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القصت القصرية جدا (رؤيت نظريت تطبيقيت)

دراست يف قصص (سكنوا روحي) حلكيم الداوودي

د .فاطمت علي ويل عبد اهلل

تربيت صالح الدين/وزارة الرتبيت

الممخص
القصة القصيرة جداً نمط قصصي شاع في السنوات األخيرة عمى نحو كبير جداً بحيث صار الكثير مف
دعاتو إلى وصفو بأنو جنس أدبي سردؼ جديد ،وكثرت نماذجو حتى فاقت النموذج التقميدؼ لمقصة
لمقص ،وذىب الكثير مف النقاد والدارسيف في حقل السرد
القصيرة ،ومثّل عمى نحو ما الفضاء الجديد ّ

نحو البحث في ىذا النموذج الجديد (القصة القصيرة جداً) ،ساعيف إلى وضع ضوابط وأسس وتقاليد
تحكـ شكمو السردؼ .تجربة القاص والشاعر حكيـ الداووؼ تجربة مميزة عمى صعيد تشكيل القصة

القصيرة جداً في مجموعتو القصصية الموسومة بػ (سكنوا روحي) ،وتحاوؿ ىذه الدراسة التطبيقية لنماذج
منتخبة مف قصص المجموعة أف تمقي الضوء النقدؼ عمى أىـ خصائص ىذه التجربة ،بما تنطوؼ عميو
مف خصوصية عمى مستوػ التركيب والتعبير ،وعمى مستوػ العنونة والمتف النصي ،وعمى مستوػ
األسموب وجماليات التعبير.
القص:
في فمسفة ّ

القص أو (الحكي) فعالية إنسانية بالغة العمق عمى مستوػ البعد التاريخي واالجتماعي والثقافي،
ّ

فاإلنساف بطبيعتو مياؿ إلى الحكي وىو بحاجتو في كل مراحل عمره بال استثناء ،وىذه الحاجة لمسرد

والحكي أسيمت كثي ار في تطوير فف القصة وتعدد أشكاليا ونماذجيا عمى مر العصور ،عمى النحو الذؼ
كوف ليا فمسفة خاصة عمى مستوػ النظرية بما تعارفنا عميو نقديا بنظريات السرد الحديثة في مجاؿ
ّ
القصة القصيرة ،ومف ثـ تطور نحو حقل الرواية ،وأنواع السرد المعروفة األخرػ ،بحيث تطورت ىذه
القص).
النظريات وتكاثرت وتفاعمت وأنتجت ما يمكف أف نصطمح عميو اليوـ بػ (فمسفة ّ

يمتد مفيومياً لكي يشمل النظرية والرؤية مع ًا ،فنظريات السرد الحديثة تعمل عمى تحميل
ىذا المصطمح ّ

الخطاب السردؼ مف حيث طبيعتو البنائية والتشكيمية ،لكف ىناؾ جانب تعبيرؼ داللي تشتمل عميو فمسفة
القص مف دوف وجود حكاية ،وىذه الحكاية تنطوؼ عمى تجربة وداللة وقيمة
القص إذ ال يمكف أف يقوـ ّ
ّ
ومعنى ذات طابع إنساني ،بمعنى أف ىذا القص يعمل في ((مدار المعاني اإلنسانية ومحور األفكار
واآلراء العامة وليذه المعاني واألفكار المكانة األولى في القصة منذ انصرفت منفصمة إلى دراسة
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اإلنساف وقضاياه ،إذ ال يسوؽ القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصمة عف محيطيا الحيوؼ بل ىي ممثمة
في األشخاص الذؼ يعيشوف في مجتمع ما))(ٔ) ،فالقصة ليا بداية ونياية وتعتمد عمى شخصيات اقل
مف الرواية وليا زماف ومكاف وعقدة ومف ثـ الحدث وىي شكل ومحتوػ في آف واحد ال يمكف فصل
جانب عف جانب آخر ميما كانت األسباب.
غير أف ىذا المعنى القصصي ال تقدمو القصة بصيغة معمومة خبرية مباشرة بل بصيغة أدبية حيف يأتي
((مساويا أليديولوجية الشكل ،أؼ المعنى الداللي لنمط النوع األدبي الذؼ ينبني عنده عمى تحميل تقني
وشكمي بأضيق معنى .ومع ذلؾ ،فإنو ال يشبو التحميل الشكمي التقميدؼ ،إنو يسعى لمكشف عف الوجود
الفعاؿ لمعمميات الشكمية المستمرة والمتغيرة الخواص في النص))(ٕ) ،فالنص القصصي ينتج معنى
جديدًا ال يمكف فيمو إال عبر فيـ الشكل بصيغتو الفنية الجمالية وىي تنطوؼ عمى رؤية خاصة مناسبة
لمتجربة.
وال بد لنا أف ندرؾ في ىذا السياؽ أف الوسيط الذؼ ينقل لنا تجربة القص مف خالؿ فضاء القصة ىو
((الراوؼ ،الذؼ مف خاللو تتحدد رؤيتو إلى العالـ الذؼ يرويو بأشخاصو ،وعمى الكيفية التي يتحوؿ إلى
عنصر داؿ ،أؼ أف الكاتب يحممو جزءا مف الرسالة الفكرية والعاطفية والجمالية التي ينبغي توصيميا
وفؾ رموزىا ،مما
لمقارغ مف خالؿ النص ،والقارغ أيضا يستخدمو في تأويل ىذه الرسالة ،أو في فيميا ّ
يحممنا إلى النظر إلى الراوؼ عمى أنو عنصر مف عناصر الداللة إلى جانب كونو مف عناصر

