في العراق وقصص " إبراھیم أحمد"في المغرب ؛ و" بوعلو
" محمد الماغوط"، الذي تعتبر أعمالھ على حد قول"زكریا تامر"

لة التي تحمل نبأ صاعقا ال تمحوه بأنھا تشبھ البرقیة المستعج
الذاكرة، والقصة عنده ذات منحى واحد وحدث واحد وشخصیة 
واحدة في كثیر من األحیان وھي مثل القصیدة التي یختتمھا الشاعر 

.بفكرة مدھشة وساخرة

" یوسف الشاروني"وعلى مستوى الدراسات النقدیة ھناك جھود 
1969عام " لربیعيعبد الرحمن مجید ا"وكتابات 1959عام 

؛ وفي سبعینیات القرن الماضي ظھرت 1969عام " خالد حبیب"و
" یاسین النصیر"و" فاضل ثامر"و" طراد الكبیسي"دراسات ل 

وغیرھم محاولین تتبع ھذه الظاھرة وتقعیدھا على نحو یساھم في 
استمرار وجودھا؛ وذلك في مقاالت منشورة على صفحات الجرائد 

.و المجالت

خصص لھا كتابا "  أحمد جاسم الحسین"أن الناقد السوري كما 
ھلت القصة القصیرة جدا "تحت عنوان  القصة القصیرة جدا وقال 

في السنوات األخیرة جنسا أدبیا لھ أركانھ وتقنیاتھ وعناصره 
.43"وإشكالیاتھ

.11ص- جداة القصیرالقصة- الحسین جاسمأحمد 43
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القصة القصیرة جدا : ثم تلتھا كتابات نقدیة كثیرة نذكر منھا
؛ و القصة القصیرة جدا في المغرب  "ین الفیاللينور الد"بالمغرب 

عبد "؛ وشعریة الواقع في القصة القصیرة جدا ل"سعاد مسكین"
جمیل "؛ دراسات في القصة القصیرة جدا " الدایم السالمي

جاسم خلف "وشعریة القصة القصیرة جدا " الحمداوي
؛القصة "محمد یوب"؛مضمرات القصة القصیرة جدا "إلیاس

حمید ركاطة؛دراسات في "قراءة في تجارب مغربیة ل:االقصیرة جد
.....یوسف حطیني"القصة القصیرة جدا ل
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السردیات الجدیدة ما بعد حداثیة-9

تقدیم

إن من دواعي ظھور السردیات الجدیدة ما بعد حداثیة وعلى 
رأسھا القصة القصیرة جدا ھو عدد من العوامل المختلفة والمتنوعة 

استدعت ھذا الفن األدبي الذي یستطیع استیعاب التغیرات التي 
....االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

وھي بشكلھا الفني والجمالي الموجز و المكثف تستطیع احتواء 
ھذا الكم الھائل من األحداث، تستطیع تتبع تفاصیل الواقع المتشابك 

ن واقع الواقع ونفسیات الشخصیات المتنوعة والمضطربة، وتنقلھا م
إلى الواقع المتخیل الذي یصبح ھو مصدر القصة القصیرة 

ویعتمد السارد في ذلك على مجموعة من التقنیات ومن .جدا
االنزیاحات اللغویة والبالغیة التي تساعد على إیھام المتلقي بواقعیة 
ما یسرد من أحداث، الشئ الذي یساعد على الرفع من مستوى 

تلف مستویات التلقي والتأویل باختالف التلقي والتأویل، وتخ
ولتحقیق ھذا اإلیھام یحتاج .مستویات المتلقین وبتعدد قراءاتھم

السارد إلى اعتماد تقنیة التسلسل المنطقي أثناء سرد األحداث 
اللحظیة، حیث ینبغي علیھ أن تكون مفصلیات القصة القصیرة جدا 

ذروة ثم النھایة مترابطة، انطالقا من بدایة الوضعیة السردیة فال
وھي القفلة التي تختتم بھا القصة القصیرة جدا، وفقا لمبدأ العلیة 
والسببیة، حیث إن الشخصیات تنمو وتتطور بنمو وتطور األحداث 

اللحظیة، الشئ الذي یعطي للقارئ إیھاما لتصدیق حقیقة ما یسرد، 
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ث ال وھذا ما یمكن تسمیتھ ببناء القصة القصیرة جدا المتماسك، حی
یشعر القارئ بتقطعات واھتزازات تسئ للسرد القصصي القصیر 

.جدا، حیث تشعره بغیاب الفكرة وشرود المعنى

إن المجتمع ما بعد حداثي یتوجھ نحو إكمال نھائي وصیغة نھائیة، 
وبالتالي ھل حاولت القصة القصیرة جدا مابعد حداثیة أن تجسد ھذا 

ي یتجلى في عملیة تدمیر المفھوم؟ أي ھل نحن أزاء شكل نھائ
الشكل القصصي القدیم؛ بلغة موجزة ومكثفة ألن القصة القصیرة 
جدا أوال وقبل كل شئ كتابة مشكلة من مجموعة من الجمل، ذات 
حمولة فكریة و أیدیولوجیة، وكل ما یصدر عن األدیب من أحداث 
وشخصیات وتفضئ زمكاني، یتخذ صفة األدبیة بواسطة اللغة، 

ب تعتبر اللغة مكونا أساسیا من مكونات العمل القصصي ولھذا السب
.القصیر جدا 

و اللغة بدورھا ال تستقیم في األعمال القصصیة القصیرة جدا دون 
سرد التحامي و المقصود بالسرد االلتحامي،ھو لغة القصة القصیرة 
جدا وأسلوبھا وطریقة كتابتھا، أي االنتقال باللغة عبرمراحلھا من 

لى التراكیب، ثم التعابیر فالدالالت، ھذه اللغة التي تنقل األلفاظ إ
األحداث اللحظیة من المحیط الخارجي إلى الصور الفنیة و 

.الجمالیة

وفي السرد القصصي القصیر جدا؛ ینبغي التمییز بین المقطع و 
الخطاب، فالمقطع ھو الجملة اللغویة التي تتوزع ألفاظھا حسب 
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أما الخطاب فھو تحول ھذه الجمل من المعنى التفسیر المعجمي، 
.المعجمي إلى السیاق الداللي

المحكي بالمعنى الحرفي "وفي لغة السرد االلتحتامي نجد 
وفیھ یتدخل السارد في العمل le recit proprement dit"للكلمة

.القصصي القصیر جدا ویكون طرفا مباشرا في نسیجھا

حیث le recit sceanique"المحكي المشھدي"وھناك السرد
یكتفي السارد بتقدیم القصة القصیرة جدا دون أن یخضع نفسھ 
لالستفسار، وھو لیس في حاجة إلى شرح كیفیة توصلھ إلى معرفة 

.ما یقصھ

ما "إن جمیع الذین كتبوا عن تاریخ المصطلح یجمعون بأن مقالة 
" تل كیل"التي نشرھا ھاري بلیك في مجلة" بعد الحداثة األمیركیة

ھي التي أرست األصداء المدویة األولى لھذا 1977في العام 
المفھوم على األصعدة الثقافیة، فلسفیة كانت أم أدبیة، ومن ثم أعقبھا 

االختالف ما بعد الحداثي " الروائي األمیركي جون بارت بمقالة 
وقد استندت في نبرتھا 1981والتي نشرھا في مجلة بویتیكا سنة

بلیك، ولكن الكتاب المفتاح ما بین زمني ھاتین المقالتین على مقالة
حالة ما "ھو الكتاب الھائل لجان فرانسوا لیوتار والذي حمل عنوان 

1977والذي ظھر في العام  " بعد الحداثة

في الواقع إن سردیات ما بعد الحداثة منھا القصة القصیرة جدا ھي 
ردة الفعل أزاء فكرة توصیف ثقافي لسیر المجتمع المعاصر، تجسد
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الفكرة التي كانت الحداثة " أن البشریة تعیش في تطور مستمر"
تصر علیھا، إنھا ترد عبر التقنیات واألفكار التي تطرحھا المنظومة 
السردیة االستاتیكیة ذاتھ بأن عالمنا ال یتجھ بالضرورة نحو مجتمع 

القصیرة جدا أكثر تطورا، أو یتجھ نحو التمام، وھكذا فإن القصة 
تقول بشكل عام أن الحاضر ال یشكل بالضرورة تحسینا للماضي، 

، وعدم ) انفجار المعنى(إنھا توصیف لما أطلق علیھ بودریار ب
، "جان فرانسوا لیوتار"التصدیق حیال السردیات الكبرى عند 

عند ) فكرة التذرر االجتماعي(عند ھابرماس، و)أزمة الشرعیات(و
.الالیقین بطبیعة األمرلیبوفتسكي، إنھ عصر

وقد أنتج مجتمع التقنیات ثقافة تمحورت حول تحقیق األنا، 
والتلقائیة، والمتعة، وھكذا تحولت المتعویة إلى مبدأ محوري للثقافة 
الحدیثة، وقد أصبح المجتمع الحدیث منقسما، ألن النظام التقني 

تتحكم فیھا تتحكم فیھ الفاعلیة، وحیز السلطة، والعدالة االجتماعیة
المساواة، والثقافة تتحكم فیھا المتعویة، أما في القصة القصیرة جدا 
فقد أصبحت عملیة النفي ال حدود لھا، طالما أن الجدید ال یلبث أن 
یصبح قدیما، بید أن النفي قد فقد قدرتھ على التجدید، وھكذا شھدنا 

في مرحلة اندحار كامل للخلق والتجدید، فقد أصبح الفن غارقا 
القوالب الجاھزة، وھو في حالة تناقض شامل مع الفعالیة، إن الفن 
ھو حامل الفردنة الحقیقي، غیر أن الطلیعة قد فقدت طبیعتھا 
االستفزازیة، ولم تعد قادرة على خلق أي توتر بینھا وبین الجمھور 

.أو بینھا وبین النقاد
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ھو منفصل، إن القصة القصیرة جدا ھي أوال فكر ینبثق من كل ما

ومتغایر عن خصائص سردیات الحداثة وتجلیاتھا في كتابات تیار 
الوعي والسردیات الجدیدة، كما وإنھا لدیھا خصائصھا وتقنیاتھا 

الكوالج، الشذرات، تھجین النص، حیث : السردیة األخرى، مثل
یعبر الكوالج عن تجربة توافقیة، وھي تزامن سرد حدثین أو أكثر 

ة، من غیر انتقال، وھذه الوسیلة تعبر الیوم عن في أماكن مختلف
تغایر تجربتنا للواقع، حیث یخلق النقل الجوي تجاورا بین الثقافات 
المختلفة مما یسبب تمثیال متقطعا، إن ھذا االختزال الزمني الذي 
تحققھ الرحلة في الطائرة یتصاحب مع العولمة الثقافیة، وتضاعف 

دیاد الوسائل والصور داخل الفضاء المعلومة الثقافیة، كما أن از
اإلعالمي أدى إلى ممارسة مابعد حداثیة تتمثل  في االنتقال السریع 
في مشاھدة محطات التلفزیون، والتنقل من محطة إلى أخرى، 
وكأننا نحیا في عالم التراكب والكوالج، حیث أصبح المتقطع وسیلة 

.كونیة

عتاد وتعید بناء شكل كما أنھا تراھن على اإلبداع وتتجاوز الم
ومضمون المنجز السردي،البد من خوض غمار التجریب و 
التجدید، بأن یمزج الكاتب المبدع بین مجموعة من األشكال األدبیة 
في إطار تقاطعي تتقاطع فیھ القصة القصیرة جدا مع الشعر؛ مع 
المشھد السینمائي؛ مع الحوار المسرحي؛ مع اللوحة 

یتجاوز المألوف ویعري عن اللغة المحنطة وحینھا .........الفنیة
ویكشف أسرارھا، ویحثھا على التناغم و التماھي في قالب جدید 

.یستوعب العالم باعتبار القصة القصیرة جدا اختصارا للعالم
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التجریب في القصة القصیرة جدا- 10

من طبیعة القصة القصیرة جدا أنھا ال تنتمي إلى مجال فني 
المألوف، ویستكین للجاھز في عالم اإلبداع وإبداعي یكرس 

السردي، بل إنھا استندت على فلسفة إبداعیة تؤطرھا مقولة 
التي تخلخل الجاھز وتتمرد علیھ؛ إنھا تحطم " المغایرة الخالقة"

الشكل الجاھز؛ غیر قادر على حمل األفكار؛ إنھا ممارسة قائمة 
بع طموحات على الھدم و البناء لفتح أفق جدید قادر على تت

.القصاصین

وقد أجمع الدارسون على أن القصة القصیرة جدا امتدت في 
سیرورة تنمویة قوامھا التحول الدائم؛ سواء أكان تحوال ساھمت فیھ 
عوامل ثقافیة وإبداعیة فنیة، أو كان تحوال أفرزتھ عدة مستجدات 
اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، فھي رھان إبداعي مفتوح، ال حدود 

ھ، وال تخضع لوصفة عامة أو إطار جاھز؛ ولیست لھا قواعد ل
ثابتة، وراسخة ، إنھا تتمظھر على أصعدة ومستویات مسھا الخرق 
كبنیات تَھم اللغة، والتقنیة، والبناء المعماري، والمرجعیة، ودینامیة 

.االنفتاح على فنون ومعارف موازیة

شخصیة؛ فالتجریب إذن رؤیة فنیة ذاتیة وصیرورة فكریة 
یصوغھا  القاص في  مختبره أو مشغلھ القصصي القصیر جدا، 
الذي یخضع  باستمرار للتبدیل واإلزاحة والتحویر وتقلیب القوالب 
الجاھزة؛ ومراجعة معنى التجریب وجدواه، إنھ قرین اإلبداع، ألنھ 

یتمثل في ابتكاره طرائق وأسالیب جدیدة ألنماط التعبیر الفني 
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بھذا المعنى یعتبر ممارسة فنیة مؤطرة بأفق وھو. المختلفة
إبستیمولوجي غایتھ نقض التّكرار الممل، وخرق المتداوِل والمألوف 
في الكتابة القصصیة القصیرة جدا، إنھ تعبیر عن خرق للمألوف 
والمتداول في المنجز القصصي القصیر جدا، یكسر نظرة االنبھار 

كیب؛ ومن فنون الخداع؛ ألنھ یقوم على سلسلة من الترابالقدیم، 
یعبر عن رغبة قویة  تشترك فیھا ثالث والھیاكل غیر الدائمة؛ و

أیاد، ید القاص وید النص وید القارئ الذي یُفعل َعملیة التجریب 
ویترجم أبعادھا ودالالتھا؛ كما أنھ ینشط بعملیة تقویض الشكل 

ني؛ وقد التقلیدي القدیم، ینمو و ینھض على عملیة البناء و الھدم اآل
اتخذت لنفسھا شكال وبناء فنیا  تمخض عن فرادة أسلوبیة قد ال 
تتحقق في أّي طراز إبداعي آخر؛ فبالرغم من أنھا تأخذ حیزاً ضیقاً 
من بیاض الورقة؛ فإنھا تنفتح على مساحة قراءة ال حدود لھا في 
بیاض التأویل؛ویمكن تتبع التجریب في القصة القصیرة جدا من 

.اخالل مكوناتھ

الحدث في القصة القصیرة جدا: أ

ما -سامع- قاص: كل قصة قصیرة جدا البد لھا من مكونات ثالثة 
ھي الحدث اللحظي الخاطف؛ الذي یعبرعن " ما"یقصھ القاص؛و

موقف طارئ أوجزئیة حیاتیة، كأن یكون سوء الحظ أواإلخفاق 
اإلنسان؛ أوالموت، و یكون داخلیا أو خارجیا؛ عمیقا عمق نفسیة 

مجاورة العالم الواقعي؛ تساھم في إنتاجھیرقى بالمتلقي إلى درجة
العبارات القصیرة جدا، حیث المشھد القصصي القصیر جدا یحتوي 
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على عبارات مكثفة، تقص زوائد اللغة؛ وتكتفي بالالزم منھا وما 
تحملھ من دالالت مضمرة في ثنایا الكلمات القلیلة الضروریة؛ 

. لمعنى و للجمال في نفس الوقتالمنتجة ل

وھذه العبارات تتسع معانیھا كلما تعددت أوجھ القراءات و 
التأویالت، وبالتالي یصبح للجملة القصصیة الواحدة عددا ال متناھیا 

قانون "وھو ما سماه الشكالنیون الروس . من المعاني و الدالالت
l"اقتصاد القوات الحیة economie des forces vives حیث

األسلوب الفني یقدم أقصى قدر من األفكار بواسطة كلمات قلیلة؛ 
ألن الغرض من الكتابة األدبیة لیس ھو الكم وإنما الغرض منھا ھو 

كما قال رومان جاكبسون؛ أي ما یجعل من la litterariteاألدبیة 
44.عمل ما عمال أدبیا

حالة معینة، فعند تتبع  الحدث اللحظي الواحد، وھو ینقل للمتلقي
یمكن لھذا األخیر أن یتصور و یبني عددا كبیرا من األحداث 
المنتشرة و المتشظیة؛ التي تتداعى حرة من خالل ما تضمره 
الكلمات من أفعال متضمنة دالة على الحدث؛ وھذا االنتشار و 
التشظي  یفضیان الى أن یصبح النص أكثر تعددیة في ایحاءاتھ، 

.وأكثر رحابة في تأویلھ

فالقصة القصیرة جدا تجعل من الكلمات القلیلة و من الجمل المكثفة 
بناء سردیا جدیدا، تكون فیھ األلفاظ مستفزة للمتلقي، وتدفعھ إلى أن 

210محاولة في علم اللغة العام ص –رومان جاكبسون - 44
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یعیش ھذه اللحظة ویتفاعل معھا، شریطة أن یكون القاص ماھرا في 
.اختیار الكلمات والجمل المناسبة لھذا النوع من السرد

بالجمل القالبیة؛ وھي الجمل التي تطمر جمال وتسمى ھذه الجمل؛ 
ثانویة أقل أھمیة، لكنھا جمل بلیغة؛ موجزة، تضيء أرجاء  النّص 
من الداخل؛ وتقلل فرص تنامي الحدث، و الجمل القالبیة تعتمد على 
اإلیحاء، وعلى العبارات الموجزة، وربما على اإلشارات البلیغة 

بنھایات مفاجئة تخالف توقع القارئ، فینتھي بما التي تفاجئ القارئ
یعرضھا ف.لم یخطر لھ ببال ویخلق لدیھ ما یسمى بالمفارقة المدھشة

لتنتج دالالت ال حدود . مباشرة أمام عمل ماكنة القراءة وآلة التأویل
.لھا لنص واحد متماسك من الناحیة الفنیة و الجمالیة

معناھا المعجمي؛ بل ینبغي وال ینبغي النظر إلى الكلمات في 
النظر إلیھا كعالمات دالة؛ ذات مضمون ضبابي وعائم؛ تحیل 
المتلقي على معطى في العالم الخارجي؛ وتسمى بالعالمات 

.المرجعیة التي تحیل إلى شيء ملموس ومدرك

:والحدث في القصة القصیرة جدا لھ مصدران

ن تجارب من الحیاة مباشرة؛ ومن التجارب الشخصیة؛ وم-1
.اآلخرین

.من الخیال الذي یبدع أحداثا على شاكلة ما یحدث في الواقع-2

ویعتمد القاص على موھبتھ في القص وذلك بالمزج بین الخیال و 
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الواقع؛ دون السقوط في الحرفیة و اآللیة و االستنساخ األمین 
للواقع؛ وإنما یحاول القاص النظر إلى الواقع من خالل رؤیة  تعید

إنتاج الواقع من جدید بغنى أكثر وبنظرة عمیقة وشاملة؛ وھو ما 
نسمیھ باالنزیاح عن المعنى الحقیقي المعجمي إلى معاني أخرى 
تفھم من خالل السیاق؛ ومن خالل االحالة و االشارة؛ حیث اللغة في 
القصة القصیرة جدا تحیل على ما ھو غیر اللغة؛ ألن الذھن عندما 

القصیر جدا یترجمھ حسب ما یوحي إلیھ من یتلقى النص القصصي
.دالالت في الواقع

السرد في القصة القصیرة جدا: ب

في عرف القصة القصیرة جدا؛ لم یعد للحكي دور في بناء المشھد 
السرد "القصصي القصیر جدا، بل استبدلھ بسرد جدید،ھو 

البنیة ونقصد بھ الكیفیة التي تترابط بھا الكلمات لتكوین " االلتحامي
؛ حیث یصبح التركیبیة السطحیة للمنجز القصصي القصیر جدا

للفعل القدرة على اختزال زمن الحكایة من خالل وجوده الذاتي؛ 
تتوالد الجمل المختزلة والمكثفة؛ والفاعلة التي تنقل المشھد ومنھ 

القصصي القصیر جدا بقلیل من الكلمات؛ التي یختارھا القاص 
بعنایة فائقة؛ وكأنھ یبنیھا  بناء معماریا؛ ال تغلب فیھ كلمة على 
أخرى وال جملة على جملة؛ وذلك بغرض اإلیجاز الذي یعرفھ ابن 

" اللفظ على المعنى، من غیر ان یزید علیھھو داللة"األثیر بقولھ 
45

.307ص-طبانةبدوي-أحمدالحوفي. د: تحقیق-السائرالمثل-األثیرابن45
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وینھض على مجموعة من الآللیات " السرد االلتحامي"ویقوم 
:المتحكمة في إنتاجھ