البناء))(ٖ) ،فيو إذف يعكس المنظور النظرؼ واإلجرائي معاً ،أؼ أنو يعبر عف المستوػ الشكمي
والمستوػ المضموني في وقت واحد بوصفو الوسيط السردؼ بيف النص والقراءة.
القص
يعتمد الراوؼ في ميمتو عمى السرد أوالً ،والوصف ثانياً ،واذا كاف السرد يستجيب عادة لمنطق ّ
ورؤيتو وفعاليتو مف خالؿ عناصر التشكيل المختمفة ،فإف الوصف يجب أف يكوف مالئماً لمسرد وينأػ
((عف بساطة التكويف وسذاجة التمثيل وسطحية العالقة والتدليل))(ٗ) ،لكي يكوف قاد اًر عمى القياـ
بميمتو الوصفية السردية.
ثمة عالقة يمكف أف تكوف سممية بيف الوصف والسرد ويمكف تعريف الوصف بانو تصوير االشياء المراد
التعبير عنيا باسموب فني او باساليب مختمفة وىي ((تمؾ العالقة الالممموسة التي يبدو فييا الوصف
وكأنو شبو منعدـ ،إذ ال نحس بوجوده أثناء القراءة السريعة أو العادية وتتمثل تمؾ العالقة في وجود
أفعاؿ حركية ووصفية في آف واحد .وىذه األفعاؿ تخضع في عممية تحققيا كتابي ًا لمقوانيف نفسيا
المتحكمة في إنتاج كل عممية وصفية ...إف كل حدث يمكف التعبير عنو بواسطة عدد مف األفعاؿ التي
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تناسبو ،ولذلؾ فإف اختيار فعل بعينو ىو انتقاء لحالة وصفية تحدد نوعية الحدث أو نوعية الوعي بو أو
التفاعل معو حتى تجابو مع كل فعل عممية وصفية دائبة في العممية السردية أو خاضعة ليا))(٘)،
وىذه العالقة عميقة وجدلية عمى مستوػ الفعل السردؼ داخل كياف القصة ،ينبغي االنتباه إلييا وفيـ
طريقة تواصميا وحركتيا في سياؽ الناتج السردؼ لمفعاليات السردية والوصفية معاً.
تحتل العتبات النصية القصصية دو ار بالغ األىمية في البناء التركيبي العاـ لمنص القصصي كونيا
تصرح بالعالمة الداللية األولى في فمسفة القص ،وتقف عتبة العنواف في مقدمة ىذه العتبات لما تنطوؼ
ّ

عميو مف أىمية بالغة في توجيو النص القصصي ،إذ ((ىي مدخل كل شيء ،وأوؿ ما يقع عميو البصر

وتدركو البصيرة ،باعتبار العتبات نصوصا انتقالية نحو النص المركزؼ  .وىي إجراء ثابت في ترتيبو
زمف الكتابة ،متحوؿ مرف زمف القراءة  .والعتبات فضاء بيني (تجسيرؼ) بالدرجة األولى – ألنيا تمكف
القارغ مف العبور مف عالـ الالنص (الخارج) إلى عالـ النص (الداخل) .)ٙ()).وال بد مف قراءتو قراءة
صحيحة مف أجل الولوج النموذجي إلى عالـ المتف القصصي وادراؾ مراميو ومقاصده وأىدافو.
إف ىذه الرؤية الفنية والجمالية لفمسفة القص عمى مستوػ التعبير الداللي والتشكيل تنطوؼ بالضرورة
((عمى تفاعل جدلي دائـ بيف الحقيقة والذاتية ،وبيف الحرية والضرورة ،بيف مظير الحياة وحقيقة الفف،
بيف وجود المؤلف في كل جزء مف عممو عنص اًر مبدعاً منعشاً وبيف ارتفاعو فوؽ عممو بوصفو (المتقدـ)
القص عمييا بوصفيا وسيمة
الموضوعي))( ،)ٚوىذا يستدعي حضور عنصر المفارقة التي تعتمد فمسفة ّ
القص ،فػ ((القص الذؼ يقوـ عمى المفارقة تشع فيو عالمات المفارقة في
تعبيرية وتشكيمية مناسبة لفف ّ
كل اتجاه وىي تشير عمى الدواـ إلى انحراؼ ما .إما عمى مستوػ منطق الفكر أو عمى المستوػ المغوؼ

وىذا االنحراؼ ىو الذؼ يحدث المفاجآت لدػ القارغ))( ،)ٛعمى أساس أف فف القص ىو فف المفاجأة
واإلدىاش كي يحقق التفاعل الحي بيف النصوص القصصية ومجتمع القراءة والتمقي.
القصة القصيرة جداً :الفضاء الجديد لمقص
القصة القصيرة جداً نمط قصصي شاع في السنوات األخيرة عمى نحو كبير جداً بحيث صار الكثير مف
دعاتو إلى وصفو بأنو جنس أدبي سردؼ جديد ،وكثرت نماذجو حتى فاقت النموذج التقميدؼ لمقصة
لمقص ،وذىب الكثير مف النقاد والدارسيف في حقل السرد
القصيرة ،ومثّل عمى نحو ما الفضاء الجديد ّ
نحو البحث في ىذا النموذج الجديد (القصة القصيرة جداً) ،ساعيف إلى وضع ضوابط وأسس وتقاليد