االنتقال من تركیب لغوي إلى آخر بإقامة التجاور بینھما دون .1
.عالمة ترقیم 

االلتحام المقطعي وذلك بإدماج حدث فرعي تفسیري داخل الحدث .2
.األساسي

.توزیع سواد الكتابة على بیاض الورقة.3
تفكیك الكلمات أفقیا أو عمودیا بشكل حركي؛ مع االحتفاظ على .4

.التحامھا وانسجاما مع انسیاب الحوار اللفظي والتركیبي
التعاقب و التزامن الخطي الذي تعتریھ فراغات زمنیة ناتجة عن .5

.تقنیة الحذف
.قة زمنیة تزامنیةالتوازي بین حدثین بشكل تناوبي تحكمھ عال.6
تقنیة العود على بدأ أو األفعواني الذي یسمى باألفعى التي تأكل .7

.ذیلھا

تنشأ ؛ إنھ سرد ما بعد حداثي قائم على تراكیب لغویة قصیرة جدا
ضمن شبكة من الثنائیات المتقابلة، والمتضادة والمختلفة التي تشكل 

قي، حیث الثنائیات لغة مبنیة على المفارقة تراوغ أفق انتظار المتل
الضدیة ال تقتصر على البنیة اللغویة وإنما تنسحب الى مفاھیم 
مركزیة في ذھن اإلنسان، وتشغل لدیھ الذاكرة القصیرة جدا، ألنھ 

- على المستوى البسیكولوجي قد میز أطباء األعصاب والسیكو 
فزیولوجیون عند دراستھم للبنیة الدماغیة لإلنسان؛ بین الذاكرة
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طویلة والذاكرة القصیرة التي ال تتعدى الدقیقة، والذاكرة القصیرة ال
جدا التي تحسب باللحظة؛ و االختالف لیس كمیاً فحسب، فالذاكرة 
الطویلة ھي من نمط  السرد الطویل، في حین أن الذاكرة القصیرة 
ھي من نمط السرد القصیر؛ والذاكرة القصیرة جدا ھي من نمط 

ما أن استمرار الذات االنسانیة وتمددھا لیس القصة القصیرة جدا؛ ك
سوى أسطورة، والحقیقة إن اإلنسان ذرةٌ تنشطر دائما وتتشكل من 

.جدید كما قال بریخت في مسرحیة ماكبت

كما أن القصة القصیرة جدا تنمو وتنھض على قاعدة اللعب 
بالكلمات، وبكیفیة صیاغتھا، سواء من حیث التقدیم و التأخیر، 

ز و الحذف واعتماد الثنائیات الضدیة؛ و الغموض و واإلیجا
االبھام؛ واعتماد أسالیب التشبیھ؛ مشكلة بذلك مجموعة من الوحدات 
المتعالقة؛ و المتشاكلة تساھم في إنتاج المفارقة في المشھد القصصي 

.القصیر جدا

من خالل " السرد القصصي االلتحامي"ویمكن تتبع نماذج من 
األولى للقاصة نعیمة القضیوي و الثانیة للقاص تجربتین قصصیتین 

.على بنساعود

:فالقاصة نعیمة القضیوي في قصة الجاذبیة

تأمل التفاحة؛(

....كم ھي مغریة وفاتحة للشھیة

...تذكر تفاحة نیوتن وتفاحة آدم
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)46...وحار في فھم معنى الجاذبیة

ذان لالتذكر الفالقاصة ربطت بین فعلین؛ ھما فعل التأمل و فعل 
وقعا في لحظة زمنیة واحدة؛ لكنھما ساعدا على تداعي مجموعة من 
األحداث الغابرة في الزمن؛ أحداث تفاحة آدم والتاریخ الطویل 
المرتبط بھذه الحكایة؛ وتفاحة نیوتن التي تسببت في اكتشاف قانون 

فالجاذبیة ھنا حققت المفارقة .الجاذبیة التي كانت ھي محور القصة
جاذبیة حواء تجاه التفاحة؛ جاذبیة : قصصیة؛ ھل المقصود بھا ال

حواء تجاه الفعل المحرم؛ جاذبیة حواء تجاه الشیطان؛ جاذبیة آدم 
تجاه حواء؛ جاذبیة نیوتن تجاه التفاحة؛ جاذبیة نیوتن تجاه نظریة 

كلھا أسئلة تساھم في تأویل النص القصصي القصیر . قانون الجاذبیة
.حیویة دینامیةجدا وتجعلھ أكثر

وتعتبر تجربة األدیب المغربي علي بنساعود الموسومة بظالل 
ذابلة نقلة نوعیة في احترام تقنیات السرد القصصي القصیر جدا؛ 
حیث تضمنت نماذج قصصیة قصیرة جدا احترمت الخط المنطقي 
للسرد االلتحامي؛ الذي ینقل المادة القصصیة من واقعھا الواقعي إلى 

المتخیل ومن ھناك یستمد مادتھ القصصیة المتخیلة وفق الواقع 
ألیات اشتغال منطقیة ومنظمة؛ حیث إننا نالحظ بأن القاص في 
مجمل ھذه المجموعة القصصیة قد انفعل مع قضایا كونیة إنسانیة 
خارج الذات؛ ونقلھا إلى العالم االنساني داخل الذات؛ ومنھ أخذ 

لما جدیدا مترابطا؛یختلف في مادتھ األدبیة المتخیلة؛ وأصبح عا
اتساقھ وانتظامھ؛ وتركیزه وحراریتھ الوجدانیة عما كان علیھ في 

40ص–رقص المرایا - االدریسيالقضیوينعیمة 46
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الطبیعة، فبعدما كان العالم متشظیا متشرذما تحكمھ نقمة التمزیق و 
التفریق؛ أصبح عالما منتظما جمیال رتقتھ ید القاص وأغنتھ بالجمل 

.دالالتالمختزلة و المركزة المشحونة بالمعاني و ال

بصیغة التنكیر وبمفرداتھا المختزلة؛ تحمل في " غابة"فقصة 
طیاتھا كما ھائال من المعاني المتداعیة و المتشظیة؛ فبمجرد قراءتھا 
و ارتطامھا بمتخیل القارئ یترجمھا إلى دالالت ال متناھیة محكومة 

.برابط خطي منطقي یحمیھا من االنفالت و االنفراط
بفعل ماض ناقص قادم من الزمن الماضي؛ ومر فالقصة ابتدأت 

على الحاضر ثم توغل في عمق المستقبل؛ دون أن تكتمل حركیة 
الناقص الدال على استمرار القبح و التدمیر والترویع " كان"فعل 

الذي یوجھھ البشر في حق الكون و الطبیعة و االنسانیة ككل، في 
.عالم من المفترض أن یكون ھادئا وآمنا

وزع القاص السرد في ھذه القصیصة إلى ثالثة أجزاء یمثل لقد
:كل جزء منھا مشھدا مستقال بذاتھ 

كان األطفال یرسمون الربیع- أ
تسللت بندقیة- ب
رعت الطیور و الفراشات  - ت

" غابة"وتدخل ھذه التقطیعات المشھدیة تحت عنوان ُمشكل وُملغز 
مدلول النص؛حیث یمثل عالمة سیمیوطیقیة تقوم بوظیفة االحتواء ل

ینسجم منطقیا مع داللة العنوان؛التي توحي "غابة"مضمون القصة 
مباشرة إلى قراءات متعددة تتعدد بتعدد القراء وینوعیة مقروئیاتھم 
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فمنھم من یقرأھا بشكلھا السطحي ویستمتع بما فیھا من معنى 
سطحي ومنھم من یقرأھا قراءة على مستوى البنیة العمیقة فیأولھا 
إلى تأویالت عدة؛ تتماشى وحموالتھا الفكریة و األیدیولوجیة؛قد 

ھي ھذا العالم الملیئ بالصراعات و " غابة"یقرأھا أحد القراء بأن 
وبھكذا قراءة تصبح القصة ....جرائم و العدوانالمتناقضات وتعدد ال

القصیرة جدا بالرغم من محدودیة كلماتھا على مستوى الملفوظ بإنھا 
منطقیة وغنیة ومنفتحة على العدید من االمكانیات التأویلیة 

.                                                                       المحتملة

القصة القصیرة جداالشخصیات في: ج

أما فیما یخص الشخصیات المؤثثة لفضاء القصة القصیرة جدا؛ 
تسیر مع "en chaire et en os"فلم تعد شخصیات من دم ولحم

السیر التعاقبي و التزامني للمشاھد القصصیة؛ وإنما أصبحت عبارة 
؛ تقوم بدور العامل في الجملة )ممثلون(عن عالمات مركبة 

التي ) الموتیفات(القصصیة؛ تؤدي مجموعة من الوظائف اللحظیة 
یحددھا القاص؛ و تتحدد صفاتھا من خالل عالقاتھا بباقي العالمات 

en papier et en"ذه الشخصیات بأنھا ورقیةاألخرى؛ وتنعت ھ
encre" ؛ انفالتیة؛ زئبقیة؛ غیر معدة سلفا وإنما یتم بناؤھا مع بناء

المشھد القصصي القصیر جدا؛ وھو ما یسمیھ البالغیون ببالغة 
.47الشخصیات

79ص –سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة -ھامونفیلیب47
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تقدم لنا األحداث و األدوار " نابضحي"ن القاص یقدمھا بشكل أل
دون وصایة من أحد؛ مما یدفع القارئ إلى توھم حقیقتھا فیصبح 

وتكون . جزء ال یتجزأ من النسیج العام للقصة القصیرة جدا
أو شخصیات ... الشخصیات إما مرجعیة تاریخیة؛ أسطوریة

شخصیات استذكاریة؛ إشاریة؛ تنوب عن القاص وتتكلم باسمھ؛ أو 
وغالبا ما یختبيء القاص  تنسج شبكة من التداعیات و التذكرات؛ 

.وراء شخصیاتھ؛ ویوزع علیھا األدوار

ولكي تتم عملیة القراءة بشكل متكامل یجب على القارئ أوال 
مالمسة النص من الداخل لمعرفة الخارج، أي معرفة انفعال 

وظیفة الشخصیات ولیس الشخصیات ولیس معرفة أفعالھا، معرفة
أفعالھا، حیث الوظائف في القصص القصیرة جدا تبدو للقارئ 
مترابطة فیما بینھا، و الشخصیات تبدو مترابطة ومتالحمة تؤدي 

.وظائفھا بشكل منطقي

والقاص یلجأ عند اختیاره للشخصیات إلى تقنیة االختزال؛ 
أخرى؛ بتركیزه على جوانب محددة في الشخصیات وإھمال جوانب

فھو الیعبأ بذكر األسماء؛ و العمر؛ ومالمح الوجوه؛ و الھیأة 
وكثیرا ما نجد القاص یستعمل الضمائر التي .الخارجیة الظاھرة

تعوض الشخصیات؛ ألنھا تقوم بدور القناع الذي یغطي وجوه 
الشخصیات المؤثثة لفضاء القصة القصیرة جدا؛ حیث یؤدي ضمیر 

میر المخاطب یقدم دور المتكلم الدور الرئیسي و ض
.وتستعمل الضمائر للداللة على ما تضمره من دالالت.المستمع
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الفضاء القصصي القصیر جدا: د

لم یعد المكان عنصرا مستقال بذاتھ و ال الزمان كذلك ؛ فقد 
أصبحت العالقة بینھما تشكل وحدة مترابطة في العمل القصصي 
القصیر جدا تقوم على التأثیر المتبادل بین طرفیھا؛ فالزمان یتكشف 
في المكان بوصفھ البعد الرابع لھ؛ و المكان یدرك ویقاس 

.48بالزمان

ح المكان و الزمان معادلین للشخصیة؛ ومن جھة أخرى أصب
یشكالن ما یسمى بالفضاء القصصي المحدود؛ حیث الشخصیات و 
الزمكان كائنات حیة فاعلة، یساھمون في تنامي السرد القصصي 
القصیر جدا؛ ألنھا تقوم  بدور الممثل في القصة القصیرة جدا، فبدل 

. المنشودالبحث عن الزمان الموجود بدأ القاص یتحدث عن الزمن
فعندما تحدث عبد الرحیم التدالوي عن النھر اعتبره سریرا ینام 
علیھ الماء ویستریح، وما دام كذلك فھو ماء نقي طھور؛ فإذا خرج 
عن سریره أصبح غیر طاھر؛ ففي ھذه القصة القصیرة جدا عدة 
معان یمكن للقارئ تتبعھا واستخالصھا من ھذا الجسم القصصي 

لخص تجربة حیاة ونظرة عمیقة إلى الومن القادم القصیر جدا؛ إنھا ت
فالعبارة كما نرى ضیقة ... الطاھر البعید عن كل منغصات الحیاة

لكن متسعھا المعرفي و الداللي شاسع؛ یأخذ ذھن المتلقي ویجعلھ 

6ص–أشكال الزمان و المكان في الروایة –میخائیل باختین   48
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یتخیل ویتصور كیف یكون النھر سریرا ینام علیھ الماء؛ فتنتقل 
القراءة كلما تعدد أوجھ التأویل الصورة إلى ذھنھ؛ وكلما زاد أعاد

: لم ال یخرج ماؤك عن سریره؟ رد : سئل النھر"في ذھن المتلقي 
49ماء ..." لكي یحافظ على طھارتھ

یقترن فقط بالمدى ن البناء الشكلي للقصة القصیرة جدا ال بمعنى أ
، وإنما یعتمد على و القصربالطول أداخل اللغة الذي تأخذه 

مة تمیزه عن القصة القصیرة التقلیدیة، وذلك مرتكزات رئیسیة مھ
ھو االختزال و التكثیف في الحدث السردي و االكتفاء بأقل 

یحدد بنیة (الشخصیات، باالضافة إلى زمكتنیة مقننة، فالتكثیف 
القصة القصیرة جدا ومتانتھا ال بمعنى االقتصاد اللغوي فحسب 

ریقة تداولھ؛ وإنما في فاعلیتھ المؤثرة في اختزال الموضوع وط
إذ أنھا تقفز مباشرة إلى 50)وإیجاز الحدث و القبض على وحدتھ

الحدث المركزي بدون مقدمات؛ مكتفیة باالطار الذي یوفرھا لھا 
ذلك المركز لخلق أجواء القصة القصیرة جدا، إذ أنھا تعتمد على 

ر اطإلوللخروج من ا. حبكة بسیطة في فضاء زمكاني مختزل
ات داللیة من ءالقصة القصیرة جدا فتح فضال لغوي المقنن تحاوال

خالل اللعب بالفضاء االفتراضي الذي توفره اللغة؛ وأیضا االحاالت 
.التناصیة التي تفتح مسارب واسعة التأویل

37ص-التدالوي عبدالرحیم- تحلقحینلطیورالتنظرخلفھاا49
1ص2010دمشق–دارنینوى–الیاسخلفجاسم–جداالقصیرةالقصةشعریة 50
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الفضاء القصصي القصیر جدا وفائض المعنى-1

لقد حضیت القصة القصیرة جدا باھتمام النقاد و الباحثین 
وتناولوھا من زوایا متعددة كالحبكة والشخصیات و الصراع و 

، ونحن في ھذا المبحث النقدي ....الرؤیة السردیة و البناء الفني

سنھتم بتیمة الفضاء القصصي باعتبار أن القصة القصیرة جدا ھي 
.فن التفضیئ الزمكاني بامتیاز

فبالرغم من المحاوالت النقدیة التي تحاول التفریق بین األجناس 
األدبیة المكانیة كالنحت و الفنون التشكیلیة وبین األجناس األدبیة 
الزمانیة كالموسیقى و الشعر و النثر فإننا نالحظ بأن القصة 
القصیرة جدا ال تستطیع التخلص من ھذین المحورین في بناء عمل 

وعندما نمیز بین مكونات  ھذا الفن أو ذاك قصصي قصیر جدا،
فإننا نفعل ذلك من أجل الدراسة فقط، ألن الفنون األدبیة متداخلة 
حیث إن كل فن یستعیر خصائص وممیزات فن آخر، فالقاص 
یستعیر وصف المشھد القصصي القصیر جدا من الشعر ومن الرسم 

المكان ویتتبع تفاصیل المكان من النحت،حیث نجده یرصد أبعاد
وأحجامھ وأشكالھ بواسطة الكلمات المقلة وھنا تدخل براعة القاص 
في القصة القصیرة جدا، ألنھ ال یقدم تفاصیل المكان وال یقدمھا 

.دفعة واحدة
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الفضاء القصصي القصیر جدا و البعد البصري-2

عند تتبع المجامیع القصصیة القصیرة جدا نجد بأن القاص یعاني 
البصري في القصة القصیرة جدا وتحدوه رغبة في من قلق البعد

تحطیم بناء السرد القصصي وتغییر شكلھ من الشكل التقلیدي 
المعھود إلى أشكال بصریة مختلفة تختلف باختالف طبیعة القصة 

القصیرة جدا وتنوع مواضیعھا، إنھ یرید خلخلة البناء المعماري 

لجنس األدبي الذي للقصة القصیرة جدا لكي تعبر عن طبیعة ھذا ا
.یعتمد على التكثیف و االضمار و االقالل

وأول ما یصدم القارئ على مستوى تلقي العین ھو الشكل 
الكالیغرافي الذي یمیز الكتابة القصصیة القصیرة جدا والذي یركز 
فیھ القاص على توزیع المشاھد و المقاطع القصصیة داخل الصفحة 

اد على البیاض وعالمات الترقیم الواحدة، إضافة إلى توزیع السو
وتناثر الحروف من أعلى إلى أسفل أو عكس ذلك وفق نظام جمیل 
یزید من جمالیة القصة القصیرة جدا ویساعد على فك مغالیقھا 

ألن القارئ وھو یتصفح المجموعة القصصیة . وإضاءة عتماتھا
یدرك من خالل ھذا التوزیع قدرة القاص على فھم دوالیب الفضاء 

قصصي وأسراره، وعندما یكشف ھذه المغالیق تنكشف لذیھ ال
مغالیق العالم وخبایاه وتنجلي رؤیة القاص إلى العالم وما توحي بھ 
ھذه األشكال وھذا التوزیع لأللفاظ من معان قابعة في الشعور 

.الملقي و المتلقي
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فالقاص الحقیقي ھو الذي یعیش قلق بیاض الصفحة كما یعیش قلق 
ألنھ محكوم بعدد قلیل من الكلمات التي ینبغي علیھ توزیعھا سوادھا

التوزیع المناسب، إنھ یعیش قلقا في الحیز الزمكاني مما یدفعھ إلى 
الصمت الھنیھي لكي یترك المجال واسعا لھذه الكلمات القلیلة لكي 
تحكي عن نفسھا وعن امتدادھا واستمرارھا في الوجود، وتفتح 

في كتابة القصة القصیرة جدا، وھكذا یتداخل المجال للقارئ لیشارك
فضاء الوقائع مع فضاء القص القصیر جدا وتتداخل معھما نفسیتا 

.القاص و القارئ وروح النص القصصي القصیر جدا

القصة القصیرة جدا وشجون الفضاء القصصي القصیر جدا-3

فالفضاء القصصي القصیر جدا یثیر في المتلقي اإلحساس 
بالكینونة في الزمان و المكان بمفھوم ھایدجر، ألنھ ال یمكن 
لألحداث أن تنھض وتنمو دون فضاء یحتضنھا، غیر أن ما یمیز 
الفضاء في القصة القصیرة جدا ھو میزة التكثیف و االختزال 
المفضیات إلى حمیمة الفضاء و االنسجام و التناغم معھ، فغالبا ما 

معزولة وإن كانت في أحایین مفتوحة تكون الفضاءات فیھا مغلقة أو
.فإنھا تكون مفتوحة في إطار ضیق ال یتعدى مرأى البصر

إن القاص عندما یقدم الصورة الفضائیة بشكل جمالي متناسق 
یحترم أبعاد الفضاء المتخیل، إنھ یساھم في خلق متعة القراءة لدى 
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القارئ من خالل تتبعھ لوصف فضاءات القصة القصیرة جدا عبر 
بوابة الكلمات مما یساعد على تعمیق الصلة بین القصة القصیرة 
جدا و القارئ مما یورطھ ویدخلھ كعنصر مشارك في تشكیل رؤیة 
مشابھة لرؤیة القاص، على اعتبار أن القاص یقدم الفضاء 

لسرد القصصي القصصي القصیر جدا كمكون من مكونات ا
وعنصرا ھاما في عملیة القص،كما أنھ یقوم بإیھام القارئ بحقیقة 
الفضاء القصصي القصیر جدا بواسطة تداخل المكاني بالزماني 
بنفسیة القاص، ویجعلھ یشعر بأنھ یعیش في العالم الحقیقي ولیس في 

عالم الخیال، وكلما كان تكثیف واختزال الحدیث عن الفضاء 

ر جدا كلما كان العمل القصصي القصیر جدا أقرب القصصي القصی
.إلى الحقیقة

وكلما كان الفضاء القصصي قریبا من الشریحة االجتماعیة للقراء 
كلما كانت القصة القصیرة جدا قریبة من حیاة القارئ، وبالتالي 
تساعده على التفاعل مع أحداث العمل القصصي ومع حمیمیة 

كما أن الفضاء ال یقدم في القصة .الفضاء ودفئ أركانھ وزوایاه
القصیرة من أجل الزینة أو ألداء وظیفة تجمیلیة أو زخرفیة وإنما 
یقدم كعنصر من أھم العناصر المشكلة للعمل القصصي القصیر 

.جدا

ومن ھنا تأتي مھمة الفضاء القصصي القصیر جدا في إیھام 
لخیالي ویتدخل القارئ وإقناعھ بحقیقة ما یقرأ ألنھ یمزج الواقعي با
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عمیقا في تفسیر ووصف الفضاءات التي تجري فیھا األحداث التي 
.ھي جزء ال یتجزأ من شخصیات القصة القصیرة جدا

من أھم .... وتعتبر األرض بمحیطھا االجتماعي و النفسي 
الفضاءات التي تناولھا كتاب القصة القصیرة جدا فھي مصدر ھویة 

وبینھ عالقة حمیمیة استطاعت استیعاب اإلنسان ووجوده وبینھا  
أعمالھ القصصیة كما نجد عند عز الدین الماعزي في حب على 

.طریقة الكبار وعند إسماعیل البویحیاوي في ندف الروح

لقد ربطت القصة القصیرة جدا عالقة وطیدة بین األرض 
واإلنسان وبینت قیمتھا في أعماقھ وكیانھ ما لھا من داللة في كیانھ 

وما تخزنھ من مخزون ثقافي وحضاري وإنساني لھ جذور ضاربة 
معبرا عن التغیرات التي . في أعماق النفس و الذاكرة اإلنسانیة

عرفتھا األرض واكتساح اإلسمنت المسلح للخضرة وموت الغرس 
وقطع األشجار وتغیر بنیة الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة و طبیعة 

البادیة، ومغادرة الطیور ألوكارھا كل المنتوج الغذائي للمواطن في
ھذه المعطیات عكستھا القصة القصیرة جدا في بنائھا وتشكیل بنیتھا 
السردیة ألنھ ال یمكن فصل الفضاء القصصي عن مكونات السرد 
القصصي القصیر جدا وأي فصل بین ھذه المكونات ھو من أجل 

.تسھیل الدراسة فقط

ونشیر بأن جمالیة الفضاء القصصي تكمن في قدرة القاص على 
نقل القارئ من الفضاء الذي یحیط بھ إلى فضاء القصة القصیرة جدا 
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وھذه الطاقة الخالقة ھي التي تستطیع أن تمحي المحیط الخارجي 
.الحقیقي وتجعل محیط القصة القصیرة جدا بدیال متخیال

استطاع أن ینقل القارئ من فضاء فالقاص إسماعیل البویحیاوي
المدینة إلى فضاء القریة التي شب وترعرع فیھا القاص وجعلنا 
نتلمس ونتحسس الفضاءات التي كان یتحرك فیھا وكأنھ یقدمھا في 
شكل لوحة فنیة لھا أبعاد ثالثة ووسیلتھ في ذلك تحكمھ في األسلوب 

خدم المعنى واختیار الكلمات المناسبة لذلك وفق تناسق وترتیب ی
الواصف للفضاء، ووسیلتھ في ذلك أنھ یقدم فضاءات من واقع 

.القارئ ولیست فضاءات مجردة لكي یحسسھ بحقیقة ھذا الواقع

یعتمد البویحیاوي على أسلوب الوصف التعبیري الذي یھتم بأثر 
الفضاء على المتلقي أكثر من اھتمامھ بالفضاء نفسھ ، بمعنى أنھ ال 

ردة بعیدة عن اإلنسان وإنما یقدمھا في حركیتھا یقدم الفضاءات مج
وفي عالقتھا بروح االنسان وكأننا عندما نقرأ القصة نشعر بروح 
القاص تتخلل التفضیئ القصصي وتحرك األحداث معتمدا في ذلك 
قدرتھ على التخیل الذي یعطي للمادة القصصیة المختزلة و القصیرة 

.جدا روحا وحیویة

یصفھا وھي تعانق المطر لكي یلدا معا فعندما یصف األرض
البذور وھي حیة تنمو وتحیا كل یوم وھكذا تصبح األرض كائنا حیا 
یفرح بحلول فصل الربیع وتنتعش بقطرات المطر وھذه الحیویة 

.تمتزج بمشاعر القارئ
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فاألرض في قصص البویحیاوي ھي ذلك الفضاء المنفتح، الممتد 
عر الناس البسیطة عكس تناولھ للمدینة الواسع الذي یؤلف بین مشا

التي یراھا ذلك الفضاء المغلق الذي یعكر صفاء الحیاة ویعبر عن 
سخط الناس ورفضھم لتعقیدات الحیاة

كما أننا ونحن نقرأ المجموعة القصصیة ندف الروح  نشعر وكأن 
الفضاء إنسان حي استطاع القاص أنسنتھ وبث الروح فیھ جاعال 

ثلة تقدم أدوارھا في فضاء القصة القصیرة جدا منھ شخصیة مم
فالنافذة في لوحة الغالف وفضاء البیت القدیم بكل مكوناتھ تدخل في 
عالقة حمیمیة مع المتلقي تعانقھ وتداعبھ في جو حمیمي ملیئ 

.بالحیویة و الحركة والدینامیة

وعند عز الدین الماعزي نجد الفضاء القصصي جزءا ال یتجزأ 
صة القصیرة جدا بل  قد نقول بأن التفضئ القصصي ھو من الق

القصة نفسھا ألن أغلب قصصھ اعتمدت التفضیة القصصیة 
كمنطلق لتفریغ المحتوى القصصي ، ومن خاللھ تفھم أبعاد القصة 

رسم الطفل مستطیال، مثلثا، مدخنة، (القصیرة جدا واستراتیجیتھا 
وافذ الزجاجیة و الباب وضع الن....سلكا ھوائیا عالیا في آخره شبكة

رسم نفسھ ...الخضبي ودرج الساللم، مربعا للحدیقة وشجرة باسقة
طفال یحمل محفظة متجھا إلى المدرسة، مفتونا بالرسم طان الطفل 

51.) فمحت الرسم...یمعن بعینیھ في األعلى سحابة سوداء أمطرت

موت سامورائي

32ص–لكباراطریقةعلىحب–الماعزيعزالدین 51
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بساطتھا فإنھا تحمل فعند قراءة ھذه القصة القصیرة جدا بالرغم من 
معاني كثیرة وتلخص سیرة كائن إنساني حي لھ طموح في الحیاة 
یرسم ویخطط مستقبال غامضا وغارقا في التعتیم و الظالم ،قصة 
تحكي سیرة حیاة أجیال كثیرة ومتعددة عاشت الویل وعانت من 
شظف العیش، حیاة فئة كثیرة من شباب المغرب الذین لم یستطیعوا 

معاناتھم لكن القاص عز الدین الماعزي استطاع بأدبیتھ التعبیر عن
.الوقوف على ھذه المعاناة و التعبیر عنھا أدبا

فالقصة تجمع األیادي الثالث ید القاص وید القصة وید القارئ 
تشعر وكأنھا كتبت بنفسیة وھوى واحد فیھا حمیمیة ودفئ الفضاء 

ألن القصة تعني الذي شب وترعرع فیھ كل من القاص و القارئ، 
كل شاب عاش ھذه الحیاة ألن القصة في حقیقتھا ھي قصة أجیال 
تتكرر لكن من استطاع تقدیمھا بین ید القارئ ھو القاص بحرفیة 
عالیة وبلغة قریبة من حس المتلقي بمختلف مستویاتھ ، حیث كل 

.واحد یقرؤھا بحسب رؤیتھ إلى العالم وبحسب زاویة الرؤیة عنده

لصورة في القصة القصیرة جداحركیة ا-4

ومن ھذا المدخل البسیط لمعنى الفضاء و وظیفتھ في القصة 
القصیرة جدا ندخل إلى بوابة أعمق وھي أیھما أسبق الكلمة أم 
الصورة في بناء ھذا الفضاء؟ ألننا ونحن نقرأ القصة القصیرة جدا 

ا ھذه ال تؤثر فینا الكلمات بقدر ما تؤدیھ فینا الصور التي تحدثھ
الكلمات في نفوسنا كقراء متتبعین للفظة وھي تتحرك في فضاء 
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القصة القصیرة جدا، ألن الكلمات تؤدي وظیفة أولیة تلیھا وظیفة 
أقوى وأھمیة وھي وظیفة الصورة التي تقع قویة في نفسیة القارئ 
فنحن عندما نعود إلى قصة موت سامورائي نشعر بأن الصورة 

متتابعة في خط واحد قادمة من الخارج متخذة كانت تتوالد وحدھا 
شكال معینا في ذھن المتلقي وقد اعتمد القاص في ذلك على تقنیة 
الوصف الذي یساعد على التیقن و اإلیمان بحقیقة ما نقرأ ویترك 

.المجال والمدى مفتوحا وقابال للكثیر من القراءات و التأویالت

طا في اختیار الكلمات لم ونالحظ بأن عز الدین الماعزي كان بسی
یعتمد أسالیب استعاریة، والقصة خالیة من التشبیھات و االنزیاحات 
اللغویة وقد ترك للفظة الحریة في تتبع كل األشكال الھندسیة و 
المعماریة، دون إدخال الذات الساردة وإنما ترك القصة تعبر عن 

حوه فضاءاتھا بنفسھا بضمیر الغائبة الذي یدفع القارئ إلى م
وإضافة اسمھ كذات ساردة وھكذا تتنوع أشكال الصورة بتنوع 

.وتعدد الذوات القارئة

وفي الوشم صوتا للقاص عبد اللطیف الھدار تنبعث رائحة 
الصورة وتنجلي قسماتھا من خالل عتبة العنوان حیث ھناك سمیأة 
في العنوان الغرض منھا تقدیم المجموعة القصصیة على أنھا 

حركة داخل فضاء المجموعة القصصیة تكون الصورة منمنمات مت
اللفظیة بطلتھا حیث الكلمات تتحرك فیھا محدثة رجة في ذھن 
المتلقي وتساعده على خلق عوالم متخیلة یلتقي فیھا القاص و القارئ 

والنص القصصي ألداء اللوحة القصصیة المقروءة بصیغ وصور 
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ادي الذي اعتاد أن الرجل الع"مختلفة ففي قصة خرج ولم یعد  
یرتدي وزرتھ الخضراء، ویودع أھلھ كل صباح، قبل أن یخرج 

.لالسترزاق على غیر العادة،لم یعد إلى بیتھ ذاك المساء

كل ماعاد منھ خرقة خضراء، رصعتھا ثقوب سود وكتابة 
52"حمراء

یقدم لنا عبد اللطیف الھدار مشھدا سینمائیا اعتمد فیھ على تقنیة 
فیھا حالة الجندي البسیط الذي یرتدي الزي العسكري بصریة سرد 

المعروف باللون األخضر ولكن في یوم من األیام رجع جثة ھامدة 
.مضرجة في دمائھا وكأنھا كتبت تاریخ ھذا الجندي وسیرتھ

فمن خالل الكلمات ومن خالل دالالت األلوان تتداعى مجموعة من 
متعددة وسیناریوھات الصور في ذھن المتلقي بل تتشكل لذیھ معان

مختلفة عن سبب ھذا الفعل الذي تسبب في قتلھ، وھكذا تحكي 
فقد تمكن الھدار من . الكلمات ما لم تستطعھ الصورة السینمائیة

.خالل الكلمة أن یخلق لوحة یتصارع في تفكیك أسرارھا القراء

-یرتدي(فالصورة وحدھا التي خلقت الكلمات وأعطتھا معنى 
- رصعتھا ثقوب سوداء- عد إلى بیتھ خرقة خضراءلم ی- یودع 

فالصورة ھي التي تختار الكلمة وتستدعیھا لكي 53) كتابة حمراء
تقدم المعنى المطلوب ، فنحن كقراء تصلنا الصورة قبل أن تصلنا 
الكلمة، إننا نفكر بالصورة وال نفكر بالكلمات، ألن الكلمات اختراع 

38ص-صوتاالوشم- عبد اللطیف الھدار  52

المرجعنفس 53
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لكي تقدم معنى الصورة بل أكثر یأتي بعد الصورة وھي أداة تأتي
.من ھذا تقدم فائض المعنى الذي یبحث عنھ القارئ

المفارقة في القصة القصیرة جدا: ه

المفارقة لغة و اصطالحا-1

القصة القصیرة جدا من حیث ھي مادة لغویة، ال تطابق الواقع 
المادي وال تحاكیھ، بل تفارقھ؛ وحركة المفارقة ھي حركة نمو 

ال توازي الواقع فتحلق فوقھ كالظل یواكب صاحبھ؛ بل تنمو وتطور 
.وتنھض على حد صراعي ھو حد التناقضات

وال یتحقق البناء السردي في تجربة القصة القصیرة جدا إال عبر 
كوة المفارقة؛ وقبل الخوض في الموضوع البد من تعریف مفھوم 

فارق : ویقال " فارق"؛ فھي اسم مفعول من "L’ironie"المفارقة 
الشئ مفارقة وافتراقا أي باینھ؛ وفارق الرجل امرأتھ مفارقة وفراقا 

و الفرقان بمعنى القرآن وھو كل ما فرق بین . بَاینھا وافترق عنھا: 
.الحق و الباطل

وفي االستعمال االصطالحي لم ترد بنفس اللفظ وإنما  وردت 
تجاھل "و"المتشابھات"و"التشكك"و" التعریض"بمعان أخرى منھا 

"تأكید الذم بما یشبھ المدح"و"تأكید المدح بما یشبھ الذم"و"العارف

" معجم أكسفورد المختصر"أما في الدراسات الغربیة فقد جاء في 
المفارقة ھي أن یعبر المرء عن معناه بلغة توحي بما یتناقض "بأن 
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ر ھذا المعنى أو یخالفھ؛ وال سیما بأن یتظاھر المرء بتبني وجھة نظ
اآلخر؛ إذ یستخدم لھجة تدل على المدح؛ ولكن بقصد السخریة أو 
التھكم؛ وإما ھي حدوث حدث أو ظرف مرغوب فیھ؛ ولكن في 
وقت غیر مناسب البتة؛ كما لو كان في حدوثھ في ذلك الوقت 
سخریة من فكرة مالءمة األشیاء؛ وإما ھي استعمال اللغة بطریقة 

ممیز؛ ومعنى آخر ظاھرا تحمل معنى باطنا موجھا لجمھور خاص
54"موجھا لألشخاص المخاطبین أو المعنیین بالقول

فالمفارقة بھذا المعنى ھي فن قول شئ دون قولھ حقیقة؛ أي أننا 
في المفارقة نتوصل إلى فھم المعنى المقصود ولیس من خالل ما 
یدل علیھ لفظا؛ بل بما یكمن في اللفظ الذي قیل من معنى لم یدل 

55.علیھ القول

إنھا تؤدي المعنى الدقیق وتحدث أبلغ األثر بأقل الوسائل تبدیرا؛ و 
ذلك بخلق بنیات أو مسارات یحكمھا التناقض واالختالف؛ حیث 
یحیل الضد على ضده فیضیئھ داللیا؛ كأن یضیئ الموت الحیاة 

....والمر الحالوة و السواد البیاض

عالقات وأطراف في أوجھ التناقض والتضاد في ل تتمثأي أنھا 
حیث ، وكذلك فیما یظھر لنا عكس حقیقتھ، یجب أن تكون متوافقة

المفارقة في ل صّولھذا تت، والزیف في الحقیقة، نرى العبث في الجد
كثیر من صورھا بالتھكم والسخریة والدھشة واأللم واإلحساس 

5ص –المختصرأكسفوردمعجم 54

15ص–المفارقة و األدب - سلیمانخالد 55
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؛ والمفارقة تسیر عكس أفق انتظار المتلقي، بالفجیعة والمأساة
بقفلتھا المدھشة؛ إن القاص ینتقي كلماتھ وعباراتھ في اتجاه فتصدمھ 

تقابلي؛ یقوم وینھض على الدینامیة و الحیاة في نسیج الجملة 
.القصصیة

أنواع المفارقة-2

56:قسم میویك المفارقة إلى قسمین

مفارقة الموقف -2المفارقة اللفظیة-1

من طرائق التعبیر أما المفارقة اللفظیة فھي نمط كالمي؛ أو طریقة
یكون المعنى المقصود فیھا مناقضا أو مخالفا للمعنى الظاھر، وھي 

وعلى الثاني أسلوب " اإلبراز"نمطان؛ أطلق على األول أسلوب 
".النقش الغائر"

:أما مفارقة الموقف؛ فقد قسمھا إلى خمسة أقسام ھي

مفارقة -الدرامیةمفارقة -مفارقة األحداث-مفارقة التنافر البسیط- 
مفارقة الورطة-خجاع النفس

:وقد قسم المفارقة من ناحیة درجاتھا إلى ثالث درجات

المفارقة الخاصة -المفارقة الخفیة-المفارقة الصریحة- 

:كما قسمھا من ناحیة طرائقھا وأسلیبھا إلى أربعة أقسام ھي

37ص-المفارقة وصفاتھا–س میویك .د  56
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ارقة المف-مفارقة االستخفاف بالذات-المفارقة الالشخصیة- 
المفارقة الممسرحة-السادجة

والقاص ال یكتب القصة القصیرة جدا من أجل التفنن في اختیار 
الكلمات؛ وما تحدثھ من جمالیة وشعریة آسرة؛ وإنما یكتبھا من أجل 
تبلیغ رسالة معینة؛ فیھا حمولة معرفیة ورؤیة إلى العالم؛ حیث 

رونق وجمال الخطاب القصصي القصیر جدا بقدر ما یستحضر 
الكلمة البلیغة بقدر ما یغوص في باطن الشخصیة كاشفا عن 

.أغوارھا؛ مقربا صورتھا من القارئ

ففي قصة كعكة للقاص عبد الرحیم التدالوي نرى الكلمات 
تترحك في فضاء القصة القصیرة جدا لترسم مشھدا مفارقا استھلھ 

لمشفى لكن القاص باالحتفاء العائلي بمناسبة خروج األب من ا
النھایة كانت حزینة ضد ما كان یتوقعھ القارئ حیث لم تعد كعكة 
الفرح ھي موضوع القسمة وإنما كعكة التركة ھي محل القسمة بین 

اجتمع األبناء بالمنزل . "اإلخوة المجتمعین حول جثمان الوالد
ھیأوا كعكة إلكمال ....لالحتفاء بقرب خروج أبیھم من المشفى

سارعوا إلى التھام ...اتف لقد غادر الحیاةرن الھ...الفرحة
57..."التركة

فالقصة القصیرة جدا اعتمدت ھنا على ما یسمى بالمتوازیات وھي 
تقنیة اقتبستھا القصة القصیرة جدا من مجال الریاضیات، وھي 

طریقة تعتمد على السرد المتوازي في القصة الواحدة، فنرى ھذا 

29ص-تحلقحینخلفھاالتنظرالطیور–التدالويالرحیمعبد 57
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قصتین  نقرؤھما في وقت واحد؛ النص القصیر جدا قد احتوى  
قصة االحتفال بشفاء الوالد وقصة تقسیم التركة وھي مفارقة اعتمد 
فیھا القاص السرد المتوازي، على اعتبار أن القصة القصیرة جدا 
بمتابة متوالیة سردیة فیھا نقطة االنطالق و نقطة االنزیاح حیث 

ھا؛ ثم تنتھي تتعقد القصة القصیرة جدا وتبدأ تبحث عن حل مناسب ل
بعد ذلك بنھایة وغالبا ما تكون القفلة عكس ما یتوقعھ القارئ و ھنا 

.تكمن المفارقة

إنھ التوازي المحسوس الذي یلجأ إلیھ عبد الرحیم التدالوي في 
قصصھ القصیرة جدا، لكنھ تواز یتكامل فنیا لخدمة القصة القصیرة 

التوازي المتصل، جدا لدیھ، ومن ثم یمكننا أن نصف ھذا التوازي ب

ولیس المنفصل،ألنھ اتصال ینبع من ارتباط وثیق بجو القصة 
القصیرة جدا وشخصیاتھا المفترضة المضمرة في الكلمات، إنھ 
تواز یصل إلى حد االمتزاج و التآلف لیقدم وحدة واحدة ھي القصة 

.القصیرة جدا كما تقدمھا طاقة التدالوي الفنیة

تكامل بوضوح حین نراه یأخذ بتعمیق والتوازي لدى التدالوي ی
مستویین أو عدة مستویات أخرى في قصصھ القصیرة جدا فضال 

إننا نشعر بالمستوى النفسي یتوازى مع ...عن التوازي المحسوس
المستوى االجتماعي، و المثال على ذلك واضح في قصة فضیحة 
التي تكشف عن نفسیة العریس لیلة الدخلة وفضیحة العروس عندما 

جدھا قد فقدت بكارتھا الشئ الذي ترفضھ المجتمعات العربیةو
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قضى لیلة دخلتھ یراوغ بحثا ...رائع التسدید...ھو العب ماھر"
في الصباح، وأمام الصحافیین، أعلن ...عن ثغرة لتسدیدة االنتصار

وغیرھما من القصص، ونرى 58فضیحة" أن الكرة مفرغة الھواء
یضا حین یصور األحداث العادیة التوازي قائما في التصویر أ

.متوازیة مع تصویر الخلفیة االجتماعیة و الخلفیة النفسیة

إن التوازي لدى التدالوي ینبئ عن دقة فنیة، أو حرفة مقننة في 
مجال القصة القصیرةجدا، فال یكتبھا كھاو یرید أن یمأل مساحات 

كتاب من الورق، وال ینسجھا من باب الترف الذي یمارسھ بعض ال
حین یرون في القصة القصیرة جدا نوعا من الكتابة السھلة، إنھ 

العلم و الدراسة فضال عن الموھبةیعتبرھا نوعا من الفن القائم على 
والخبرة التي اكتسبھا بحكم دراستھ لتقنیات كتابة القصة القصیرة 