تحكـ شكمو السردؼ.
أف ((القصة القصيرة جدًا جنس أدبي
تركز النظر النقدؼ حوؿ السمات والصفات األساسية التي ترػ ّ
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حديث يمتاز بقصر الحجـ واإليحاء المكثف والنزعة القصصية الموجزة والمقصدية الرمزية المباشرة وغير
المباشرة ،فضالً عف خاصية التمميح واالقتضاب والتجريب والنفس الجممي القصير الموسوـ بالحركية
والتوتر وتأزـ المواقف واألحداث ،باإلضافة إلى سمات الحذؼ واالختزاؿ واإلضمار .كما يتميز ىذا
الخطاب الفني الجديد بالتصوير البالغي الذؼ يتجاوز السرد المباشر إلى ما ىو بياني ومجازؼ ضمف
بالغة االنزياح والخرؽ الجمالي ،)ٜ()).وىي عمى ىذا النحو تدخل في طبقات النص دخوالً ((ال يأخذ
بعيف االعتبار األحداث واألعماؿ التي تتضمف القصة ،وانما يسعى إلى الكشف عف األشياء ومكوناتيا
واألشخاص وطباعيا الخمقية))(ٓٔ) مما يحقق خصوصيتيا ونوعيتيا السردية.
أما عمى مستوػ المساحة التي تشغميا الكتابة في ىذا النوع القصصي القصير جداً فيمكف القوؿ إنيا
أصغر مساحة كتابية ممكنة ،إذ ((يتميز فف القصة القصيرة جدا بقصر الحجـ وطولو المحدد ،ويبتدغ
بأصغر وحدة وىي الجممة ،إلى أكبر وحدة قد تكوف بمثابة فقرة أو مقطع أو مشيد أو نص .وغالبا ال
يتعدػ ىذا الفف األدبي الجديد صفحة واحدة .وينتج قصر الحجـ عف التكثيف والتركيز والتدقيق في
اختيار الكممات والجمل والمقاطع المناسبة واجتناب الحشو واالستطراد والوصف والمبالغة في اإلسياب
والرصد السردؼ والتطويل في تشبيؾ األحداث وتمطيطيا تشويقا وتأثي ار ودغدغة لممتمقي .ونالحع في
القصة القصيرة جدا الجمل القصيرة وظاىرة اإلضمار الموحي والحذؼ الشديد ،مع االحتفاظ باألركاف
األساسية لمعناصر القصصية التي ال يمكف أف تستغني عنيا القصة إال إذا دخمت باب التجريب والتثوير
الحداثي واالنزياح الفني يمك ف تعريفو بانو عمـ قائـ بذاتو يقوـ عمى نظرية متجانسة متباعدة في نفس
الوقت))(ٔٔ ) ،وىي كميا سمات جوىرية يمكف أف تؤسس عف طريق التراكـ نظرية خاصة بيذا النوع
القصصي المميز.
مف ىنا يمكننا الحديث عف فمسفة خاصة ليذه القصة القصيرة جداً ال تتوقف عند الحدود النظرية التي
يمكف أف تتكوف عمى ىذا النحو ،بل تشمل كذلؾ الرؤية السردية التي تتضمنيا القصة بوصفيا مقولة
مجرد نوع قصصي يمكف أف يندرج في سياؽ األنواع
أف
خاصة بيا ،بمعنى ّ
((القصة القصيرة جدًا ليست ّ
ّ
ّ
سردؼ ينطوؼ
الفنية األخرػ ،بل ىي نوع قصصي
القصصية بحسب المعيار الكمي األو
لي والمعايير ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
الرؤيوؼ ،وعمى مستوػ التمّقي ،وعمى مستوػ التداوؿ ،وعمى
خاصة عمى المستوػ الثقافي و
ّ
عمى فمسفة ّ
ّ
القصصية
قصصياً ينتمي إلى شجرة العائمة
أدبياً جديداً وليس نوعاً
ّ
ّ
مستوػ النظر في كونيا جنساً ّ
ظرؼ الرواية
ظرييا المغاليف رّبما في الدفاع عنيا ،كما ىي الحاؿ لدػ من ّ
بحسب ما يذىب إليو بعض من ّ
لكنيا في
القصةّ ،
الجديدة وعصبة المدافعيف عنيا في ّ
عدىا جنساً ّ
أدبياً جديدًا وليس نوعاً ممحقاً بعائمة ّ
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ظل الييمنة األكبر التي تحتّميا
األحواؿ كّميا استطاعت أف تفرض ىيمنة كبيرة عمى المشيد
السردؼ في ّ
ّ

(القصة القصيرة) بيف الحراؾ
الراوية عمى صعيد اإلنتاج والقراءة والتداوؿ ،ورّبما قاد ذلؾ إلى ضياع
ّ
لمقصة القصيرة جداً ،)ٕٔ()).فقد قاد
السردؼ اليائل لمرواية مف جية ،والحراؾ
ّ
ّ
السردؼ العالي االنتشار ّ
شيوعيا عمى ىذه الصورة في مقابل انتشار الرواية عمى نحو غير مسبوؽ إلى سيادتيا مع الرواية عمى
القص الحديث وفمسفتو ،بما يجعل منيا صورة سردية جديدة في فف القص.
فضاء ّ

ال تتوقف القصة القصيرة جدا في نماذجيا المتقدمة العالية لدػ القصاصيف المحترفيف عف إنتاج مزيد
مف الخواص والسمات اإلبداعية ،إذ ((يستند فف القصة القصيرة جدا إلى الخاصية القصصية التي