تعبّر عن " سارعوا إلى التھام التركة " جدا الحداثیة ؛ فجملة واِحدة 
فكرة، وتنقل لنا المعنى نقال ال یخلو من تصویر، وھذه ھي بالغة ال

التكثیف؛ ففي ھذه الجملة سیل من المعاني التي تتداعى حرة في 
ذھن المتلقي؛ یتخیلھا في مخیالھ الذھاني؛ ویترجمھا إلى مجموعة 

ففي . من الدالالت؛ تختلف باختالف مستویات التلقي و التأویل
لة من المحموالت المتباعدة، أْو ھذھالجملة القصصیة سلس

الُمتمْحوَرة حول شيٍء واحد، لكنَّھا بالرغم من تباعدھا فإنھا تلقي 
إنھا تكتنز فیھا الدوال اكتنازاً . الضوء على مغزى تلك المحموالت

خصباً وتلتئم على شبكة من القیم والمعاني واإلشارات والعالمات 
.متوالدوالرموز تتداخل فیما بینھا على نحو حیوي

61ص–تحلقحینخلفھاتنظرالالطیور–التدالويالرحیمعبد58
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شح المبنى وغنى المعنى: القصة القصیرة جدا- 11

إن القصة القصیرة جدا تستمد وجودھا من ذائقة المتلقي؛ وأول 
المتلقین ھو القاص نفسھ؛ ثم بعد ذلك تأتي قراءات متلقین آخرین؛ 
كل واحد یقرأ النص القصصي القصیر جدا؛ حسب ما تملیھ علیھ 

وقراءات؛ وبحسب وقع النص كذلك في شبكة التواصل من تأویالت 
كذبة "نفسیة المتلقي؛ على اعتبار أن القصة القصیرة جدا ھي 

متفق علیھا بین القاص الملموس وھو المبدع الحقیقي للعمل " جمیلة
القصصي القصیر جدا؛ باعتباره مرسال یتوجھ بإرسالیتھ إلى قارئ 

قصة ملموس یضطلع بوظیفة تلقي تلك اإلرسالیة؛التي ھي ال
القصیرة جدا التي استطاعت في وقت زمني وجیز التقاط ذبذبات 
العصر؛ وتتبعت إیقاعاتھ؛ ورصدت نبضات قلبھ الصغیر الذي لم 

....یعد قادرا على استیعاب الروایة  والحكایة و الفیلم الطویل

ویُنظر إلى القصة القصیرة جدا على أنھا حدث لحظي؛ یدور في 
ثیر واقعة ویطرح موضوعا وقع؛ یحتاج إطار زمني ومكاني ما؛ ی

إلى شخصیات تربط بینھم عالقات؛ یقدم ھذا الحدث اللحظي بطرق 
مختلفة من صنع خیال القاص؛ والخطاب القصصي ھو الفعل؛ 

.والفعل ھو الذي تقدمھ الشخصیات على صفحات العمل السردي

والحدث اللحظي البد لھ من بنیة أو نمط یقدم بھ للقارئ وھو 
؛ وھو العناصر اللغویة التي یستعملھا السارد موردا "الخطاب"لقولا
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حكایتھ اللحظیة في صلبھا؛ حیث القصة القصیرة جدا تقدم بواسطة
الكتابة ولیس على شكل فیلم أو مسرحیة؛ و الكتابة تحتاج إلى 
قارئ؛ وإلى الطریقة التي یحكي بھا القاص موضوعھ للقارئ؛ ومن 

یتمكن القارئ من تحلیل الخطاب في ضوء " الخطاب"خالل القول 
.مجموعة من األدوات أو آلیات االشتغال

تعبر عن 59فالقصة القصیرة جدا بھذا المعنى عالمة مركبة
موضوعھا بطریقة مواربة؛ تقول أشیاء وتترك أشیاء كامنة بین 

الناقد /السطور؛ تحفز المتلقي على مزید من القراءة؛ وعلى القارئ
ص القصصیة القصیرة جدا ودراستھا أوال على مستوى تتبع النصو

؛ ثم بعد ذلك یدرس شكل morphologieالمورفولوجیا /الشكل
بدراسة األلفاظ syntaxiqueالمحتوى؛ الذي یتخذ طابعا نحویا

باعتبارھا تشكیلة من الجمل و األدوات المعجمیة؛ تكون مجموعة 
من األحداث المترابطة فیما بینھا؛ من أجل إنتاج المعنى، ودراسة 
التلفظ وذلك بتتبع المواقع المختلفة للسارد وأنواع السرد؛ و 
المستویات السردیة؛ و الحاالت الخطابیة؛ ومعرفة الحوافز التي 

60م بالعالقات بین الشخصیات؛ وبمنطق الترابط بین األفعالتتحك

ودراسة الضمائر المؤثثة لفضاء القصة القصیرة جدا؛ والفضاء 
القصصي القصیر جدا؛ والتوظیف البالغي؛ وتوزیع سواد النص 
على بیاض الورقة؛ وعالمات الترقیم؛ والتوزیع التوبوغرافي أو 

المفردة أو الجملة؛ وإنما المطبعي؛ بحیث ال تقتصر الداللة على

A.J.Greimas-Essais de semiotique poetique-p.1 -59

27مدخل إلى السیمیائیات السردیة ص–سعید بنكراد - 60
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یصبح البیاض داال؛ وكذلك شكل الورق و الخط و تناثر الحروف 
وتوزیعھا؛ وھكذا یصبح شكل القصة القصیرة جدا داال لمدلوالت 
خفیة؛ لكن رغم ذلك فإن حقیقة النص القصصي القصیر جدا تبقى 
نسبیة؛ فبالرغم من تعدد القراءات یبقى المعنى في بطن صاحبھ؛ 
ألن الحقیقة في اإلبداع سراب كما یقول بارث؛ ألن مھمة الناقد لیس 

أي ما یصلح "ھو اكتشاف الحقیقة وإنما ھو البحث عن الصالحیات 
61"لتمام المعنى؛ بمعنى أنھ یشكل نظاما متوافقا مع العالمات

ومن خالل ھذه الدراسة الشكلیة و النحویة یتمكن الدارس من سبر 
بیریة وھي تتجھ إلى المدلول لكشف بنیتھ الخفیة؛ أغوار البنیة التع

وللوصول إلى ذلك؛ البد من تقطیع النص القصصي القصیر جدا 
وفق نظرة سردیة sequenceإلى وحدات داللیة صغیرة مترابطة 

وخطابیة متوازنة؛ التفكك النص وإنما تدرسھ في شكلھ المتناسق 
.المتوازن

لقصصي القصیر جدا فإننا وعندما نتعرف على مدلول النص ا
نتوصل بشكل مباشر إلى معرفة عالقة القاص بأعمالھ القصصیة 
القصیرة جدا؛ ونعرف الظروف المساعدة على تولید ھذه األعمال، 

وبعد ذلك نتمكن من معرفة المتلقي الذي یتفاعل مع ھذه األعمال  
.ویعید بناءھا من جدید

مر بثالث مراحل مھمة ونختصر ونقول بأن القصة القصیرة جدا ت
:قائمة على التفاعل

8النقد و الحقیقة ص –روالن بارث - 61
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.تفاعل الكلمات داخل النص الواحد- 1
تفاعل المدلوالت- 2
تفاعل الملقي و المتلقي- 3

ألن القصة القصیرة جدا تتشكل في إطار جماعي تؤثثھ ید القاص 
وید اللغة  وید القارئ؛ فاللغة حمالة أوجھ؛ تساعد على خلق 

وفي ما بین المتدخلین لقراءتھا من جھة الحواریة فیما بینھا من جھة 
.أخرى؛ وھكذا تتعدد مدلوالتھا بتعدد متلقیھا

إن الھدف من القصة القصیرة جدا لیس اعتباطا كما یفھم البعض؛ 
وإنما الغرض منھا إیصال رسالة عمیقة من خالل ھذا النص 
القصیر جدا؛ إنھا تتحقق من خالل المكونات الثالثة المرسل و 

و المرسل إلیھ؛ وھذا األخیر یقوم بعملیة تحلیل و تأویل الرسالة
الرسالة انطالقا من السیاق الذي وردت فیھ، وللوصول إلى المعنى 
الثاوي بین السطور البد من الوقوف على النص القصصي القصیر 

.جدا من ناحیة اللغة ومن ناحیة السیاق الذي ورد فیھ 

اللغة كمكون أساسي إلنتاج النص القصصي القصیر جدا   -1

عند قراءة القصة القصیرة جدا ینبغي النظر إلى اللغة كتراكم لعدد 
قلیل من الكلمات ذات االستعمال الخاص و المتفرد؛ في عالقتھا 
بالكلمات المحاورة أو المجاورة؛ التي تكسبھا معنى خاصا ومحددا؛ 

داللة الكلمة ووظیفتھا وھي تنمو لھ قرائن تساعد على كشف
وتتحرك بحثا عن التركیب المناسب وعن الداللة المناسبة المشكلة 
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.في النھایة ذاك الخطاب القصصي القصیر جدا

و تتصف اللغة القصصیة القصیرة جدا بصفة النمو والحركیة؛ 
تتحرك بشكل ھارموني متوازن؛ یراعي البنیة الصرفیة؛ وترتیب 

ت ضمن سیاق تركیبي معین؛ ویحافظ على العالقات الفونیما
النحویة الوظیفیة حیث األفعال تقدم وظیفة داخل الجملة؛ وتؤدي 
المعنى المناسب لھا؛ حینھا تكون اللغة مولدة تؤدي المعنى الداللي 

.الذي یستفز القارئ ویدفعھ إلى إعادة القراءة و التأویل

القصة القصیرة جدا ظاھرة كالمیة-2

الوعي بأھمیة القصة القصیرة جدا؛ وبكیفیة كتابتھا؛ وبأثرھا إن 
في خلق التجاوب بین الملقي والمتلقي؛ ھو خطوة إیجابیة في فھم 
الكتابة القصصیة القصیرة جدا؛ باعتبارھا ظاھرة كالمیة محسوبة؛ 
ومحبوكة بشكل مضبوط تحترم البناء الخاص الذي یلیق بھا و البنیة 

؛ وإال أصبحنا ندور في فلك وھمي بعید كل الخاصة التي تالئمھا
البعد عن كتابة واعیة وواعدة تروم تحقیق المتعة  واإلفادة؛ ألن 
لغتھا محدودة جداً من حیث عدد الكلمات؛ لكنھا في الوقت نفسھ لغة 

.تحیل إلى عالم شاسع من خالل اإلیحاءات والدالالت

ي على وللحصول على قصة قصیرة جدا ناضجة وواعیة؛ ینبغ
القاص اختیار كلمات استعاریة تتجاوز المعنى إلى معنى المعنى؛ 
الشئ الذي یحفز القارئ إلى البحث عن دالالت النص األكثر عمقا؛ 

و األدق داللة؛ مما ینفي عن القراءة صفة النھائیة؛ وتجرنا إلى 
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قراءات أخرى تتحكم فیھا ظروف النص القصصي القصیر جدا؛ 
وذلك بربط النص بالسیاقات التداولیة التي ظروف القراءة؛ 

قرئت فیھا؛ باعتبارھا فعال كالمیا لھ مجموعة من الوظائف /أنتجت
وإال ظلت في ....التي یقدمھا كالتحفیز و التوبیخ و التحقیر و التشجیع

الھامش تتخبط في كتابة سھلة ومتذبذة؛ یغلب علیھا البناء العشوائي 
.الذي یعجل بنھایتھا

التفسیر الفھم و- أ

القصة القصیرة جدا " : "خوان رولفو"یقول األدیب المكسیكي 
ھي ضربات فأس ھنا وھناك؛ وعملیات مراجعة وحذف وإضافة؛ 
وطرح وجمع؛ و القصة من ھذا النوع لھا فرصة واحدة في الزمان 

كتابتھا ثم : و المكان؛ حظھا یتقرر في الحین مباشرة بعد مرحلتین 
و تعدیل إو إضافة أو وصیة الحقة أو تنمیق قراءتھا؛ فأي طلب أ

بمعنى أن النص القصصي القصیر جدا " أسلوبي ال جدوى منھ
ینبغي أن یكون دقیقا؛ وملغزا وذكیا ملیئا بالدالالت مشحونا بالرؤى 

....الفكریة و الفلسفیة

والقصة القصیرة جدا نظم وتألیف ملیئ باالستعارات القائمة على 
اع خروج وتجاوز للمألوف؛ وكل تجاوز للمألوف اإلبداع؛ وكل إبد

ھو تجاوز للمعنى إلى الداللة، بمعنى أن القاص عندما یكتب نصا 
قصصیا قصیرا جدا فإنھ ال یكتفي بالجمل التقریریة التي أماتھا 
التداول وإنما یعتمد على الجمل اإلیحائیة الحیة ذات االستعمال 

.الذاتي للكاتب
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القصیرة جدا بالشكل المطلوب البد من فھم اللغة ولكي نفھم القصة 
والراكیب ألنھا المفتاح المؤدي إلى قلب الخطاب القصصي القصیر 

ھي عبارة عن مجاز؛ وبعدھا : جدا؛ ألن اللغة كما قال ابن جني 
یتمكن القارئ من الولوج إلى العالم الداخلي للنص القصیر جدا؛ 

لل لھ خفایا وعتمات مستعینا بما یملكھ من مخزون ثقافي ید
النصوص؛ وعندما تحصل عملیة القراءة بالشكل المطلوب تبدأ 
التأویالت في التداعي؛ غیر أن التأویالت الینبغي أن تكون مقولة 
للنص القصیر جدا وإنما ینبغي أن تكون قراءة عالمة تسیر ومستوى 

.النص وما یحملھ من دالالت فكریة وأیدیولوجیة

رئ مستویات النص القصصي القصیر جدا؛ وعندما یفكك القا
تتداخل معھ مستویات أخرى نفسیة و اجتماعیة؛ حیث إن الجانب 

من أھم المؤثرات الحاضرة دوما .....النفسي و االجتماعي و الثقافي
في تلقي ھذه النصوص وفي تأویلھا؛ ألنھا تكون مستفزة ودافعة 

.لمزید من القراءات و لمزید من التأویل

دالالت الفراغات و عالمات الترقیم- ب

إن الوعي بالكتابة القصصیة القصیرة جدا ھي الكتابة نفسھا؛ 
وإدراك مقصدیة النص القصصي القصیر جدا من طرف المتلقي ؛ 
ھي مرحلة أساسیة لنجاح العمل القصصي القصیر جدا؛ ألن منھ 

. القراءیبدأ العمل وإلیھ ینتھي بعدما یمر بعملیة القراءة من طرف 
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ولھذا فإن أي تغییر یحصل في بناء القصة القصیرة جدا ھو تغییر 
مقصود؛ لھ أھداف فنیة وأخرى داللیة؛ یھدف منھ القاص استدراج 
المتلقي إلى قراءة النص القصصي القصیر جدا؛ كمنظومة فیھا 

.األلفاظ من جھة وفي الفراغات و عالمات الترقیم من جھة أخرى

" الرصاص"للقاص اسماعیل بویحیاوي نجد قصة في ندف الروح
تعبر عن نفسھا من خالل كلمات منتقاة وكأنھا مشھدا سینمائیا تغلب 
فیھ الصورة على الكلمة؛ بل تكون الكلمة أداة معبرة عن الصورة؛ 
حیث الكلمات كطلقات الرصاص تنھمر كما تنھمر األمطار دون 

ة عالمات الترقیم انقطاع؛ ومما ساعد على توضیح الصورة إزاح
وحذفھا الشيء التي بین للقارئ أن الكلمات تنزل منسابة لوحدھا 

.دون عالمات ترقیم وكأنھا طلقات رصاص حقیقیة

إن النص القصصي القصیر جدا ھو الذي یتكلم؛ و الكلمات 
المشكلة لھ ھي التي تؤدي المعنى وتحقق الداللة؛ فالكلمات في ھذه 

المتراكم ودون عالقة تجمع بینھا؛ قدمت القصة بشكلھا المتفرق و
للقارئ كفایة نصیة؛ ساعدتھ دون أدنى صعوبة على معرفة 
مدلوالت الكلمات؛ و الكفایة النصیة تتولد لدى القارئ بأشكال 

.مختلفة تختلف ومقروء القارئ وحمولتھ المعرفیة

كما أن دخان في القصة بدت وكأنھا دخان متصاعد من األسفل 
..األعلى عندما كتب القاص كلمةإلى 
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ن

ا

خ

د

صاعدة ومتناثرة من أسفل إلى أعلى الورقة؛ مما یبین للقارئ 
أھمیة عالمات الترقیم ودورھا في تقدیم الداللة وتوضیح الرؤیة؛ 
وأھمیتھا كذلك عندما تختفي لتترك الكلمة وحدھا من أجل تقدیم 

مق في معاني ودالالت دالالت كثیرة یفھمھا القارئ من خالل التع
الكلمات؛ باعتبارھا عالمات دالة تتضمن مدلوالت مختلفة تختلف 

باختالف القراء؛ حیث الكلمة تتسم ببعد بصري یزاوج بین المرئي 
le visible والمقالle dicible62.بین الُمعبر عنھ قوال

إن عالمات الترقیم و الفراغات تقوم بعملیة االلتفات البصري وھو 
نتاج اإلبداع القصصي القصیر جدا الذي یعتمد على الحركة 
والتشعب واالمتداد واالزدحام والقدرة على التآلف بین المتناقضات؛ 
كما یتحقق عبر السواد والبیاض؛ وعبر سمك الخط؛ و عبر النص 

.والصورة

118ص––فلسفة الصورة - معزوزالعاليعبد 62
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االختزال اللفظي  والعمق الفكري- ج

قد مرت بمراحل نھضت بشكل عام نقول بأن القصة القصیرة جدا
فیھا ونمت متأثرة بكثیر من المؤثرات الداخلیة والخارجیة؛ واتسمت 
بسمات میزتھا عن باقي أشكال التعبیر السردي؛ إلى أن وصلت إلى 
مرحلة بدت فیھ مخاتلة تعكس مخاتلة أصاحبھا، وبالتالي فإنھا 
تحتاج إلى قارئ مخاتل یخضع المجموعة القصصیة القصیرة جدا 

لیة التأثیر و التأثر، ألنھا تسیر من النص القصصي القصیر جدا لعم
إلى القارئ ثم من القارئ إلى النص القصصي القصیر جدا، وبینھما 
تختفي الدالالت المضمرة في ذھن القاص و التي تحتاج إلى مفتاح 
تفكیكي یفك شفرة الكلمات العمیقة و الداللیة التي تشكل تراكیب 

.صصیة القصیرة جداوتعابیر النصوص الق

كما أن القصة القصیرة جدا حمالة أوجھ، وطاقة غنیة ومتجددة، 
قابلة لمزید من القراءات؛ وفي مضامینھا مزید من اإلیحاءات، 
یضمرھا القاص و یمررھا عبر اللغة القصصیة الدسمة و المكتنزة 
بعمقھا الفكري و النفسي و الداللي؛ ألن النص القصصي القصیر 

ط قدراتنا، ویمكننا من إعادة خلق العالم الذي تخلقھ عملیات جدا ینش
.القراءة

وتعتمد القصة القصیرة جدا؛ كفعل سردي جدید على التشاكالت 
السمیائیة؛ وھو االنسجام الذي تؤدیھ الصور و المقاطع القصصیة 

القصیرة جدا؛ التي تتوحد فیما بینھا لتأدیة المعنى العام في الجسم 
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)شكل اللفظة(نالحظ بأن السیمات القصیر جدا، حیثالقصصي

) الكالسیمات(یساعد القارئ على تمثل المعنى وخلق الدالالت 
بشكل منسجم ومتواز؛ ألن شكل اللفظة المتوازي الیساعد على 
السكون و الخمول؛ وإنما یفجر في المتلقي الرغبة في معرفة 

.فكریةماوراء اللفظة وما تحتویھ من دالالت وحموالت

للقاص حسن برطال" العشرة األبرار"ففي قصة 

ولما وجدتھ ..و إحسانھم إلیھ) العشرة ( یكلمني دائما عن أبنائھ "
على فراش الموت وحیدا أدركتُ 

"/..یده) أصابع ( أنھ كان یحدثني عن 

والعدد عشرة بالخصوص؛ حیث " العشرة األبرار"تصدمنا جملة 
من التأویالت، منھا األصابع العشرة، تتشكل في أذھاننا مجموعة 

ومنھا األبناء العشرة، ومنھا الصحابة العشرة المبشرین بالجنة؛ 
فالجملة االسمیة ببساطتھا حمالة أوجھ؛ تتشاكل معانیھا وتتعدد بتعدد 

.حمولة قرائھا المعرفیة و األیدیولوجیة

وھكذا تصبح  القصة القصیرة جدا؛ موحدة على مستوى األلفاظ 
كنھا مختلفة على مستوى الدالالت، مما یحدث غموضا و عمى ل

داللیا في ذھن المتلقي، لكن بالرغم من ذلك؛ عندما یشتد العمى 
المتذوقة التي تستوعب المعاني /تتفتح عین ثالثة ھي العین الذائقة

.الخفیة و المضمرة في القصة القصیرة جدا
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الداللي تتحول من والقصة القصیرة جدا بحكم عمقھا الفكري و 
كونھا اختزال لموقف أو مشھد باعتماد تقنیة تثبیت الزمن على 
حساب الوصف؛ إلى وسیلة إبداعیة الختزال العالم؛ بما یحتویھ من 