تتجسد في المقومات السردية األساسية كاألحداث والشخصيات والفضاء والمنظور السردؼ والبنية الزمنية
وصيغ األسموب ،ولكف ىذه الركائز القصصية توظف بشكل موجز ومكثف باإليحاء واالنزياح والخرؽ
والترميز والتمميح المقصدؼ المطعـ باألسمبة والتيجيف والسخرية وتنويع األشكاؿ السردية تجنيسا وتجريبا
وتأصيال ،)ٖٔ()).مما يؤسس لفف القصة القصيرة جداً شكميا الخاص ورؤيتيا الخاصة.
وىو ما يسيـ في االرتفاع بشأف ىذا النموذج القصصي وتحويمو فعال بمرور الزمف إلى جنس أدبي
مستقل كما يطمح الكثير مف دعاتو والمشتغميف في حقمو ،ويفتحو عمى آفاؽ إبداعية نوعية يمكف أف
تبتعد فيو فنيا وجماليا عف فف القصة القصيرة.
قد يرػ البعض أف عنصر الحكاية بوصفو العنصر السردؼ األوؿ في الفف القصصي عموما ربما
يتعرض لنوع مف االىتزاز عمى مستوػ الحضور في القصة القصيرة جدا ،لكنو ((ينبغي في مضمار
ّ

بأؼ شكل مف
التشكيل
يتـ التركيز عمى أىمية حضور الحكاية ّ
النوعي لفضاء ّ
القصة القصيرة جداً أف ّ
ّ
السردؼ القائـ عمى اتصاؿ السرد بالحكي في لحظة االشتباؾ
حركية االنبثاؽ
أشكاليا ،إذ ىي تضمف
ّ
ّ
المحظوؼ
بشدة في حركة الشخصية وتكثيف
ّ
المركز ،وتعمل الحكاية في ىذا الصدد عمى إضاءة المكاف ّ
ّ
السردؼ في منطقة الحدث ،وحضورىا يساعد الراوؼ في إمكانية استثمار بياض الصفحة عمى
الزمف
ّ

حكائية غزيرة ،مف أجل تحقيق معطى جمالي تشكيمي
يتشبع سواد الكتابة بحمولة
ّ
نحو أفضل حيف ّ
ّ
ّ
سردية النوع يسيـ في تركيزه ووضع الحدود الفنية لو ،)ٔٗ()).بما يؤسس لمقصة القصيرة
مضاؼ إلى
ّ
يعرؼ بأنو ((مجموعة السيماءات التي تتسـ بالسارد وبعامة
جدا صوتا خاصا بيا ذلؾ الصوت الذؼ ّ
المحظة السردية والتي تتحكـ في العالقات بيف العممية السردية والنص وبيف العممية السردية

والمسرود))(٘ٔ) ،فتضفي عمييا قوة حضور أكبر عمى المستويات كافة.
مف ىنا يمكف النظر إلى فف القصة القصيرة جدا بوصفو الفف القصصي األقرب إلى حقل التفعيل

ٜٔ٘

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانون الو((5112)1

القصة القصيرة جدًا في تشكيل طرازىا الحكائي
السيميائي لمدواؿ السردية داخل النص ،حيث ((تعتمد ّ
ّ
السردية المؤّلفة ليا ،إذ بما ّأنيا
لممكونات
السيميائية العالية
وتأسيس خطابيا النوعي عمى تفعيل الطاقة
ّ
ّ
ّ
ّ
أقل عدد ممكف وضرور ّؼ وفاعل مف الدواؿ لمتعبير عف أكبر وأوسع وأعمق مساحة مف
تقوـ عمى ّ

لمدواؿ إلى أقصى طاقاتيا
تشغل آلية التفعيل
فإنيا ال ّبد أف ّ
السيميائي ّ
التدليل والتصوير والترميزّ ،
ّ
ظة بالعطاء
قصصية ذات حراؾ فني وجمالي
الممكنة ،مف أجل الوصوؿ إلى بناء صورة
نوعي ،مكت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

تكوف عالميا وفضاءىا
ّ
السردؼ وقادرة عمى تمثيل التجربة عمى أكمل وجو ،)ٔٙ()).وبيذا تستطيع أف ّ
القص.
النوعي الخاص بيا عمى مستوػ الرؤية والنظرية والفمسفة المعبرة عف جوىر ّ

الدراسة التطبيقية:

تجربة القاص والشاعر حكيـ الداووؼ تجربة مميزة عمى صعيد تشكيل القصة القصيرة جدًا في مجموعتو
القصصية الموسومة بػ (سكنوا روحي)( ،)ٔٚوسنحاوؿ في ىذه الدراسة التطبيقية تاتي بنماذج منتخبة
مف قصص المجموعة أف نمقي الضوء النقدؼ عمى أىـ خصائص ىذه التجربة ،بما تنطوؼ عميو مف
خصوصية عمى مستوػ التركيب والتعبير ،وعمى مستوػ العنونة والمتف النصي ،وعمى مستوػ األسموب
عمى اعتباره الطريقة التي يعبر بيا بالتفكير وجماليات التعبير .ويمكف تقسيـ النماذج المنتخبة ىنا عمى
ابتداء مف عتبة العنواف ،وانتياء بصورة القصة في متنيا القصصي ورؤيتيا
أساس طبيعتيا التعبيرية
ً
وتفاصيميا اإلبداعية وعمى الشكل اآلتي:
المنكر:
ٔ – النموذج القصصي ّ
وىو النموذج الذؼ يعتمد منذ عتبة العنواف عمى عنواف مفرد نكرة بوصفو العنواف األبسط عمى مستوػ
التشكيل والتعبير والتدليل ،وىذا العنواف البسيط ال يتوقف عند حدود منطقة العنونة بل يتدخل في صمب
المتف السردؼ ،ويسيـ في صياغة النموذج القصصي اعتمادا عمى الفضاء المختصر والمقتصد الذؼ
يشيعو العنواف ،وليذا التنكير داللة ذات صفة خاصة في قراءة القصة بوعي مف حضور ىذه الصفة في
كل مراحل القراءة.
في قصة )) وقفة)) تعتمد عمى رٍاو موضوعي كمي العمـ ،وعتبة العنواف تحيل عمى فضاء عابر ال يقوـ
ّ ّ
عمى ثبات ممكف ،ويختصر العنواف جوىر الحكاية التي تقوـ عمييا القصة ،وىي حكاية صغيرة ومباشرة
يحدث نفسو في شكل مف أشكاؿ المونولوج الداخمي العميق ،فتظير الشخصية بصورة
كأف الراوؼ فييا ّ
ّ

تكاد تكوف مزدوجة مف خالؿ أسموب التعبير ذؼ النزعة العاطفية الوجدانية الحرة في التعبير والتشكيل:

ِ
عطر آسر َم ْف يرضى بو؟ ىذه أمثمة مثالية عمى
خاتـ مف حديدَ ،م ْف يمتمسو؟ لو رغوة مف
عنده
ٌ
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كل شيء وارد في حكايات اإلنساف وحساباتو ،إالّ القبوؿ بما ىو أدنى ..ونيل المطالب ال
التواضعّ ..
فم ْف يسعفو تواضعو سيكو َف في آخر الطابور؟
تتحقق بالصدؽ بل بالمراوغة واعتماد صنوؼ الحيمةَ ..
أف يكو َف ُغصناً في أعالييا محمالً بالزىر والثمر ،يتمّقى
بدؿ ْ
كأف يكوف ساقاً صغي اًر في جذع الشجرةَ ،
حصتؾ
أف تأخ َذ
أف تكوف دائماً في الظلْ ،
تحية الشمس والنسائـ قبل غيره .فممتواضع تضحيات ،ىو ْ
َ
ّ

إذف نقتسـ الفرح سوي ًا ،طالما كالنا في الحياة صنواف ..لمفرح قيمة
تعاؿ ْ
مف ّ
كل شيء بعد الجميعَ ..
ف
لقاء بعد طوؿ غياب،
ذاتية ال يحتاج المرء أف يقف في الطابور وكذا الحز  ،مرأػ ما ،حادث ٌة عابرةٌ ،
ؤر لمحزف واأللـ ..وقّمما تصادؼ مف يصوـ
ىجر صديق ّإياؾ ،إنيا إحبا ٌ
ط فكميا مؤسسات صغيرةٌُ ،ب ٌ

السحت الحراـ(18)..
عف ّ
ف الخاتمة القصصية تحيل عمى وجود شخصيتيف متناظرتيف (ىجر الصديق إياؾ) ،عمى الرغـ مف

أف القصة
احتواء الجممة عمى نوع مف الجدؿ الصميمي بيف الشخصيتيف وكأنيما شخصية واحدة ،مع ّ

تعبر عف قيـ وأفكار وفضاءات ذاتية وموضوعية في آف واحد معاً،
تنيض عمى شبكة لقطات موجزة ّ
فالعنواف القصصي (وقفة) يسمح بيذا النوع مف التجميات السردية لمقتطفات حكائية ِ
وك َسر قصصية غير
كاممة ،لكنيا تحيل عمى موضوعات قابمة لمتأويل والقراءة بحسب ما تقدمو كل رؤية مف ىذه الرؤيات
المتناثرة في أرجاء القصة.
تقدـ معنى محددا في قياـ شخصية ما بإنشاء
قصة (حذلقة) أيضا تقوـ عمى عنونة مفردة ّ
منكرة لكنيا ّ

كالـ أكثر مما تحتاج الحالة لكي يوصف الكالـ بيذه الصفة ،إذف العنواف يدؿ عمى صفة لمتكمـ ال يعي

ما يقوؿ تماما ،وكالـ فيو فائض عف حاجة الموقف بما يعكس وضعا سمبيا لمكالم والمتكمم:
في مممكة الحذلقة تتباىى األلسنة ،لي مصمح ة مع الريح أجامميا لحيف العبور مف تمؾ المممكة ،لي
خطر
صداقة قديمة مع الحقل والبيدر ،وأعالج قتامة يباس القمب مع المطر والضوء ..أتساءؿ ىل
َ

ببالؾ أييا النيل أف الطريق إلى الحرؼ ليس عبر الحرب واالحتراب .بل قمة الذكاء في الحوار الجميل

الجميل ..أنت تفمت مف بيف المطرقة و ِ
انتييت مف طعامؾ ،حسن ًاَّ ،
تمش ،اقطع
السنداف ..صمتؾ فارغ،
َ
ىذا الممر عشر مرات ..الصحة تكمف في الحركة ،الحركة نشاط لكريات الدـ .والولو يأتي تباعاً مع

اعتراؼ الصحة .رسـ مفتوح عمى فضاء المسرات ..تعاؿ ،فتأمل معي ُمّر الدنيا تتموج في الموحة،

الموحة حياة أخرػ نجرؼ مع الواقع الساخف(19)..