ففي عموم القصص ....خزان فكري وتراثي وسیاسي و اجتماعي
القصیرة جدا ال نجد حدثا عاما تدور علیھ القصة القصیرة جدا؛ 

فتیت دائم تلخصھ الجمل السردیة القصیرة جدا؛ إذ أننا وإنما ھناك ت
.نجد في كل جملة نواة مختزلة لمشھد سردي على نحو متسع
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القصة القصیرة جدا وفائض المعنى- 12

عتمة اللغة وفائض المعنى-1

نسمع كثیرا بأن اللغة وسیلة من وسائل التعبیرواإلفصاح، وأنھا 
المعنى، وھذا الحكم النھائي مجانب للصواب ألنھ وسیلة إلظھار 

یعبر عن شق معین من مقصدیات اللغة ألنھا في الحقیقة تخفي معان 
ودالالت أكثر مما تظھر، تضمر دالالت یتوه المرء في دروبھا 
المعتمة ویسقط في فخاخھا، وتعلو درجة العتمة في لغة اإلبداع أكثر 

.منھا في لغة الحدیث العادي

ذ القدم و اإلنسان یحاول جاھدا كشف الغموض الذي یلف العالم فمن
بواسطة اللغة باعتبارھا وسیلة للتعبیر و التواصل، فأصاب اللغة ما 
أصاب العالم من غموض، وأصبحت مشحونة بكثیر من الرموز و 
األساطیر التي اعتقدھا اإلنسان وحاول تفسیر الوجود باعتقادھا 

.ات مقنعة لكثیر من األسئلةعندما عجز عن إیجاد إیجاب

ومثلما في دماغ اإلنسان ظاھر وباطن وشعور وال شعور؛ أصبح 
للغة كذلك ظاھرا وباطنا، فالقارئ العادي یكتفي بظاھر النص و 
القارئ الناقد یبحث عمیقا في باطن النص القصصي القصیر جدا 

.لكشف غموضھ وإنارة عتمتھ
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رموز مأخوذة من واقع المجتمع، فاللغة في حد ذاتھا عبارة عن 
تدخل في عالقة أیروتیكیة من أجل إعطاء المعنى، وھذه الرموز لھا 
شیفرات معینة ینبغي كشف دالالتھا وذلك بالبحث عن مساحة معینة 

الناقد إلنقاذ النص القصصي القصیر /من الضوء یدخل منھا القارئ
حد، بل ینفرد جدا من الغرق في عتمتھ وھذه المیزة ال تتأتى ألي أ

الناقد الذي یمتلك آلیات القراءة، وتوفره على مرجعیات /بھا القارئ
.ومنابع قرائیة متعددة

وھذه العتمة في القصة القصیرة جدا ھي جزء من تشكیلھا ومن 
بنائھا المكثف و المختزل ولصیق بطبیعتھا المتكتمة على نفسھا، 

تحتاج إلى من یبحث فھي بحكم تركیبتھا اللغویة وبنائھا المختزل 
ولم أزل منذ (عن المختبىء و الدفین في طیاتھا لیخرج للقارئ 

خدمت العلم أنظر فیما قالھ العلماء في معنى الفصاحة و البالغة و 
البیان و البراعة وفي بیان المغزى من ھذه العبارات، وتفسیر المراد 

بعضھ بھا، فأجد بعض ذلك كالرمز و االیماء و االشارة في خفاء، و
كالتنبیھ على مكان الخبئ لیطلب، وموضوع الدفین لیبحث عنھ 

63...)فیخرج

بأن اللغة حمالة أوجھ؛ ألنھا تقوم : فعبد القاھر الجرجاني ھنا یقول
على المجاز وأن المفردة وحدھا مستقلة عن سیاقھا؛ ال تحمل ھذا 
المجاز وال تتخذ دالالت متعددة، فتعدد معانیھا یكمن في وظیفتھا

.داخل السیاق اللغوي ولیس خارجھ

34ص-االعجازدالئل- الجرجانيالقاھرعبد63
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والمھتم بالقصة القصیرة جدا ال ینبغي علیھ البحث في مقصدیة 
النص المعلنة؛ وال یكتفي بظاھر النص فقط بل ینبغي علیھ البحث 

).اللغة(عن نص آخر مجازي متخف خلف النص الظاھر

الناقد مجبرا على اعتماد مناھج /وأثناء ھذه العملیة یكون القارئ
نقدیة متنوعة منھا المناھج التي تتناول ظاھر النص في مرحلتھ 
األولى كالبنیویة و األسلوبیة و السمیائیات و المناھج التي تتناول 

.... باطن النص كالھیرمینیوطیقا

عبر مرحلة فھم وتناول القصة القصیرة جدا یتم عبر مرحلتین
النص سانكرونیا وعبر مرحلة تأویل النص دیاكرونیا للبحث عن 

عند دیریدا و التفكیكیین للوصول في مرحلة ثانیة "المدلول المتعالي"
.عند أمبیرطو إیكو) التأویل المضاعف(إلى 

و التأویل المضاعف ھو الذي یضاعف من درجة شعریة النص 
زیة أثناء عملیة التأویل بالمنھج المؤول؛ مستعینین في درجة موا

النفسي للبحث عن الالوعي الفردي عند فروید و الالوعي الجمعي 
عند یونغ، لكنھا مناھج متقاطعة ال تعزل البنیة الداخلیة عن البنیة 
الخارجیة؛ أي أنھا تدرس خارج النص في داخلھ؛ حیث الداخل و 

.الخارج بنیة نسقیة متكاملة 
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النص إلى الخفي فیھمن ظاھر -2

إن كل فعل كتابي ھو تسجیل لما ترسخ في الالوعي الفردي و 
الجماعي یعبر عن آمال وآالم اإلنسان؛ یتتبع الواقع المعیش و الواقع 
المأمول؛ ینقلھ من واقعھ الواقعي إلى واقعھ المتخیل؛ وھذا الواقع 

.المتخیل ھو  النص القصصي القصیر جدا

ابي یثیر فضول القارئ ویرغب في كشف خبایاه وھذا الفعل الكت
ومشاھدة ما یخفیھ من عوالم ورؤى تتجلى للقارئ بدرجات مختلفة 
تختلف وطبیعة ھذا القارئ ونوعیة مرجعیاتھ؛ حیث كل قارئ یأخذ 

.منھ بقدر مرجعیاتھ ومقروئھ

وھذا ینطبق على جمیع النصوص اإلبداعیة بما فیھا القصة 
ذه األخیرة تزداد قوة العتمة بسبب طبیعتھا القصیرة جدا، وفي ھ

فكل قارئ یأخذ منھا ...التي تتصف باالضمار و التكثیف و االختزال
ما یسد نھمھ المعرفي ویترك ما ال یراه لقارئ آخر قادر على 
الغوص عمیقا في باطن النص القصیر جدا و االنتقال من المرئي 

.إلى الالمرئي ومن المقول إلى المسكوت عنھ

وھكذا یصیر الباطن ھو جوھر الكتابة القصصیة القصیرة جدا ألن 
جمالیتھا لیس في انفتاحھا وإنما في عتمتھا وفي شدة العتمة تظھر 
كوة في النفق منھا یتسلل القارئ ویستل لب الموضوع ورحیقھ؛ ألن 
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اإلبداع الحقیقي لیس في ظاھر النص القصیر جدا وإنما في جوھره 
.یكمن فائض المعنىوفي الجوھر 

وھذا یعني أن النص القصصي القصیر جدا یحمل معنیین؛ المعنى 
و المعنى الذي تحملھ اللغة في ) المقصدیة(الذي یحملھ القاص 

انزیاحاتھا المجازیة و الرمزیة و األسطوریة، وإذا أردنا فھم عالم 
ت فإذا كانت  اللغة لیس(النص القصیر جدا البد من فھم اللغة أوال 

الیختلف عن -إذا-لذاتھا ولكن لعالم تفتحھ وتكشفھ، فتأویل اللغة 
64)تأویل العالم

الناقد لیكشف ما انغلق في النص /ومن اللغة یدخل القارئ
القصصي القصیر جدا، وإخراجھ من داللتھ الحقیقیة إلى دالالتھ 
المجازیة، لكن ھذه العملیة ال ینبغي أن تكون اعتباطیة بل ینبغي أن 

خضع لمنطق العقل؛ وتكون موافقة للمرجعیات العامة التي یستقي ت
.منھا كل من القاص و القراء مرجعیاتھم

وھذه المرجعیات تكون شاملة فیھا اللغة و البالغة و الفلسفة و 
وعند كشف الغطاء عن الخفي و ...التصوف و األنتربولوجیة

ى عبر الناقد إلى فائض المعن/المحجوب في النص یصل القارئ
التفاوض مع النص من أجل مده بالمفاتیح التي تكشف مغالیقھ 
وتعري رموزه، ألن القصة القصیرة جدا ھي بناء مركب من عدة 

رموز لغویة وسمیائیة وداللیة ینبغي التعامل معھا على اعتبار أنھا 

424ص-والمنھجالحقیقة- جادامیر-64
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بوابة منھا یدخل القارئ إلى عالم النص الداخلي، كما أن الرموز ما 
.ھة زائفة تخفي وراءھا المعنى الحقیقي المختبئ وراھاھي إال واج

إن جمالیة النص القصصي القصیر جدا تكمن في انزیاحات لغتھ 
وعتمتھا، وذلك باعتمادھا مجموعة من المجازات و االستعارات 
التي تبتعد عن التوافق وتبحث عن االختالف و التنافر ألنھ حیث 

بیعة الصراع خلخلة الفكر توجد االستعارة یوجد الصراع؛ ومن ط
ودفع القارئ إلى توسیع المعنى الستعادة األنساق الثاویة في باطن 

.النص القصیر جدا

والغموض بشكل عام سمة تمیز النصوص القصصیة القصیرة جدا 
الراقیة، یثیر في القارئ درجة عالیة من المتعة ویدفع الى مزید من 

ب عن األبصار فیما یحصل المحجوب عن اإلفھام كالمحجو(التأویل 
لھ في النفوس من التعظیم وفي القلوب من التفخیم، وما ظھر منھا 

65) ولم یحتجب ھان واسترذل

فالغموض بھذا المعنى یكون معبرا إلى المعرفة؛ حیث مع العمى 
یشتد إنصات األذن الثالثة؛ وعلى الناقد أن یبحث عن المعاني 

من خالل التأمل العمیق في المعتمة قصد إنارتھا وفك غموضھا، 
رموزھا وتأویلھا، ألن القاص قصد أن ینسى مجموعة من 
الخطابات المندسة في عتمة النصوص القصصیة القصیرة جدا، 
ألنھا خطابات مصیریة كالموت المؤجل عند القبض علیھا تكتمل 

الصورة و ینتھي عمر النص؛ و ھكذا فإن األعمال القصصیة 

75ص–والدینالدنیاأدب-الماوردي65
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حات اللغویة ومن المحسنات البالغیة ھي قصص الخالیة من االنزیا
میتة ألنھا ثابتة بعیدة عن التنافر المحدث للصراع و المولد 

.للقراءات

الناقد بآلیاتھ یفك مغالیق النص القصصي القصیر جدا /و القارئ
الملغز ویفكك تمفصالتھ للوصول إلى جوھر النص المتربع وراء 

القصصي القصیر جدا یكشف ظاھر اللغة وشكلھا؛ ألن ظاھر النص
عن وعي القاص أما باطنھا فیخبئ  الالوعي الذي ینبغي استعادتھ 

.وتجمیع المعنى المغترب داخل نسقھ الثقافي المغلق

القصة القصیرة جدا من التنویر إلى التمریر-3

القصة القصیرة جدا شكل أدبي منفتح بالرغم من طبیعتھا المكثفة 
انفتاحھا تحفیز للمتلقي على خلق تھیئات و المقترة؛ حیث في 

وتمثالت على المشھد و الفضاء الذي تجري فیھ، تحرك فیھ الخیال 
و التخیل اللذان یخلقان عوالم راسخة في الذاكرة؛ عوالم تختلف 
تأثیثاتھا باختالف قدرات القارئ على الغوص عمیقا في بنیات 

ن بین التقنیات النص القصصي القصیر جدا السطحیة و العمیقة؛ وم
التي تساعد على فتح ھذه الفضاءات لعبة الصمت القابع بین 

.السطور و الحذف و الغیاب و اقتصاد الكتابة

و التحفیز القرائي ال یتأتى للقارئ إال إذا كانت لذیھ األھلیة 
compétence إلنجاز ھذا الفعل؛ وتتجلى األھلیة في قدرة القارئ

الفضاءات و استعداداتھ النفسیة و الفكریة على خلق ھذه العوالم و 
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الیجاد ممرات و فراغات لتمریر الخطاب القصصي القصیر جدا 
لكي یخلق ھذا المتسع وھذه المساحة للتأمل و التصور و التمثل، 
وھذه القدرة و األھلیة ھي التي تخلق منھ قارئا منجزا ومساھما في 

.انتاج المنجز القصصي القصیر جدا

یستمتع -التأویلي - ما یتحقق الفعل القرائي وما بعد القرائيوعند
القارئ بجزاء ما أنتجھ من تأویل وقراءات؛ حیث تتحقق لذیھ  

وھكذا تصبح القصة القصیرة جدا فعل انكتابي 66لذة القراءة/متعة
تكتبھ عدة أیاد، ید الكاتب وید القارئ وأیادي الشخصیات و األحداث 

.فیھا القصة القصیرة جداو الفضاءات التي تجري

فھي بھذا المعنى انتاج أدبي مضغوط مستعد لالنفجار في أیة 
لحظة، وفي انفجاره تولید للمعاني و الدالالت، فالنص القصصي 
القصیر جدا جسم غامض بالمفھوم األفالطوني لھ جذع ورأس 
وأطراف ال یمكن التعامل مع جزء من ھذه األجزاء، ألن في فصلھ 

تحریفھ عن حقیقتھ وعما یرید تحقیقھ من غایات، ألن وتقطیعھ
القصة القصیرة جدا من جھة تعتبر تنویریة تمتع القارئ؛ ومن جھة 
أخرى تمریریة تمرر خطابات مشحونة بحموالت فكریة 

.وأیدیولوجیة

رحلة البحث عن فائض المعنى -4

ألخذ إذا كان التنظیر والبحث عن المنھج المناسب وتقدیمھ للقارئ 
رؤیة نقدیة تقربھ من محتوى المنجز األدبي شئ ھام؛ فإن الممارسة 

38ص–ترجمة مندر عیاش  – لذة النص le plaisir du texte -بارثروالن 66
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النقدیة االجرائیة ركیزة أساسیة ال تستقیم الدراسة النقدیة إال بھا، 
ألن الممارسة النقدیة تعمل على كشف أسرار النص وسبر أغواره 
باحثة عن فائض المعنى الغابر في عتمة النص القصصي القصیر 

.جدا 

نعمل من خالل ھذه الدراسة النقدیة االجرائیة الوقوف على س
الدالالت التي تختفي وراء النصوص القصصیة القصیرة جدا التي 

67تشكل مجموع سیمفونیة الببغاء للقاص المغربي حسن برطال

وسنركز في  ھذه الدراسة على ما تقدمھ ھذه المجموعة القصصیة .
كعتبة العنوان و لوحة من دالالت على مستوى العتبات النصیة

وعلى مستوى لغة القص القصصي القصیر ......الغالف و التقدیم 
جدا؛ و على مستوى ما تخفیھ ھذه المجموعة القصصیة من فائض 
المعنى الذي قد یختلف فیھ القراء أو یتفقون علیھ؛ على اعتبار أن 
لكل نص قصصي قصیر جدا من ھذه النصوص لھ سیاقات تأویلیة 

وأن .....اختالف السیاقات التاریخیة و االجتماعیة و النفسیةتختلف ب
عملیة إنتاج فائض المعنى ینبغي أن تراعي كل ھذه المعطیات لكي 
تالمس مقصدیة القاص؛ ولكن رغم ذلك فإن القارئ یقبض على 

.بعض ھذا المعنى ویبقى جلھ في بطن صاحبھ

الببغاء ھو إذا كانت الكتابة صورة مشوھة عن اللغة فإن حكي 
تقلید مماثل لحكي اإلنسان؛ الذي یحاكي الواقع ویتتبع تفاصیلھ؛ إن 
القصة القصیرة جدا كالببغاء مازالت حیة تبحث عن ذاتھا؛ وتنحث 
عمیقا الستخراج جیناتھا الحقیقیة التي ارتوت بھا؛ إنھا جسم متناسق 

66ص -سیمفونیة الببغاء –حسن برطال 67
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ینبغي أن یستخرج الحقیقة من داخلھا ال البحث عنھا خارج ھذه
.الطاقة الفعالة

فالقصة القصیرة جدا بھذا المعنى لیست بالضرورة انعكاسا آلیا 
للواقع؛ وإنما ھي تقلید لھ مع إضافة خصوصیة المبدع وفرادتھ؛ 

ھو المبدع الذي " سیمفونیة الببغاء"وكان القاص حسن برطال في 
یتتبع واقع ومحیط اإلنسان العربي البسیط بكل مستجداتھ ومتغیراتھ  
ثم یتمثلھ في مخیالھ و ینقلھ بعد ذلك أدبا؛ بأن یضفى علیھ أدبیة 

.األدب  بشكل مقطر حسب ما تحتاجھ القصة القصیرة جدا

جاءت ھذه ) سیمفونیة الببغاء(وفي ھذه المجموعة القصصیة 
السرود القصیرة جدا متناغمة ومنسجمة في شكل سیمفونیة تتبع 

.ع جزئیات الواقع وتفاصیلھسلما موسیقیا منسجما ومندمجا یتتب

68عندما نقرأ قصة االسمنت المسلح 

ومقبرة شھدائھا ظلت صامدة ألن ...ھزھا الماء) المیتة(المدینة " 
)"حي(حجر أساسھا تحت األرض 

فاللغة  في ھذا النصیص القصیر جدا تمدنا بالمعنى اللحظي 
البسیط؛ وتخفي عنا المعنى البعید الذي ھو فائض المعنى الذي 
یحتاج إلى حفر عمیق فیما وراء الكلمات لكشف مخبوء النص 
ومقصدیة القاص؛ فالمقصود ھنا سكان المدینة ولیس المدینة 

الجزء؛ /وھو یقصد سكانھاالكل /كبنایات، فقد ذكر القاص المدینة 

32ص–الببغاءسیمفونیة-برطالحسن68
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سكان ھذه المدینة شبعوا موتا ولم یعد یرجى منھم أي أمل ألن 
اإلنسان عندما یغرق في البحر وتطفو جثتھ على سطح الماء تنتھي 
منھ الحیاة ولم یبق فرصا لنجاتھ أي أمل؛ ولھذا استخدم القاص 

و التي تخدم الوجھین الوجھ العربي الفصیح ) ھزه الماء(عبارة 
الوجھ العامي المتداول بین فئات عریضة من الناس؛ فالجملة ھنا 
والدة معان تظھر للقارئ العادي وتخفي وراءھا معان متعددة تتعدد 
بتعدد القراءات؛وفي المقابل نجد الجملة الثانیة التي تبعث على 
التھكم و االستھزاء من البشر األحیاء على اعتبار أن الشھداء الذین 

رض ھم األحیاء الحقیقیون، ألنھم سجلوا بطوالت یشھد ھم تحت األ
.علیھا التاریخ وتشھد علیھا األمم

لقد استطاع القاص  حسن برطال إعادة إنتاج الواقع؛ في شكل 
یجعل المتلقي یستیقظ من غفوتھ، یستنھض فیھ التأمل ویستنفر إعادة 

نیات النظر فیما یجري حولھ، وفي ھذا تأثر بأسلوب تیارالوعي وتق
القصة القصیرة الجدیدة التي عززت االنقالب إلى الداخل وجعلت 
القاص یعبر بصوت مسموع، ألنھ یصف حالة عقلھ وعواطفھ 
وانفعاالتھ إزاء العالم والناس الذین یحیطون بھ؛ وھكذا تمیزت ھذه 
النصوص القصصیة المشكلة لسیمفونیة الببغاء بتنوعھا على 

وى الحمولة الفكریة و المعرفیة، مستوى البناء الفني وعلى مست
حیث إن القصص جاءت على شكل شذرات قصصیة قصیرة جدا 
مضغوطة ومقطرة صب فیھا القاص حسن برطال حمولتھ الفكریة 

التي تلخص تجربتھ الحیاتیة و االجتماعیة بأسلوب درامي مغلف
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.بالنكتة و الفكاھة

وطریقة السرد التي فالقصة الواحدة تتحرك بأفعالھا وضمائرھا 
غالبا ما تكون حواریة تستفز القارئ وتنقلھ إلى عالمھا المتداخل و 
المتشابك الذي یحتاج إلى مفك لفك ألغازه، وبمجرد ما یمسك القارئ 
رأس الخیط تنفسخ القصة وتفك أزرارھا وتكشف أسرارھا، وتظھر 
وكأنھا اختصار موجز ومكثف لواقع معقد استطاع القاص نقلھ 

ھو على أھبة جر . "دیمھ بطریقة فنیة وجمالیة بین أیدي القراءوتق
فحص " أین ھي عالمة الجر: أوقفھ شرطي المرور سائال..عربتھ
من الواقع تحت /فالقصة ببساطتھا تعتبر تھكما على... 69تقني 

عنوان عریض فحص تقني؛ لكن وسیلة النقل التي یتحدث عنھا 
الحمار وفي الخلف ینام القاص ھي عربة نقل یجرھا صاحبھا بدل

أطفالھ الخمسة، وھي صورة حالكة تعبر عن تدني مستوى الحیاة 
عند فئات عریضة من الشعب الذین یعانون شظف العیش و القھر و 

.الویل

ومن خالل قراءتنا لسیمفونیة الببغاء توصلنا إلى نتیجة مفادھا أن 
ھا حسب الشخصیات فیھا غیر نمطیة، شخصیات متفلتة تتخذ أشكال

ما یعطى لھا من أدوار فھي الممثل الذي یقدم أدواره حسب ما 
یحتاجھ المشھد القصصي القصیر جدا من صور ودالالت؛ الشئ 
الذي یدفع القارئ إلى تتبع الشخصیة ومراقبة ھذا التنویع وھذا 
التلوین في األدوار؛ لكن بالرغم من ھذا الدور العاملي المتفاوت 

بات وما یقدم لھا من أدوار فإنھا تتفق في حسب األحداث و المناس

28ص–الببغاءسیمفونیة–برطالحسن69
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طبیعة الثیمة التي یحددھا السارد سلفا ویخفیھا بین سطور المنجز 
القصصي القصیر جدا وبین الفراغات و البیاضات التي یتركھا 

.كشیفرات على القارئ كشفھا

والثیمة التي یخفیھا القاص حسن برطال في سیمفونیة الببغاء ھي 
حیث القاص ھنا في ھذه المجموعة " ریة السوداءالسخ"ثیمة 

القصصیة یرصد مجموعة من الظواھر االجتماعیة ویتتبعھا بعین 
السارد المبدع دون فضح ما تخفیھ شخصیات ھذه القصص، إنھ 
یتركھا فارغة كل قارئ یملؤھا بما یناسب قدراتھ الفكریة و 

.المعرفیة

نصف (ي صارع الموت ف" 70ففي قصة عصبة األبطال 
فالضمیر الغائب ھنا ..." ولما انتصر وصل إلى النھایة)...النھایة

شخصیة تتحرك بحریة في فضاء القصة ویترك الباب مواربا 
للقارئ من أجل تحدید ھویتھ وقراءتھ القراءة المناسبة التي تتنوع 

.بتنوع القراء وبتنوع أفق انتظارھم

ة القصصیة   ومما زاد في تعمیق المعنى في ھذه المجموع
الفراغات و البیاضات في نقط الحذف؛ وحذف بعض الكلمات 
وإسقاط بعض الجمل من القصة ألنھا تقنیة خاصة تتمیز بھا القصة 
القصیرة جدا عن غیرھا من األشكال األدبیة األخرى، فھي تقوم 

بعملیة تسریع السرد القصیر جدا ففي النعجة دولي

:لعقاریة الوثائق التالیةطلب مني المحافظ على األمالك ا"
16ص –الببغاءسیمفونیة–برطالحسن70
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....نسخة من 

....نسخة من

أوقفت كل االجراءات خوفا من تفویت ) دولي(ولما تذكرت قصة 
نجد القاص حسن برطال یحذف جمال تحتاج )"   نسختي(العقار إلى 

من القارئ إلى حمولة فكریة ومرجعیات لھا صلة بواقع الناس وبما 
التجارب الحیاتیة بین الناس ھي یعیشونھ من حاالت مماثلة، ألن 

تجارب متشابھة استطاع القاص نقلھا إلى القارئ ألنھ یتوفر على 
خاصیة اللغة البلیغة و یمتاز بالقدرة على التخیل، الشئ الذي ال 

.یتوفر علیھ اإلنسان العادي

وھكذا تتجدد الحیاة في النص بتجدد وتعدد القراءات ألن القراءة 
النص و الباحثة عن فائض المعنى تبعث التي تغوص في عتمة

الحیاة  وتلھم الفرح وتلھم الرعب وتتولد عنھا أعمال أخرى كما 
71.یقول نیتشھ في كتابھ إنسان مفرط في إنسانیتھ 

وتزداد القصة القصیرة جدا في السیمفونیة أكثر توثرا وأكثر عمقا 
المتلقي عندما تقلب عمیقا في المخزون السیاسي القابع في ذاكرة 

المتلھف لمن یكشف عنھ غمة اإلفصاح عن المقدس السیاسي 
ثائر یحلم بالوصول إلى "72والدیني والجنسي ففي قصة سیاسة 

الحاكم یفتح لھ صدره ویسھل عملیة المرور إلى ....النظام ) قلب(
) " قلبھ(

115ص-إنسانیتھفيمفرطإنسان–نیتشھ71
11ص–الببغاءسیمفونیة–برطالحسن72
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فالنص ھنا ال یحتاج إلى ثرثرة فھناك تكتم على مستوى األلفاظ 
لى مستوى الدالالت، لقد جاءت كلمة ثائر بصیغة لكنھ غني ع

التنكیر ألنھ شخصیة عامة، لكن الحاكم جاءت بصیغة التعریف ألنھ 
شخصیة خاصة ومعروفة، الحاكم یحاول استمالة الثائر وضمھ إلى 
رعیتھ وجعلھ بوقا ألفكاره ومشاریعھ؛ غیر أن الثائر لھ مقصدیة 

بأن العالم العربي غني أخرى وھي قلب النظام أصال؛ فكلنا یعرف
بثرواتھ وغني بخیراتھ، لكنھا تبقى في أیاد محدودة ومعدودة؛ 
والثائر ھو الوحید الذي یعبر عن ھذا الظلم وعن ھذا االحتكار؛ فھو 
في مخیلة القارئ العربي  الوحید القادر على قلب ھذه المعادلة غیر 

النظام لكنھ المتوازنة وغیر الصحیحة؛ إنھ الوحید القادر على قلب
كثیرا ما یتعرض لفشل المحاولة ویتعرض ھذا الحلم للتالشي و 
التبخر؛ فال یصل إلى قلب النظام؛ وفي المقطع القصصي تأتي كلمة 

حمالة أوجھ تتعدد دالالتھا بتعدد القراءات وبتعدد التأویالت " قلب"
لما تحملھ اللفظة من حموالت فكریة وداللیة، فمن القراء من یقرأ 

) جھاز ضخ الدم: القلب (لفظة بما توحي بھ من داللة سطحیة ال
ومنھم من یتعمق قلیال في انزیاح اللفظة وتحمیلھا حمولة أیدیولوجیة 

و التبرك ) قلب النظام(أكثر عمقا وأبعد داللة؛ وھي النظام الحاكم 
بقربھ وبما یمنحھ من عطایا وكرامات مالیة ومعنویة، وفي 

بالمفھوم -جاریة تأخذ اللفظة داللة توریة مستویات أخرى أكثر انف
یفھم منھا قلب نظام الحكم وتغییره بنظام آخر یلبي طموح - البالغي

ورغبات المواطن العربي؛ وھكذا تصبح اللفظة الواحدة بخیلة في 
شكلھا لكنھا غنیة في دالالتھا وفي ما ترمز إلیھ من معان وفائض 
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. يداللة تولده اللفظة في ذھن المتلق

وتبقى سیمفونیة الببغاء زئبقیة ومنفلتة یصعب القبض على كل 
معانیھا، فكلما اقتربنا من داللتھا كلما ازدادت بعدا وعمقا واحتاجت 
إلى مزید من القراءة والتأویل؛ ألنھا تتمیز بانفالتھا من سلطة 
ووفرة األلفاظ وبخیلة من كثرة التراكیب؛ كما أن اللفظة فیھا تفھم 

قات متعددة كل یفھمھا حسب ما یحملھ عنھا من حموالت في سیا
.ومرجعیات
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"الجندر"القصة القصیرة جدا ومقاربة النوع - 13

لقد ظلّت المرأة تتعّرض للعدید من آلیّات اإلخضاع عبر التّاریخ 
بغرض تدجینھا، بالّضبط  كما حدث للحیوانات األلیفة؛ وقد نجحت 

كثیراً في تحقیق ھذا الخضوع للّدرجة التي أصبحت ھذه اآللیّات 
معھا المرأة تقوم ھي نفسھا بدور أساسي في تدجین نفسھا؛ باعتبار 
أّن ھذه ھي خیاراتھا ونمط الحیاة التي تجد نفسھا فیھ؛ وقد انعكست 

" القصة القصیرة جدا نموذجا"ھذه الوضعیة على إبداعاتھا األدبیة
.الذي یحبھ الرجل ویرضاهفجاءت كتاباتھا وفق النموذج

ومن أسباب تكریس ھذا الوضع  ھو أن المرأة ُمحاطة بالعدید من 
اإلنشاءات الثقافیة والسیاقات التقلیدیة الضاغطة التي تجعلھا غیر 
قادرة على تمثیل نفسھا فباألحرى باقي النساء؛ وذلك بسبب تعدد 

أمام الكاتبة الُحُجب وسمك الستائر األیدیولوجیة التي تقف حائال 
لزعزعة بعض قناعات المجتمع الذكوري؛ قناعات غدت مسلمات 

.وبدیھیات مع مرور الوقت

لكن في مرحلة ما بعد الحداثة التي استمرت من أربعینیات القرن 
الماضي إلى التسعینیات منھ ظھرت مناھج نقدیة رفضت الثبات و 

إلى من عصر التنویر "السكون الذي عرفتھ مرحلة الحداثة 
ھذه المناھج  ما بعد حداثیة التي استجوبت السردیات " االربعینیات

الكبرى، وفندت المھیمنات الثقافیة؛ ومن بین ھذه المناھج نذكر النقد 
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.الثقافي الذي عقد مع الحركات النسویة شراكةً ممیزة

وقد جاء النقد الثقافي  لكشف ھذه الظاھرة بأن اتخذ إبداعات 
لھ عندما یقاربھا مقاربة نوعیة یمیز فیھا بین اللغة المؤنث موضوعا

المكتوبة و الذات الكاتبة؛ ویبحث في النص المؤنث عن الوعي الذي 
یفیض في ثنایاه عبر األنساق الداللیة، وھو ینوب عن المرأة في 
التعبیر عن صمتھا، مستجلیا فكرة تمثیل المرأة الكاتبة لذاتھا ولبنات 

.جنسھا

في أوربا، لكنھ تطور 18النقد الثقافي إلى القرن یعود تاریخ
وازدھر في تسعینیات القرن العشرین، مع الناقد والمفكر األمریكي 

، ....، متجاوزا البنیویة والسیمائیات و االستیتیقا“فنسنت لیتش”
.معتمدا على تیمات أخرى تساھم في فك ألغاز النصوص األدبیة

للبحث عما یضمره  ذھن المتلقي من وقد بدل لیتش جھدا كبیرا 
قراءات؛ بمعنى معرفة األثر الذي یخلفھ النص األدبي عند القارئ؛ 
باعتبار أن القارئ أثناء قراءتھ للنصوص اإلبداعیة؛ ینتج نصوصا 
أخرى تختلف عن النصوص المقروءة، فجمالیة النص تأتي في 

ي درجة ثانیة بعد معرفة العیوب المضمرة وراء الشكل الفن
العیوب النسقیة المختبئة تحت عباءة "والجمالي وھو بذلك یبین لنا 

وبذلك انتقل النقد الثقافي من دراسة النصوص و معرفة " الجمالي
دالالتھا، إلى دراسة األنساق الثقافیة المضمرة في ذھن المتلقي، 

.ومعرفة المخبوء المضمر في أنساق التفكیر لذى المتلقي
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لمتلقي في ضوء المنھج الثقافي، لیس ھو المثقف و نشیر بأن ا
النخبوي، بل ھو المثقف الھامشي الذي یكافح من أجل إیصال 
صوتھ إلى العالم، و ھذا الصوت لیس فردیا، وإنما ھو صوت 
جماعي یعبر عن نبض الشارع و ھموم المواطن البسیط، ویقوم 

–د صوت السو–صوت المرأة "مقام الجماعة التي ال صوت لھا 
."...صوت الھنود

اللغة الذكوریة و السیاق التاریخي

إن اإلنسان ھو الذي أنتج اللغة لیعبر بھا عن نفسھ؛ ومن خالل 
تطور استعمالھ لھا صارت ھي التي تسیطر علیھ وتصنع لھ عالمھ؛ 
فاللغة غیر محایدة ألنھا ھي التي تؤطر لھ نسق مفرداتھ وتعابیره 

.ة التي تھیمن عل السلوك اإلنسانيبما یؤكد حمولتھا الثقافی

وفي القسمة الثقافیة یأخذ فیھا الرجل أخطر ما في اللغة وھي اللفظ 
بما انھ التجسد العملي للغة واألساس الذي ینبني علیھ الوجود الكتابي 

.والوجود الخطابي لھا فاللفظ فحل ذكر وللمرأة المعنى

الذكر؛ یستثمره في المجال فاللغة صارت رأسماالً رمزیاً للفحل 
الثقافي واالجتماعي؛ إنھ یكتنھ خوافي ھذا الرأسمال ویستجلي 
مقوالتھ المضمرة والمتواریة في تالفیف النسق اللغوي لیمارس 
فضائحیتھ النقدیة لیظھر المستور الذي یؤدیھ الذكوري في ركام 

ف تنبني ثقافة الوھم التي تشكل مواقفنا العادیة في الحیاة وھذه المواق
.على مظنة السائد والمدرك المباشر
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فاللغة  بھذا المعنى تعمل على نقل وبلورة األفكار والممارسات 
المتعلقة بالنوع االجتماعي، ألن اللغة المتداولة والمكتوبة والمبثوثة 
في حركات الجسد؛ مازالت تحمل عالمات الذكر الذي رّسخ فیھا 

صناعة (و) الفحل الشعري(ع معطیات مذكرة؛ وعملت على اخترا
الشاعر؛ مع إقصاء عالم المرأة على المستوى اللسني؛ ) الطاغیة

وتكمن إحدى إشكاالت اللغة في أنھا توجد ضمن أعمدة ثقافة المذكر 
من حیث إنھ یعتبرھا طریقتھ الفضلى للتموضع في بؤرة كل نقاش 

مرار نظري أو فكري؛ كما تعتبر أحد أھم أدوات ھذه الثقافة لالست
.وإعادة إنتاج ذاتھا

وھذا اإلحساس بذكورة اللغة مستنتج من اإلحساس بذكورة الثقافة 
التي تعتبر مجاال حیویا وطبیعیا لھیمنة النظام األبوي، فإن اللغة بھذا 
االعتبار قد تورطت بفعل القصد الذكوري في تدعیم نسق 

.اإلنحیازات في الثقافھ التي سماھا الغذامي ثقافة الوھم

لغة الجسد األنثوي كمكون أساسي للكتابة النسائیة

ولھذا لم تستطع المرأة إال أن تبادل اللغة بالجسد؛ فحتى وإن 
شاركت مع الرجل في التعبیر العادي؛ فھي تتفوق علیھ في تعبیرات 
الجسد؛ فاللغة المباشرة للجسد تعتبر إحدى أسلحة المرأة للدفاع عن 

؛ وضد 73المؤسسة اللغویة السائدةوجودھا المباشر أمام سلطة
الذوبان واالنصھار المعلن والخفي في صف الذكورة؛ فیقابل احتفاء 

رقص المرایا -االدریسيالقضیوينعیمة73
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المرأة بجسدھا ولغاتھ؛ احتفالیة الرجل بفحولتھ التي یعبر من خاللھا 
عن كینونتھ وتفوقھ في مدارج السلطة المعرفیة والثقافیة، ولھذا من 

بمفھوم التمایز ال بمفھوم حق المرأة أن تنظر لقضیة االختالف
74.المساواة

فقد تابع النقد الثقافي ذكاء ومكر وحیل نسائیة تدل على إبداع 
» بینیلوب«المرأة تاریخیا، أبرزھا نموذج األسطورة اإلغریقیة 

وحكایة شھریار وشھرزاد في ألف لیلة ولیلة ؛ مؤكدا أن 
نحو اإلرھاصات األولى إلبداعات المرأة تتمظھر في نزوعھا

.اإلبداع وأنھا مبدعة بالفطرة منذ عصور قدیمة

أنھ عندما غاب عنھا » بینیلوب«وتروي األسطورة اإلغریقیة 
أصبحت ھذه األخیرة محط اھتمام العدید » أولیس«زوجھا الملك 

من رجال المملكة؛ فأبدعت حیلة إبداعیة تقیھا من أطماع ھؤالء 
ة حیث تقوم بنسج الخیوط الرجال تتمثل في اختیارھا لفكرة الحیاك

طول النھار وبفكھا طول اللیل لكي تؤجل فعل امتالكھا من طرف 
.ھؤالء الرجال

أما حكایة ألف لیلة ولیلة فتجسد أیضا قمة اإلبداعات النسائیة عن 
طریق الحكي؛ إذ تروي ھذه الحكایة أن شھریار كان یقتل كل 

والسلیقة؛ ولكي النساء؛ معتبرا أن الزوجة تخون زوجھا بالفطرة 
تخلص شھرزاد بنات جنسھا من عملیة القتل ھذه ستعمد إلى الحكي 

وإبداع حكایات كل لیلة لغوایة شھریار؛وھي في العموم حكایات 

227ص––" الجندر"النقد األدبي النسائي و النوع االجتماعي -إدریس عبد النور  74
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قصیرة جدا تلیق باللحظة التي تستطیع فیھا المرأة تمدید عمر فتیات 
.كثیرات من بنات جنسھا

الذكوريالنقد الثقافي وكشف سلطة النقد األدبي -

ویأمل النقد الثقافي أن یحدث خطوطا جدیدة في ھندسة النقد األدبي 
الذي ظل یستعمل مفاھیم الموضوعیة في التحلیل والمقاربة في 
تعاطیھ مع كتابة النساء، من حیث إن الخطاب النقدي  ُمورس في 
غالبیتھ من طرف الرجال الذین عبّروا عن أیدیولوجیة ذكوریة 

ابة النسائیة من معیار المساواة؛ على مركزیة؛ حاول مناقشة الكت
حساب الخصوصیة واالختالف والتمایز،إذ بجھل ھذا الخطاب 
مسألة االختالف الجنسي، إنما یؤكد ضعف خطابھ ورؤیتھ 
ومحدودیة تصوره ألدب المرأة وللنصوص القصصیة القصیرة جدا 
التي لم تأخذ حقھا من الدرس و التحلیل إال في السنوات األخیرة، 

في –فالنقد األدبي . ا یعكس بعض عوائقھ المعرفیة والتاریخیةمم
أوقَع نفسھ، وأوقعنا في حالة من الَعمى "تركیزه على الجمالي 

الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة الجمالي؛ 
وظلت العیوُب النسقیة تتنامى متوِسلةً بالجمالي؛ الشعري والبالغي؛ 

ًجا سلوكیًا یتحكم ذھنیًا وعملیًا، وصارت نماذجنا حتى صارت نموذ
ولعل ھذا الخلل ھو ما ". بالغیًا ھي مصادر الخلل النسقي–الراقیة 

ألنھ غیر مؤھل –"موت النقد األدبي"دفع الغذامي ألن یعلَن عن 
وإحالل النقد الثقافي مكانَھ، بمعنى  –لكشف ھذا الخلل الثقافي
اة في قراءة الجمالي الخالص، وتبریره تحویل األداة النقدیة من أد
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.إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقھ) وتسویقھ(

إن النقد الثقافي في سیاق طرحھ إلشكالیة األدب النسائي یجعل من 
مشروعیة االختالف الجنسي وأثره في فعل الكتابة مبحثا مستقال؛ 

والسردیات وھو بذلك یسعى إلى إحداث منافذ جدیدة في الدراسات 
النسائیة، نظرا لما یحملھ النص النسائي القصیر جدا من موقف 

.فكري تجاه  المؤسسة الرسمیة وسلطة المجتمع وھیمنتھ

فحولة اللغة وأنوثة المعنى-

إن الكتابة النسائیة بصفة عامة و القصیرة جدا بصفة خاصة؛ 
في تحدث نوعا من الفضول في نفسیة المتلقي وتدفعھ إلى التنقیب

عوالمھا الداخلیة و الخارجیة من أجل استكشاف السر في جمالھا 
وتألقھا و البحث عما یجعلھا متألقة وجمیلة وعن سر ھذا الجمال 

ھل المرأة  تكتب انطالقا من المتخیل األدبي، ...یتساءل النقد الثقافي 
حیث تتمكن المرأة من خلق عالم متخیل خاص بھا یمیزھا عن 

لذكوریة فتتحول المرأة من المرأة المكتوب عنھا إلى ھیمنة الكتابة ا
المرأة الكاتبة،وبذلك تتحول المرأة من صوت خافت مقموع إلى 

75.صوت سارد یعبر عن واقعھ و أحاسیسھ؟

أم أنھا تكتب بجسدھا األنثوي،حیث إنھا تورط جسدھا في كثیر من 
األحیان في سرد أحداثھا وتجعلھ نقطة انطالق مجموعة من 

وفي تعبیرھا تشكل لدى القارئ . ألحداث التي عرفتھا في حیاتھاا

122ص–" الجندر"االجتماعيوالنوعالنسائيالنقداألدبي–إدریس عبد النور 75
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مجموعة من التصورات و التمثالت السمیائیة المفتوحة على كثیر 
.من القراءات و التأویالت؟

في الحقیقة إننا عند دراستنا للجسد النصي نتمكن من تتبع الجسد 
ملیئة األنثوي المنتج لھذا النص،وذلك من خالل المفردات ال

باألنوثة،ھذه المفردات التي في تعالقھا تحدث جسدا نصیا ممشوقا 
كما جسد المرأة وھكذا یتحول من الجسد الفیزیقي إلى الجسد 