ف القصة تعتمد في صوغ نموذجيا عمى حراؾ فعمي سردؼ عميق ومثمر وضاغط ،وثمة طبقتاف في
القصة ،الطبقة األولى ىي الطبقة التي ترتبط بفضاء العنونة في إنتاج نوع مف الكالـ قد يكوف زائد عف
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الحاجة الفعمية كي يسمى (حذلقة) ،والطبقة الثانية ىي الطبقة التي يمضي فييا الراوؼ خارج مدػ تأثير
فعل العنونة عمى المتف السردؼ ،فيذىب نحو فتح الصورة القصصية عمى مجاالت مشيدية أخرػ يمكف
أف يكوف فييا معنى الحذلقة في السموؾ والفعل وليس الكالـ فقط ،وبذلؾ يؤسس لقيـ تعبيرية مضافة
داخل ىذا الفضاء القصصي القصير بكل ما ينطوؼ عميو مف اقتصاد في المفع والرؤية والفضاء.
أما قصة (قناع) فيي تحاوؿ أف تفيد مف الطاقة الدرامية الكثيفة التي تحتوييا المفظة العنوانية بصيغتيا
المنكرة ،فيي مفردة تحيل عمى الفضاء الدرامي الذؼ يعتمد القناع والقناع ىو ذلؾ الشيء الذؼ
المفردة
ّ
اعتاد الممثموف ارتداءه ليستحضروا بو الشخصية التي يقوموف بتمثيميا وىي وسيمة مف وسائل التمثيل
عف شخصية أخرػ ،وتؤسس لفكرة الصراع بيف الشخصيات التي يمكف أف تقدميا المسرحية ،لذا تأتي
القصة مشحونة بمغة تعبيرية شعرية درامية فييا أسئمة وأجوبة ومشاىد وفعاليات متنوعة ،عمى الرغـ مف
الحيز الكتابي:
ضيق ّ

جمباب وجمب ٌة
نغير أقنعتنا بيف لوحة وأخرػ؟
ٌ
بعد الخراب ستيدأ العاصفة ..أليس مف العجب ال ّ
وجبروت مصموبة بأوزارىا فوؽ جدار جنوف الفكر والعيوف ..ألية مسممات ستودع ضفتؾ المحترقة؟
ٌ

أخر عارياً مف دنس الممذات ..أنتظر قدوـ مممس عروسة البحر..ىي
سأترؾ جمباب الحيرة عند بابيّ ،
الستر وبمورة الصفاء(20)..

تبدأ القصة باستيالؿ حدثي كبير (بعد الخراب ستيدأ العاصفة )..عمى النحو الذؼ يستدعي في نظر
الراوؼ استقداـ القناع ،ويظير الراوؼ الذاتي وكأنو يرغب في ارتداء القناع وتمثيل دور الشخصية الرئيسة
في القصة ،بحثا عف حياة أفضل وقيمة أعمى ،وتأخذ لغة القص ىنا سمة شعرية مكتنزة بالداللة
والمعنى.
المنكر ،عمى نحو يتالءـ
قصة (برقية) تحاوؿ اإلفادة القصوػ مف المعنى الداللي العاـ لمعنواف المفرد
ّ
مع فعالية القص القصير جدًا:
السمار ..وفي سمة الورع بضع كممات سحرية ستكوف
انتباه  ..بيية الميل تنيي خطابيا ،تنيب شوؽ ّ
فاكية قصص السير ..وأنت ستقيقو لوحدؾ كزمجرة الريح ..دموع منافي الروح ستغسل بعد جنوح
الصبر جمرات الجروح(21)..
ولعل المفردة األولى التي شرع فييا النص مشروعو المغوؼ (انتباه) ىي التي تحيل عمى ىذا الفضاء
القصصي الموجز والمكثف ،وتعمل آلية الوصف التي يتنكبيا الراوؼ في إشاعة ىذا الفضاء المقتصد
في األلفاظ لكف الواسع في الدالالت.
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في قصة (حاجز) يسعى الراوؼ الذاتي إلى بناء مناخ مف الفرح النابع مف صمب الحدث القصصي،
ضمف رؤية سردية تجعل مف العنواف المفرد النكرة (حاجز) يحيل عمى كل الحواجز المعروفة في
تحد مف حرية البشر في حركتيـ نحو الفرح والغاء حالة الحزف والخوؼ والرعب بما ىو
التاريخ ،التي ّ
متاح مف إمكانات:

نتحدػ ركاـ
كل حاجز ..لسنا ضحكة الطفل تتيرج لكل ىزة بال نشوة ..نحف
ّ
كالبيجة أتخطى ّ

مبرر الوجود والعبور إلى الضفاؼ
وكل شيقة ليا ّ
الظالـ ،ومف تحت الظالـ يومض لييب الشمعةّ ..

النائية ..في بريق الشعرة إصرار القوة وفيو يقيف الثبات ..حذار مف الفضوؿ الذؼ يأكل خفقة القمب..

كل ضحكة مجمبة لمسموػ؟)(22
كل خمرة تحوؼ مباىج المتعة ..وما ّ
فأعقل يا نديمي ليست ّ

إف المعجـ المغوؼ الذؼ انبنت عميو القصة ىو معجـ إيجابي مضمونو الفرح والبيجة وضحكة الطفل
والنشوة والتحدؼ ولييب الشمعة ،وبريق الشعرة واصرار القوة ويقيف الثبات ،عمى الرغـ مما يصاحب ذلؾ
مف الفضوؿ (حذار مف الفضوؿ الذؼ يأكل خفق ة القمب ،)..عمى النحو الذؼ يجعل فكرة القصة ذات
طابع إنساني عميق منفتح عمى الحياة.
تقترب قصة (بساط) كثي ار في بناء طاقتيا السردية عمى المغة الشعرية التي تأخذ بنظر االعتبار سيميائية
متحرؾ محتشد بمجموعة كبيرة
المنكر يحيل عمى نموذج مكاني
التعبير واشاريتو ،فعتبة العنواف المفرد
ّ
ّ
ٍ
معاف واسعة بحكـ صورة التنكير العنواني الذؼ يجعل
مف اإليحاءات ،وتفتح ىذه اإليحاءات عمى
المعنى متعددًا:
تبسط قمقؾ عمى رموش الميل ..وأنا أتأمل قدوـ النيار ..كمنا عمى ظير المركب المجيوؿ ..الشاطئ
عمى مرمى البصر ..حمائـ عمى شرفات المحطة تصّفق بأجنحة الرغبة ..ىل المصيدة فقدت شييتيا؟
غيمة عمى جناح الريح تنكت عبء كاىميا ..في الطرؼ اآلخر مزنة تبّمل عطش الصحراء ..احترس
أييا التائو مف عتمة الطريق؟ أما تياب مف السكاكيف وىي تطعف خاصرة الربيع..؟ الخمق واألجل
كالىما ييرباف مف لغز الحياة..
الراوؼ الذات ي يفترض وجود آخر أو آخريف يحاورىـ بطريقة ال تبتعد كثي ار عف الحوار الذاتي ،أؼ أف
النص يقترح وجود آخريف لكنو يجعل مف ىؤالء اآلخريف صورة متجوىرة مف صور الذات ،في السبيل
إلى إنتاج المقولة السردية في القصة ،لغة القصة قريبة كثي ار مف قصيدة النثر التي يمارسيا القاص
أيضاً ،إذ إف جمل القصة كميا جمل مكتظة بالمعنى والداللة التي يمكف أف تجيب عمى الكثير مف أسئمة
الحياة والكوف والذات.
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منكرة لكنيا محتشدة بالداللة في معناىا العاـ وىو يحيل عمى
قصة (اقتحاـ) تعتمد عمى عنونة مفردة ّ
الصخب والفوضى والحراؾ غير الطبيعي:
اقتحموا عمينا الدار بعدما خمعوا مسامير قموبنا قالوا ال تخافوا نحف ّزوار الفجر نأسف لإلزعاج..
سألونا أسئمة كثيرة ومنيا تحديدًا عف الصورَة المعتقةَ والمعمقة عمى الجدار .وعف الموت الذؼ غيب

المتدليةَ عمى بيرية جيفا ار العسكرية ..فتشوا وراء النافذة ،عف الحب
صاحب الصورة وعف النجمةَ ُ

العميق في أرجاء البيت ..سألوا وسألوا ..ما بقي عندؼ مما ُيسأؿ عنو ..وال حتى ردود أو صدود عمى
استفسارىـ القاتل ..ما أعطيتيـ شيئاً يمسكوف بخيط الداللة عمى ضبط الحب المكنوف في قمبي ..لـ

يعثروا عمى شيء جزعوا وثاروا  ،قمبوا البيت عمى آخره ..ركموا الباب بعدما بصقوا عمى صورة أبي
ذبمت معيـ
أتقم ُ
ط ببقايا ليمي ..غابوا ،وذابواُ ..
وىو يتمو آيات الحب عمى شواىد وطني ..تركوني ّ
الخوؼ ..وطارت معيـ األماف والعافية ..جمعت ما ّلدؼ مف أوراؽ وصور مبعثرة عمى األرض ..قمت
في نفسي ..سيأتي يوـ وتكوف ىذه األياـ قصصا ِ
ثابت عمى
قاؿ إف الزمف ٌ
وعب ًار جاىزة لمنشرْ ..
فمف َ

يتغير؟(24)..
حالو وال ّ

تقوـ القصة عمى نموذج حكائي يرتبط بحالة محددة تخضع لموقف الراوؼ الذاتي مف المحيط ،فالراوؼ
الذاتي ىو بطل القصة وىو راوييا ونموذجيا ،وىو نموذج ال يقتصر عمى الراوؼ بل يمتد كي يشمل
يصور الحادثة مف وجية نظر شخصية
تجربة النضاؿ في كل زماف ومكاف ،لكف الراوؼ ىنا يحاوؿ أف ّ
عاشت التجربة بأدؽ تفاصيميا ،لذا يبدو العرض القصصي لمحادثة وكأنو فيمـ سينمائي مف خالؿ
مجموعة األفعاؿ السردية المتالحقة بطريقة بوليسية محكمة ،بما يجعل مف فعل العنونة (اقتحاـ) فعال
ميدانياً محتشداً بالحراؾ والدينامية والمشيدية ،بأعمى درجات التكثيف واالختزاؿ والصيرورة
القصصية)ٕ٘(.
المعرؼ:
ٕ  -النموذج القصصي
ّ

معرؼ ،ويكوف التعريف بػ (أؿ التعريف) التي
وىو النموذج الذؼ يقوـ منذ عتبة عنوانو عمى عنواف مفرد ّ

تحوؿ االسـ المفرد مف نكرة إلى معرفة  ،وىو ما ينعكس عمى فضاء القصة في كل طبقاتيا وتفاصيميا
ّ
اإلبداعية ،ففي قصة (المقيى) تتضح الرؤية التعريفية حيف يقوـ الراوؼ كمي العمـ بتصوير المكاف عمى
معرفة تامة بما يجرؼ فيو:
الصور اآلفمة.
عاد فييا الميتوف الغائبوف ،و
ات إلى الماوراءُ .ي ُ
يح العصب ،ثرثر ُ
في المقيى ّ
ضج ٌة تُر ُ
ُ

مثل
تنفجر
تصدر مف ىنا وىناؾ .أورٌاـ
حكايات وجع
ُ
وتسيل .سوائُميا ُمّرة ،حموةّ ،
ُ
ُ
مجة ..وربما ُ
ُ
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صيب أحداً بالغثياف..
حبة عنبّ ..
الشيدُ ،
شق في الثمرة .مف تينة أو ّ
تفمت مف ٍّ
لكنيا ال تجرُح وال تُ ُ
وقت ُيحاصرنا
الميب ترميو
ىي
ات ٌّ
شر ال ّبد منو شر َ
ط ّأال ُيؤذؼ أحداً
الغضب ..الثرثر ُ
حناجرنا َ
ُ
ُ
ُ
.