ألن النص السردي عندما نتناولھ بالدراسة ال یھمنا .السوسیوثقافي
اللغة بقدر ما یھمنا فیھ ھو مجموعة من /فیھ ظاھر النص

یة والبصریة و الداللیة وما یحیل إلیھ المضمرات النصیة والتناص
من إحاالت خارجیة تفرزھا الكتابة النسائیة التي تتمیز عن الكتابة 

.الذكوریة

كما أن الكتابة النسائیة تحتوي على جانبین،جانب فني وآخر 
جمالي،فالجانب الفني ھو الذي تنتجھ الكاتبة و الجانب الجمالي ھو 

راءة وھو الذي یجعلھ یمیز بین الكتابة الذي ینتجھ القارئ أثناء الق
النسائیة و الكتابة الذكوریة وفي حالة عدم قدرة القارئ على ھذا 
التمییز فال غرابة في نعت ھذه النصوص النسائیة بأنھا لم تستطع 

.الخروج عن الخط التحریري الذكوري

والنقد الثقافي یستطیع تحویل الرؤیة المعرفیة للمرأة  إلى عالقات 
نصیّة، نقد یرصد األنثوي الذي یشكل وجوده الُمفكر فیھ خلخلة 
لثقافة  النسق المھیمنة، وھو األنثوي الذي یشغل الھامش الكامن في 



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

135

فجوات ھذه الثقافة، إنھ نقد یستمع ویقرأ النص األدبي للمرأة 
بمرجعیة نقدیة منفتحة على كل اإلطارات النقدیة السابقة، فھو 

مؤنثة المبثوثة في النصوص، ویدركالشفرات الیصغي إلى 
إیحاءاتھا التي تعلن عنھا مجمل الفروق الجنسیة، ال فیما یتعلق 
ببنائھا المادي الفیزیولوجي أو ببنائھا الثقافي واالجتماعي، وخاصة 

.لألدب المتضمن في الشعور النص" الجندري"رصد الموقف 

النسائیة من خالل المجاز ویتتبع الناقد الثقافي كذلك النصوص 
الكلي وھو المفھوم البدیل عن المجاز البالغي، وفي المجاز الكلي 
تنشأ الجملة الثقافیة وتنشأ الداللة النسقیة، والجملة الثقافیة ھي ردیف 
مصطلحي الجملتین النحویة واألدبیة، والفرق بین الجملة الثقافیة 

ة والجملة النحویة، وبین الفرق بین الجملة األدبی–بل یفوق –یماثل 
المعنى والداللة، وبین الداللة الصریحة والداللة الضمنیة، فإن النقد 
الثقافي یمیز بین ذلك كلھ، وبین الجملة الثقافیة ومعھا الداللة النسقیة 
ومفھوم المجاز الكلي كتطور نظري ومفاھیمي باتجاه نقد األنساق، 

ظري ونقدي مختلف ال نقد النصوص، وباتجاه التأسیس لوعي ن
وقد اعتمد على ما یثیره النص لدى القارئ من .نوعیا وإجرائیا

تساؤالت تھم السیاق المرجعي الرمزي واللغوي والتاریخي 
والسیاسي والثقافي واالجتماعي، في سبیل تمكین القارئ من فھم 
اإلشكال األساسي الذي یثیره الطرح المؤنث داخل النص وخارجھ، 

لتي ینفلت بھا اإلبداع األنثوي من الرقابة الذكوریة وخاصة الكیفیة ا
بخلق نص مختلف، نص تحتي ال ینكشف إال لقارئ جدید، بإمكانھ 
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حیث ال یوجد في النص النسائي جوھرا . تتبع نقد السیطرة الذكوریة
مركزیا، بل تشظیا وعدم انتظام، على خالف ما صرحت بھ البنیویة 

.بنیة ذات مركز یحتلھا الذكر مھیمناالتكوینیة، من أن النص یملك

بالرغم من كونھ مفھوما إشكالیا، یسھٍّل " النقد الثقافي" إن مفھوم 
على الدارس عملیة فك رموز المعاني والدالالت التي تمنحھا 
الثقافات للفوارق الجنسیة حیث یمكن استعمالھ أداة تحلیلیة، 

مؤسسات والقیم االجتماعیة فباإلضافة النتقاده للتصورات السائدة وال
والثقافیة، بإمكانھ أیضا بناء معارف وتصورات جدیدة في األدب 

، وبإمكانھ أن یالمس المنحى النقدي لقضیة ...والفن والفلسفة 
الخصوصیة واالختالف في كتابة المرأة، ویعتبركذلك مدخال لفھم 

لما لھ تعقـیدات التواصل ما بین أشكال مختلفة من التفاعل اإلنساني،
من تأثیرات وتمظھرات في فعل التواصل الرمزي الكتابي، فمفھوم 
النقد الثقافي  قادر على تأویل االختالفات بین الرجل والمرأة على 
أساس أنھا نتاج للسیرورات التاریخیة وتقسیماتھا ترجع إلى رموز 

.داخل ثقافة معینة) ذكر وأنثى(اجتماعیة تحدد كل جنس 

في ینظر إلى الحدود والفواصل التي یقیمھا المجتمع إن النقد الثقا
بینھما حدود ھشة، واھیة غیر ثابتة أمام زحزحتھا، وقد كشف عدة 
ثغرات للدراسات النقدیة السابقة التي اعتبرت الكثیر من السمات 
خاصیات أنثویة طبیعیة، وأقامت علیھا فرضیاتھا النظریة، وھي 

قمصنھا عبر سیرورة بالغة لیست سوى صفات اكتسبتھا النساء وت
التعقید، یتداخل فیھا ما ھو فردي بما ھو جماعي داخل كل ثقافة 
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اتخذ المفھوم وظیفة نقدیة، كاشفة عن الثغرات في  :"معینة، حیث
ھذا دون أن ". الدراسات األدبیة و االجتماعیة والسیاسیة والعملیة

ال یھمش ال یلغي و) الجندر(نغفل أن مفھوم النوع االجتماعي 
الفوارق البیولوجیة القائمة بین الرجل والمرأة، على اعتبار أن ھذه 

ومن ھذا المنظور فإن النقد .الفوارق مبرمجة في طبیعتنا كبشر
الثقافي أصبح  یحیل على مبدأ فلسفي جدید یحث على التحرر من 
االفتراض التاریخي الذي یعتبر تاریخ الذكورة فرضیة وحیدة 

. فیھ شحنة التوتر التي صاحبت الرؤیة الثنائیة للعالمللقراءة، تتكسر
كما اعتمد في ممارستھ النقدیة على تفكیك الخطاب الذكوري، 
بالعمل على خلخلة المفاھیم التي تجعل المرأة صوتا مخنوقا وسط 
دوائر متعددة من الحجب والمنع، وسط العدید من األشكال 

قوس والتقالید والعادات الرموز والط:المجتمعیة المشمولة بالثبات
والثقافة األبویة المكتسبة، التي تحول دون انبثاق الصوت الخاص 

.للمرأة

الكتابة النسائیة بضمیر المذكر-

وفي كثیر من األحیان نجد أن المرأة تعبر بضمیر المذكر وھذا ال 
یسلب من لغة األنثى أنوثتھا لكنھا تتماھى مع الذكورة إلثبات االنوثھ 
في إطار التجاوز للغة الفحولیة المذكرة طالما أن الذات المتكلمة 
والفاعلة لغویا ھي أنثى أصال وتدعیما لما ذھبنا إلیھ فان األخصائي 
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یؤكد في نظریتھ التي " كارل یونغ"النفسي والعالم النفساني 
عرضھا الغذامي حینما طرح مفھوم االنیموث أو الضمیر الذكوري 
في داخل المرأة ذلك المفھوم الذي یقوم على فكرة إن األنثى تنطوي 

األنیما ( في داخلھا على ذكوره مثلما إن الرجل في داخلھ أنوثة ھي 
ن مزدوج التكوین وتكمن ھذه اإلزدواجیة في وبالتالي فاإلنسا) 

ولیس االمر كذلك فحسب بل البیولوجیا تؤكد وجود خلیط , الالشعور
ھرموني ذكوري أنثوي داخل كل إنسان یتفاوت بتفاوت النوع 

.المحدد لھویتھ النوعیة

وفي النھایة ومن خالل ھذا البحث نأمل أن یّكون القارئ صورة 
نثوي، ونحن نحاول أن نُجلي فیھ الفكرة عن الجسد اإلبداعي األ

الخاطئة التي تعتبر أن الدرس األدبي النسائي یختلف عن أنساق 
الحركة اإلبداعیة العامة، وإذ تشكل الكتابة النسائیة  مكون إبداعي 
جدید، فما تزال الكتابة النسائیة تمارس نوعا من اإلغراء الذي 

لكونھا ما تزال تثیر یشكل الحافز األكبر لتلقیھا، وذلك راجع 
تساؤالت منھجیة عدیدة، نخص بالذكر منھا، مساءلة خصوصیة 
الذات النسائیة المتعلقة بخصوصیة الكتابة وخاصة الوعي بھذه 
الذات الموزعة بین اللغة والواقع والتمثالت، والنظر إلیھا كخطاب 
محدد اإلستراتیجیة في زعزعة النسق الذكوري الذي بنى علیھ 

وانطالقا من ھذا التصور، نفتح الداللة على . ده وتجلیاتھالرجل وجو
مكوناتھا، على العناصر التي تمنح النص النسائي األدبي أبعاده 

كاملة، على ماھیة زیف المنطق الذكوري السائد والمتشبث بقیم 
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ُمكرسة من جھة، وبدعم اللغة  من جھة أخرى لتأكید فعل ھیمنتھ 
تزییف خطاب المرأة قراءة وتأویال المبثوث في ثنایاه، قصد 

ھذا الخطاب  الذي یشكل عملیة اجتماعیة لصنع المعنى . واستعماال
وإعادة إنتاجھ، فالعالقة بین وعي المرأة وخطابھا ال تنبني على تقییم 
كتابة المرأة على أساس محور الخطاب، بل تتحقق العالقة بوصفھا 

المجھولة من المعرفة سعیا منھجیا من شأنھ أن یكشف عن األنساق 
.المھمشة في كل المجاالت

وجاء النقد الثقافي لیسائل مراحل الوعي بكتابة الجسد األنثوي، 
باعتباره عالمة من عالمات الكتابة النسائیة، وقد جعل على عاتقھ 
محاولة اإلجابة عما إذا كانت المرأة تستعمل جسدھا للتعبیر عن 

ما معا، وحول ما إذا كانت كتابة وجودھا الواقعي أو الرمزي أو ھ
الجسد األنثوي سردیا تعتبر حالة نضج أدبي، ومحورا تحلیلیا یجمع 
بین مفھوم الكتابة والجسد وعالم النساء، ویناقش و یطرح أھمیة 
الوعي بالكتابة النسائیة وكیف یشكل الجسد حلقة أساسیة في ھذا 

الذات بالدرجة الوعي الذي ینطلق من أن الكتابة بالجسد ھي كتابة
ألن خطاب الجسد یحمل من المعاني ما ال تستطیع حملھ .األولى

ونقلھ سوى اللغة أو بالضبط وعي اللغة التي تفكر بالموازاة مع 
الكاتب والكاتبة، ذلك أن المبدع حینما یفكر في شيء، فإن اللغة 
تنخرط في نفس التفكیر، بحیث یغدو ما كتبھ مماثال لما فكرت فیھ 

ویبدو أن معالجة تمثالت الجسد األنثوي في السرد النسائي من .اللغة
الزاویة الثقافیة واالجتماعیة واللغویة، تمنح الدارس فرصة التعامل 
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مع مادة أدبیة وھیاكل لغویة ملموسة، تجعل النتائج المتوصل إلیھا 
تنحو قدرا من الموضوعیة، تعكس في كل مرحلة من مراحل تداول 

.أدوات متطورة لفھمھ وتأویلھاألثر األدبي،



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

141

في الممارسة النقدیة- 14

76حسن برطال" سیمفونیة الببغاء"

رحلة البحث عن فائض المعنى-1

إذا كان التنظیر والبحث عن المنھج المناسب وتقدیمھ للقارئ ألخذ 
رؤیة نقدیة تقربھ من محتوى المنجز األدبي فإن الممارسة النقدیة 
االجرائیة ركیزة أساسیة ال تستقیم الدراسة النقدیة إال بھا، ألن 
الممارسة النقدیة تعمل على كشف أسرار النص وسبر أغواره باحثة 
. عن فائض المعنى الغابر في عتمة النص القصصي القصیر جدا

وسنعمل من خالل ھذه الدراسة النقدیة االجرائیة الوقوف على 
النصوص القصصیة التي تشكل مجموع الدالالت التي تختفي وراء 

.سیمفونیة الببغاء للقاص المغربي حسن برطال

وسنركز في  ھذه الدراسة على ما تقدمھ ھذه المجموعة القصصیة 
من دالالت على مستوى العتبات النصیة كعتبة العنوان و لوحة 

وعلى مستوى لغة القص القصصي القصیر ......الغالف و التقدیم 
ستوى ما تخفیھ ھذه المجموعة القصصیة من فائض جدا و على م

المعنى قد یختلف فیھ القراء أو یتفقون علیھ، على اعتبار أن لكل 
نص قصصي من ھذه النصوص سیاقات تأویلیة تختلف باختالف 

وأن عملیة إنتاج .....السیاقات التاریخیة و االجتماعیة و النفسیة
یات لكي تالمس فائض المعنى ینبغي أن تراعي كل ھذه المعط

سمفونیة الببغاء–حسن برطال 76



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

142

مقصدیة القاص ،ولكن رغم ذلك فإن القارئ یقبض على بعض ھذا 
.المعنى ویبقى جلھ في بطن صاحبھ

إذا كانت الكتابة صورة مشوھة عن اللغة فإن حكي الببغاء ھو 
تقلید مماثل لحكي اإلنسان،الذي یحاكي الواقع ویتتبع تفاصیلھ،إن 

ت حیة تبحث عن ذاتھا،وتنحث القصة القصیرة جدا كالببغاء مازال
عمیقا الستخراج جیناتھا الحقیقیة التي ارتوت بھا،إنھا جسم متناسق 
ینبغي أن یستخرج الحقیقة من داخلھا ال البحث عنھا خارج ھذه 

.الطاقة الفعالة

فالقصة القصیرة جدا بھذا المعنى لیست بالضرورة انعكاسا آلیا 
خصوصیة المبدع وفرادتھ،وكان للواقع وإنما ھي تقلید لھ مع إضافة 

القاص حسن برطال ھو المبدع الذي یتتبع واقع ومحیط االنسان 
العربي البسیط بكل مستجداتھ ومتغیراتھ  ثم تمثلھ في مخیالھ و نقلھ 
بعد ذلك أدبا بأن أضفى علیھ أدبیة األدب  بشكل مقطر حسب ما 

.تحتاجھ القصة القصیرة جدا

جاءت ھذه ) سیمفونیة الببغاء(ة وفي ھذه المجموعة القصصی
السرود القصیرة جدا متناغمة ومنسجمة في شكل سیمفونیة تتبع 

.سلما موسیقیا منسجما ومندمجا یتتبع جزئیات الواقع وتفاصیلھ

77عندما نقرأ قصة االسمنت المسلح

ومقبرة شھدائھا ظلت صامدة ألن ...ھزھا الماء) المیتة(المدینة "
"ض حيحجر أساسھا تحت األر
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فاللغة  في ھذا النصیص تمدنا بالمعنى اللحظي البسیط وتخفي 
عنا المعنى البعید الذي ھو فائض المعنى الذي یحتاج إلى حفر 
. عمیق فیما وراء الكلمات لكشف مخبوء النص ومقصدیة القاص

فالمقصود ھنا سكان المدینة ولیس المدینة كبنایات،فقد ذكر القاص 
الجزء ،سكان ھذه المدینة شبعوا /یقصد سكانھاالكل وھو/المدینة 

موتا ولم یعد یرجى منھم أي أمل ألن اإلنسان عندما یغرق في البحر 
وتطفو جثتھ على سطح الماء تنتھي منھ الحیاة ولم یبق في نجاتھ أي 

التي تخدم الوجھین ) ھزه الماء(أمل، ولھذا استخدم القاص عبارة 
لعامي المتداول بین فئات عریضة الوجھ العربي الفصیح و الوجھ ا

من الناس ،فالجملة ھنا والدة معان تظھر للقارئ العادي وتخفي 
.وراءھا معاني متعددة تتعدد بتعدد القراءات

وفي المقابل نجد الجملة الثانیة التي تبعث على التھكم و االستھزاء 
من البشر األحیاء على اعتبار أن الشھداء الذین ھم تحت األرض ھم
األحیاء الحقیقیون، ألنھم سجلوا بطوالت یشھد علیھا التاریخ وتشھد 

.علیھا األمم

لقد استطاع القاص  حسن برطال إعادة إنتاج الواقع في شكل 
یجعل المتلقي یستیقظ من غفوتھ، یستنھض فیھ التأمل ویستنفر إعادة 
النظر فیما یجري حولھ، وفي ھذا تأثر بأسلوب تیارالوعي وتقنیات 

لقصة القصیرة الجدیدة التي عززت االنقالب إلى الداخل وجعلت ا
القاص یعبر بصوت مسموع، ألنھ یصف حالة عقلھ وعواطفھ 

.وانفعاالتھ إزاء العالم والناس الذین یحیطون بھ
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وھكذا تمیزت ھذه النصوص القصصیة المشكلة لسیمفونیة الببغاء 
مستوى الحمولة الفكریة و بتنوعھا على مستوى البناء الفني وعلى 

المعرفیة، حیث إن القصص جاءت على شكل شذرات قصصیة 
قصیرة جدا مضغوطة ومقطرة صب فیھا القاص حسن برطال 
حمولتھ الفكریة التي تلخص تجربتھ الحیاتیة و االجتماعیة بأسلوب 

.درامي مغلف بالنكتة و الفكاھة

قة السرد التي فالقصة الواحدة تتحرك بأفعالھا وضمائرھا وطری
غالبا ما تكون حواریة تستفز القارئ وتنقلھ إلى عالمھا المتداخل و 
المتشابك الذي یحتاج إلى مفك لفك ألغازه،وبمجرد ما یمسك القارئ 
رأس الخیط تنفسخ القصة وتفك أزرارھا وتكشف أسرارھا،وتظھر 
وكأنھا اختصار موجز ومكثف لواقع معقد استطاع القاص نقلھ 

طریقة فنیة وجمالیة بین أیدي القراءوتقدیمھ ب

أین ھي :أوقفھ شرطي المرور سائال ...ھو على أھبة جر عربتھ"
78فحص تقني" عالمة الجر

من الواقع تحت عنوان عریض /فالقصة ببساطتھا تعتبر تھكما على
فحص تقني لكن وسیلة النقل التي یتحدث عنھا القاص ھي عربة نقل 

وفي الخلف ینام أطفالھ الخمسة،وھي یجرھا صاحبھا بدل الحمار
صورة حالكة تعبر عن تدني مستوى الحیاة عند فئات عریضة من 

.الشعب الذین یعانون شظف العیش و القھر و الویل
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من الشخصیة العامة إلى الشخصیة الفائضة-2

من خالل قراءتنا لسیمفونیة الببغاء توصلنا إلى نتیجة مفادھا أن 
غیر نمطیة،شخصیات متفلتة تتخذ أشكالھا حسب الشخصیات فیھا 

ما یعطى لھا من أدوار فھي الممثل الذي یقدم أدواره حسب ما 
یحتاجھ المشھد القصصي القصیر جدا من صور ودالالت،الشئ 
الذي یدفع القارئ إلى تتبع الشخصیة ومراقبة ھذا التنویع وھذا 

لي المتفاوت التلوین في األدوار،لكن بالرغم من ھذا الدور العام
حسب األحداث و المناسبات وما یقدم لھا من أدوار فإنھا تتفق في 
طبیعة الثیمة التي یحددھا السارد سلفا ویخفیھا بین سطور المنجز 
القصصي القصیر جدا وبین الفراغات و البیاضات التي یتركھا 

.كشیفرات على القارئ كشفھا

یمفونیة الببغاء ھي والثیمة التي یخفیھا القاص حسن برطال في س
حیث القاص ھنا في ھذه المجموعة "السخریة السوداء   " ثیمة 

القصصیة یرصد مجموعة من الظواھر االجتماعیة ویتتبعھا بعین 
السارد المبدع دون فضح ما تخفیھ شخصیات ھذه القصص،إنھ 
یتركھا فارغة كل قارئ یملؤھا بما یناسب قدراتھ الفكریة و 

.المعرفیة

79عصبة األبطالففي قصة

ولما انتصر وصل إلى )...نصف النھایة(صارع الموت في "
فالضمیر الغائب ھنا شخصیة تتحرك بحریة في فضاء ..." النھایة
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القصة ویترك الباب مواربا للقارئ من أجل تحدید ھویتھ وقراءتھ 
.القراءة المناسبة التي تتنوع بتنوع القراء وبتنوع أفق انتظارھم

زاد في تعمیق المعنى في ھذه المجموعة القصصیة   ومما 
الفراغات و البیاضات في نقط الحذف، وحذف بعض الكلمات 
وإسقاط بعض الجمل من القصة ألنھا تقنیة خاصة تتمیز بھا القصة 
القصیرة جدا عن غیرھا من األجناس األخرى،فھي تقوم بعملیة 

تسریع السرد القصیر جدا ففي النعجة دولي

:مني المحافظ على األمالك العقاریة الوثائق التالیةطلب "

....نسخة من

....نسخة من

أوقفت كل االجراءات خوفا من تفویت ) دولي(ولما تذكرت قصة 
نجد القاص حسن برطال یحذف جمال تحتاج )"   نسختي(العقار إلى 

من القارئ إلى حمولة فكریة ومرجعیات لھا صلة بواقع الناس وبما 
ھ من حاالت مماثلة، ألن التجارب الحیاتیة بین الناس ھي یعیشون

تجارب متشابھة استطاع القاص نقلھا إلى القارئ ألنھ یتوفر على 
خاصیة اللغة البلیغة و یمتاز بالقدرة على التخیل،الشئ الذي ال 

.یتوفر علیھ اإلنسان العادي

راءة وھكذا تتجدد الحیاة في النص بتجدد وتعدد القراءات ألن الق
التي تغوص في عتمة النص و الباحثة عن فائض المعنى تبعث 
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الحیاة  وتلھم الفرح وتلھم الرعب وتتولد عنھا أعمال أخرى كما 
80یقول نیتشھ في كتابھ إنسان مفرط في إنسانیتھ

وتزداد القصة القصیرة جدا في السیمفونیة أكثر توثرا وأكثر عمقا 
عندما تقلب عمیقا في المخزون السیاسي القابع في ذاكرة المتلقي 
المتلھف لمن یكشف عنھ غمة اإلفصاح عن المقدس السیاسي و 

81الدیني و الجنسي ففي قصة سیاسة 

تح لھ صدره الحاكم یف....النظام ) قلب(ثائر یحلم بالوصول إلى "
"ویسھل عملیة المرور إلى قلبھ

فالنص ھنا ال یحتاج إلى ثرثرة فھناك تكتم على مستوى األلفاظ 
لكنھ غني على مستوى الدالالت،لقد جاءت كلمة ثائر بصیغة التنكیر 
ألنھ شخصیة عامة، لكن الحاكم جاءت بصیغة التعریف ألنھ 

لثائر وضمھ إلى شخصیة خاصة ومعروفة،الحاكم یحاول استمالة ا
رعیتھ وجعلھ بوقا ألفكاره ومشاریعھ ،غیر أن الثائر لھ مقصدیة 

.أخرى وھي قلب النظام أصال

فكلنا یعرف بأن العالم العربي غني بثرواتھ وغني بخیراتھ،لكنھا 
تبقى في أیدي محدودة ومعدودة والثائر ھو الوحید الذي یعبر عن 

مخیلة القارئ العربي  الوحید ھذا الظلم وعن ھذا االحتكار فھو في 
القادر على قلب ھذه المعادلة غیر المتوازنة وغیر الصحیحة إنھ 
الوحید القادر على قلب النظام لكنھ كثیرا ما یتعرض لفشل المحاولة 

.ویتعرض ھذا الحلم للتالشي و التبخر،فال یصل إلى قلب النظام

115ص - إنسان مفرط في إنسانیتھ-فریدیریك نیتشھ 80
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تعدد دالالتھا وفي المقطع القصصي تأتي كلمة قلب حمالة أوجھ ت
بتعدد القراءات وبتعدد التأویالت لما تحملھ اللفظة من حموالت 
فكریة وداللیة،فمن القراء من یقرأ اللفظة بما توحي بھ من داللة 

ومنھم من یتعمق قلیال في انزیاح ) جھاز ضخ الدم:القلب (سطحیة 
اللفظة وتحمیلھا حمولة أیدیولوجیة أكثر عمقا وأبعد داللة وھي 

و التبرك بقربھ وبما یمنحھ من عطایا ) قلب النظام(ام الحاكمالنظ
وكرامات مالیة ومعنویة،وفي مستویات أخرى أكثر انفجاریة تأخذ 

یفھم منھا قلب نظام الحكم -بالمفھوم البالغي-اللفظة داللة توریة
.وتغییره بنظام آخر یلبي طموح ورغبات المواطن العربي

بخیلة في شكلھا لكنھا غنیة في وھكذا تصبح اللفظة الواحدة 
دالالتھا وفي ما ترمز إلیھ من معان وفائض داللة تولده اللفظة في 

.ذھن المتلقي

وتبقى سیمفونیة الببغاء زئبقیة ومنفلتة یصعب القبض على كل 
معانیھا،فكلما اقتربنا من داللتھا كلما ازدادت بعدا وعمقا واحتاجت 

ألنھا تتمیز بانفالتھا من سلطة ووفرة .إلى مزید من القراءة و التأویل
األلفاظ وبخیلة من كثرة التراكیب،كما أن اللفظة فیھا تفھم في 
سیاقات متعددة كل یفھمھا حسب ما یحملھ عنھا من حموالت 

.ومرجعیات
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المتلقي وآلیات التأویل- 15

82إسماعیل البویحیاويللقاص "ندف الروح"قراءة نقدیة في 

المفتوحاألثر - -1

إن القصة القصیرة جدا كیان غامض ألنھ نسیج من المسكون 
عنھ،وینبغي على الناقد أن یأخذ الحیطة و الحذر وھو یقرأ عمال 
قصصیا قصیرا جدا وذلك بأال یقرأه قراءة أحادیة الجانب،بل ینبغي 
علیھ أن یقلب النص من جمیع جوانبھ ویبحث عما یختزنھ في 

ص القصصي القصیر جدا نص مفتوح على باعتبار أن الن. طیاتھ
وإن كان كامال ومغلقا من خالل اكتمال بنیتھ (كثیر من القراءات 

المضبوطة بدقة،ھو أثر مفتوح على األقل من خالل كونھ یؤول 
1) بطرق مختلفة دون أن تتأثر خصوصیتھ التي ال یمكن أن تختزل

باعتبارھا " ندف الروح"ونحن في ھذه الدراسة النقدیة نتعامل مع 
عمال مفتوحا على كثیر من القراءات،وھذه الخاصیة كما یرى إیكو 
ھي مبدأ إبداع تدفع الناقد إلى البحث في البنیة العمیقة اإلبداعیة، 
ولعل حضورنا في ھذه الجلسة األدبیة ألكبر دلیل على عمق 

.التجربة وخصوبتھا وانفتاحھا على كثیر من القراءات

سیخبركم سارد السراد (حقیقة ھي ندفنا جمیعافندف الروح في ال
البعث ) سیرتكم الشعبیة سیحكون یومھا بأیادیھم/أن رواة سیرتي

الذي عاش تجربة المكان ونوستالجیا " اسماعین"،فكلنا ذاك 67ص 
البادیة،فعندما نقرأ ھذه المجموعة القصصیة تطرح علینا مجموعة 

ندف الروح–اسماعیل البویحیاوي 82
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االجابة عن ھذه من األسئلة ونحن نتابع القراءة نحاول
األسئلة،وھكذا تتعدد االجابات بتعدد القراءات وھذا التعدد في 
القراءات وھذا الغموض دلیل على غنى النص وقوتھ،ووسیلة 

.لضمان استمراریة ھذا العمل القصصي القصیر جدا

و الغموض ھنا ال نقصد بھ غموض اللغة أو التعابیر وإنما نقصد 
لغابر في ثنایا الذاكرة وفي جوانیة بھ غموض المعنى التذكري ا

الالشعور فالقارئ عندما یقرأ ھذه النصوص القصصیة القصیرة 
جدا تحتاج ذاكرتھ إلى مزید من الوقت من أجل النبش في الماضي 
الفردي و الجماعي،حیث في عتمة الالشعور تنفتح بوابة یتركھا 

یتصالح القاص مواربة من خاللھا یتصفح القارئ تاریخھ الطفولي و
مع ذاتھ ومع ذاكرتھ،وحینھا تصبح المجموعة القصصیة ندف 
الروح جزءا من التاریخ المشترك الذي ینكتب بثالث أیاد ید القاص 

.وید النص وید القارئ

وھذا االنكتاب ھو الذي سماء القاص اسماعیل البویحیاوي 
وھي عنوان إحدى قصص المجموعة 14ص" تحناش الذاكرة"ب

لقصة تعتبر قصة كل مغربي بل كل إنسان عاش حیث إن ھذه ا
طفولتھ الطبیعیة،فقد كتبھا القاص اسماعیل البویحیاوي بحروف 
صائتة یدل شكلھا على مضمونھا بل توحي مفرداتھا بما تحیل إلیھ 
من دالالت ومعان في الواقع،إنك وأنت تقرأ ھذه القصة تشعر بھا 

عروبیة بلكنة" جمالیة الخطأ"ملحونة/وھي تخرج ملحنة
وبخصوصیة دكالیة،وھنا تدخلنا القصة بلغتھا في عالم آخر یصبح 

للخطئ جمالیة تعطیھ لذة یستمتع بھا القارئ وھذه إحدى مفارقات 



محمد یوب -الخروج عن اإلطار–القصة القصیرة جدا

151

القصة القصیرة جدا و التي یراھن علیھا اسماعیل لبویحیاوي بشكل 
)"قطف األحالم"خاص

غطس لوحتھ،صنع .كانت حفاظة الطالب اسماعین ریق الماء
.فقاعات وحروفا سابحة في الصھریج

الكراك،كالم .یتربع. تلحس لوحتھالشمس،تبوسھ
"البویحیاوي"هللا،الصلصال،الصمغ،األصوات تعذب في أذن الكاتب

یتوسد ركبة السارد،یزوق لسانھ بقرآن .یخلع قشرة شیخوختھ
83)الطفولة

فالنص الذي بین أیدینا وأمثالھ من النصوص المشكلة لندف الروح
في عالقة جدلیة منتجة وفعالة بین ) القارئ- القصة-القاص(یدخلنا 

النحن ومخزوناتنا التذكریة، وھذه العالقة قائمة على السؤال و 
الجواب و االستقصاء ولیس االقصاء وعلى الحوار ولیس 
التحویر،ألن القصة القصیرة جدا عندما تشتغل على الموروث 

الھ مثلما تكثف نفسھا وتختزل التذكري فإنھا تقوم بتكثیفھ واختز
ذاتھا وھنا تكمن صعوب القصة القصیرة جدا وما یعانیھ المشتغل 
في ھذا المجال من صعوبات في خلق المتعة القرائیة والعمق الداللي 

تضغط كلمالتھ القلیلة أدغاال من /في نصیص قصیر جدا تختزل
.الذكریات المخزنة في الذاكرة

وي ال یدخل في تفاصیل األحداث وال فالقاص اسماعیل البویحیا
یكلف نفسھ البحث عن تفاصیل األمكنة و األزمنة وإنما یترك 

2ص -ترجمة عبد الرحمن بوعلي  -األثر المفتوح –أمبرطو إیكو83
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القارئ یدخل في عالقة مع النصوص ومن خالل ھذه العالقة 
یستطیع النص القصصي القصیر جدا بمھارتھ أن یقذف بنا خارج 

ت الممكنة ذاتھ ویدفعنا إلى تولید ھذه العوالم المتخیلة وھذه الفضاءا
بمعنى أن ندف الروح في مجموع قصصھا .التي نشترك فیھا جمیعا

تحمل طابعا مزدوجا،فھي تعبر عن واقعھا من جھة ومن جھة 
.أخرى تعبر عن واقع آخر ینبع من داخل نصوصھا القصصیة

فجمالیة ھذه القصص القصیرة جدا باختصار ال تكمن في الوظیفة 
یفة التعبیریة وإنما تكمن في األثر التصویریة و ال تكمن في الوظ

الذي تنتجھ وتحدثھ في المتلقي، ومن خالل ھذا األثر یستطیع 
.القارئ تمثل عوالم القصة واستیعاب مضمونھا و التفاعل معھا

فالصور المتخیلة من طرف القاص اسماعیل البویحیاوي في ندف 
قارئ یتفاعل الروح والذكریات الفردیة و الجماعیة القیمة لھا بدون 

معھا ویتأثر بھا وحینھا تصبح ھذه النصوص القصصیة القصیرة 
جدا ال تحتاج إلى من یشرحھا وإنما تحتاج إلى من یعیشھا،ألن 
الجملة القصصیة القصیرة جدا بمفردھا ال تؤدي معناھا على 
مستوى بنیة ولغة النص وإنما تؤدي وظیفتھا على مستوى حساسیة 

بعض القراء من القصة القصیرة جدا ألنھم ھذا سبب نفور .(القارئ
)ال یتفاعلون مع النص
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تشفیر البیاض النصي-2-

عندما نقرأ ندف الروح نشعر بالقاص اسماعیل البویحیاوي قد 
نجح بشكل ملحوظ في توزیع السواد على البیاض على اعتبار أن 

البیاض (لبیاض الصفحة أھمیة ال تقل أھمیة عن سواد الصفحة ألن 
المحین على جسد الورقة أھم بكثیر من رقعة السواد التي تشغل ھذا 

وبین بنیة 84)الفراغ،مثل الالمقول تماما الذي یغدو أكثر من المقول
البیاض وبنیة السواد ھناك فراغات كثیرة ومتعددة تقوم بدور مھم 
في دفع القارئ وتحریكھ وتحفیزه لخلق األفكار،كما أن مأل 

ي النص تساھم في استمراریة المعنى أثناء عملیة القراءة الفراغات ف
.وھي بذلك تقوم بعملیة ربط العالقة بین القاص و القارئ و النص

و الفراغات النصیة تقنیة جمالیة الھدف منھا استدعاء المتلقي بغیة 
المشاركة المنتجة،ألنھا فضاءات خصبة یوظفھا القاص للتواصل 

.تھ في إنتاج النصوص المقروءةمع المتلقي وتضمن مشارك

نجد القاص قد استھل القصة بنقط الحذف ) الواحدة حبا(ففي قصة 
و بحوار مبتور حذف فیھ صوت المحاورة وعوض بنقط الحذف 
واكتفى بصوت المحاور بضمیر المتكلم مع مقول القول مورطا 
بذلك المتلقي في ملئ ھذه النقط بما یناسب كل قارئ من معان 

القول في الجملة جاء ودالالت یتقبلھا الحوار وخاصة أن مقول 
بصیغة النفي الشئ الذي یزید من تعقید ھذا الحوار، فالقاص ال یقول 
كل شئ وإنما یترك للقارئ إمكانیة استكمال جزء من عملھ،ألن 

السرد القصصي القصیر جدا ینتھي  وتبقى في ذھن القارئ 

14ص –ندف الروح  -إسماعیل البویحیاوي 84
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تساؤالت محیرة عن طبیعة الشخصیة المحاورة وعن الحوار 
......) .المحذوف

.وأنا ال:قلت لھا

أضمھا .وضعت أناملھا على فمي،وغطست رأسھا في صدري
وكل مساء .تضمني تھوي بنا أشعة الحب في المحیط الذي بداخلي

أقف،على الشاطئ،أرى في الشفق بسمتین باردتین،

ویدین

تمسحان

د

م

ع

ت

ي

85ن

كما نالحظ في ھذه القصة وكثیر من شبیھاتھا ال توجد فیھا أحداث 
حقیقیة یرید القاص التعبیر عنھا،وتركیبھا اللغوي ال یخضع لمقیاس 
منطقي یربط األسباب بالمسببات،فالقصة فیھا نوع من العتمة التي 
وصلت إلى حد العمى الكاوسي ولكن الكاوس ھنا ال یعني الفوضى 

66ص –ندف الروح -إسماعیل البویحیاوي 85
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ود عالقات وتفاعالت خفیة وداخلیة بین االنتظام و وج(وإنما یعني 
بمعنى وجود استراتیجیة 86)الالنظام،وبین المصادفة و القانون

نصیة من خاللھا یحاول اسماعیل البویحیاوي تحفیز القارئ لیخلق 
فھو .لنفسھ عوالم متخیلة یحدد من خاللھا منظورات مختلفة للنص

تھلكا لھ ألن النص یدخل ھنا یجعل من القارئ منتجا للنص ال مس
في شبكة ال تحصى من المعاني التي تتبدل آفاقھا باستمرار،وبفضل 
ھذا التنوع في الرؤى وفي األسالیب التي تناول بھا النص یضمن لھ 

.الغنى و التجدد و االستمرار

كما أن الفراغات الواردة في النص الناتجة عن البتر في مستھل 
ة انتظار تحفزه على تقصي خفایا القصة یحدث في القارئ حال

متاھات السرد القصصي القصیر جدا وتفریعاتھ،حتى یتسنى لھ في 
نھایة التعقب جمع ما تشتت من جزئیات،وفي ھذا الجمع فرصة 

.للقارئ إلعادة تنظیم المنتوج القصصي وترتیبھ

ومن وسط ركام ھذه الفراغات یعتمد القاص على تقنیة التلمیح 
صة جمالیة مھیمنة في جمیع القصص المشكلة لندف باعتبارھا خصی

الروح آخذا بعین االعتبار طبیعة متلقیھ وسیكولوجیتھ ،إنھ یراھن 
على التراكم المعرفي لدى القارئ من أجل أن یعمق التواصل 

.ویحقق الرسالة النصیة

و فكرة التركیز على القارئ ھذه ودوره في تولید الدالالت في 
أفق )/یاوس(لى طرح مفھوم أفق االنتظارالنص تؤدي بنا إ

في القصة القصیرة جدا وھي مجمل التوقعات و ) جادامیر(التوقعات

48ص–ھیرمینوطیقا المحكي -محمد بوعزة 86
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التخمینات التي یتزود بھا القارئ عن النص قبل أن یشرع في فعل 
.القراءة

فالقارئ لندف الروح الیدخل إلى فضاء المجموعة القصصیة وھو 
وھو محمل بكم ھائل من فارغ من المعلومات،إنھ یدخل إلیھا

المرجعیات الواقعیة والتذكریة التي تساعده على فتح مغالیق 
النص،فكل عمل لیس جدیدا وإنما ھو جدید في عصره لكنھ قدیم لھ 
مرجعیات في المخزون القرائي و المعرفي للمتلقي،فكل عمل 
یذكرنا بعمل آخر قرأناه سابقا،وھو الذي یخبرنا بما وقع وبما 

ف ستكون النھایة استنادا إلى تجارب سابقة تتحكم في سیحدث وكی
.عملیة القراءة بقصد أو بغیر قصد

كما أن القارئ ھو الذي یمنح ھذه الندف واقعیتھا وھو الذي یحدد 
أفق انتظارھا بحسب وضعیاتھ التأویلیة وبحسب طرحھ لألسئلة 
الممكنة على ھذه النصوص القصصیة القصیرة جدا وبحسب ما 

87.من قضایا تناسب العصر الذي أنتجت فیھتطرحھ 

259ص- الحقیقة و المنھج–ھانز جورج جادامیر 87
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خالصة البد منھا- 16

حاولت في ھذا الكتاب النقدي الكشف عن واقع القصة القصیرة 
جدا وآفاقھا المستقبلیة وعالقاتھا باألشكال السردیة األخرى 
المحاورة و المجاورة؛ والبحث في مدى إمكانیة تواجدھا في تراثنا 

انطالقا من نماذج نقدیة مختلفة منھا من یؤید أصالة العربي القدیم 
القصة القصیرة جدا؛ ومنھا من ینفي ذلك باعتبارھا شكال أدبیا 

.مستحدثا فرضتھ ظروف الحیاة المعاصرة

كما تطرقت إلى شكلھا ومكوناتھا الفنیة وتعالقاتھا الوطیدة مع 
ال األدبیة؛ أشكال فنیة أخرى في إطار التفاعل الفني وتداخل األشك

مضیفا بعض الدراسات النقدیة الجدیدة المتعلقة بخصائص كتابتھا 
كمسألة الحدث اللحظي؛ والسرد االلتحامي؛ والمفارقة و الفضاء 

مطبقا ذلك على نماذج من السرد العربي ... القصصي القصیر جدا
.القصیر جدا

كما أنني حاولت الخروج بتصور جدید للقصة القصیرة جدا في 
تفاوت المستوى الفني واستھتار بعض النقاد و الكتاب و ظل

استھزائھم بالكتابة القصصیة القصیرة جدا؛ موضحا الشروط الذاتیة 
و الموضوعیة لكتابتھا بشكلھا المطلوب؛على اعتبار أنھا الشكل 
األدبي الجدید الذي یراھن علیھ القارئ العربي ألنھا تلبي حاجیاتھ 

یث إنھ یرید معرفة النھایات في وقتھا؛ ألنھ القرائیة و المعرفیة؛ ح
.ال یملك الوقت لالنتظار إلى الغد لمعرفة الحدث وتفاصیلھ
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كما أنني بینت رأیي في كثیر من القضایا النقدیة المتعلقة بالقصة 
: القصیرة جدا؛ موضحا تصوري الخاص في كثیر من قضایاھا مثل

لكل شكل خصائصھ الفنیة قضیة األجناس األدبیة نافیا ذلك حیث إن
التي تمیزه عن األشكال اإلبداعیة األخرى؛ على اعتبار أن القصة 
القصیرة جدا لیست متناسلة من القصة القصیرة؛ فقد تتقاطع معھا 
في بعض الخصائص لكنھا لیس بنتا عاقة لھا ولم تخرج أبدا من 

.معطفھا كما یقول الكثیرون

رة جدا؛ ألنھا ولیدة ظرف كما أكدت على حداثة القصة القصی
سوسیوثقافیة فرضتھا ظرف العصر ما بعد حداثي؛ وخاصة مرحلة 
ما بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ وال أثر للقصة القصیرة جدا في 
التراث العربي القدیم؛ وما یوجد فیھ من أشباھھا ال یمت بصلة 
بالقصة القصیرة جدا؛ وإنما ھو حكم ومواعظ وأمثال لھا مجالھا 

.لسردي الخاص بھاا
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