)(25

الصورة القصصية التي يرسميا الراوؼ لممكاف (المقيى) ىي صورة حية تمتقط عالمات سيميائية ميمة
تحطي قصة المكاف ،ىذا المكاف النوعي الخاص خصوصية كبيرة ترتبط بذكريات وحكايات وقصص ال
حصر ليا ،غير أف الراوؼ ىنا يستثمر البعد السيميائي الداللي اإلشارؼ لتأثيث المكاف بالروح الحية
القادرة عمى تمثيل الرؤية القصصية لممكاف ،وما التفاصيل التي يروييا الراوؼ عف صورة المكاف سوػ
تقدـ الوجو اآلخر لػ (المقيى) بما يختزنو مف ثراء داللي وقيمي ،ينعكس عمى الشخصيات
مشاىد حية ّ

المحتممة واألحداث المحتممة التي يمكف أف تمأل المكاف بالطاقة والفعالية والحساسية الحكائية.

أما قصة (المكتبة) فيي األخرػ تقوـ عمى األشياء نفسيا التي قامت عمييا قصة (المقيى) مف حيث
حيوية المكاف وجماىيريتو ونوعيتو وخصوصيتو:
الصمـ ..وفي
اخ المراىق والمراىقة ..وحو ُار عجوزيف عراىما
صر ُ
ليس في المكتبة سوػ الضجيجُ ..
ُ
شيء ُيضايقو ،أو يوخزه
ؾ أطرافو داخل العربة ..ويعمو ُبكاؤه،
الممر المكت ّ
حر ُ
ع برفوؼ الكتبٌ ،
طفل ُي ّ
ّ
ٌ
ثـ الذ باليدوء ..إنو
 ،يحر ُؽ بيف فخذيو ..واالُ ُّـ ال ُ
تأبو بو ..فقد ّ
عودتو عمى البكاء ..ولطالما بكى ّ
ولكل اُ ّـ
عرقل ىواياتيا ..لقد ّ
كرست نفسيا لخدمتو ..ىي موظفةٌ في المصرؼ ُ ،مجازةٌ ّ ،
ليس عثرةً تُ ُ
أميرىا(26).
ىنا ٌّ
حق لترعى طفميا ..ىي أميرتُو ،وىو ُ

المشاىدات التي يسجميا الراوؼ قد تؤسس لفضاء قريب مف حساسية المفارقة ،مف خالؿ احتشاد النص
يحرؾ أطرافو
بمجموعة كبيرة مف الشخصيات (المراىق والمراىقة/عجوزيف/طفل /األـ) ،لكف الطفل الذؼ ّ

داخل العربة واألـ التي ال تأبو لو ىما مف يشغالف المكاف/المكتبة ،بوصفو مكانا ممتمئاً بالضجيج ،في

الوقت الذؼ يجب أف يكوف فيو ممتمئ ًا باليدوء كي يسمح بالقراءة والمطالعة والحوار الداخمي النفيس مع
الكتب ،إف العالقة بيف األـ وطفميا ىي التي تمثل جوىر الحكاية في القصة ،وىي حكاية قائمة عمى
اقتراح سيرة لمشخصيتيف ،شخصية األـ وشخصية طفميا حيف يعرض الراوؼ ذلؾ في مشيد سردؼ
متناوب يقمل مف زخـ الحضور المكاني التقميدؼ لػ (المكتبة) في عتبة العنواف.
وتعبر قصة (السكوف) عف الحالة في المكاف التي ىي عمى العكس مف الضجيج ،حيف ينبرؼ الراوؼ
ّ

وحل بيا ،حيث يحصل نوع مف المفارقة أيضاً
الذاتي في القصة لرواية حكاية الصمت التي حّمت بو ّ
بيف حركة الذىف وحركة أعضاء الجسد:
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ِ
ِ
بالصمت؛ لـ ىذا السكو ُف
باؿ الكممات ال تُطاوعُ
ما ُ
شفتي؟ ماذا جرػ لمساني ،و ُعّبئت ُحنجرتي ّ
َ
ّ
وم ْف؟ فيذا
الموجع؟ أسئمةٌ
بمياء ال إجابات لياّ ..
لكف حوا اًر جميالً ُ
ُ
يدور في الذىف ..بيف َم ْف َ
ُ
يتتبع خطى ىذا وذاؾ ..وحيف
يتكمـ،
وحده
اؿ عقيـ بال جدوػ ..سأىدأ و
أستكيف ..نظرؼ َ
ُ
سؤ ٌ
ُ
ُ

لمع ِ
فمـ تكو ُف لنا عيو ٌف،
تنشغل ..وا ّال َعراىا
أف
أحد
يختفي ٌ
يف ْ
يستقبل آخر ..فال ّبد َ
ُ
َ
ُ
الذبوؿَ ..
ِ
ونبش السير؟(27)..
أليس لمنظر والبحمقة
َ

يقوـ النص القصصي القصير ىنا عمى آلية السؤاؿ واالستفياـ ،وىي آلية داخمية تكشف عف حاالت
شخصية الراوؼ مف خالؿ بوابة السؤاؿ عف الصمت والسكوف الموجع ( ُ ِ
بالصمت؛ َلـ ىذا
وعّبئت ُحنجرتي ّ
السكو ُف
وم ْف؟) ،وىنا
الموجع؟ أسئمةٌ
بمياء ال إجابات لياّ ..
لكف حوا اًر جميالً ُ
ُ
يدور في الذىف ..بيف َم ْف َ
ُ
تحصل المفارقة بيف األسئمة البمياء والحوار الجميل الذؼ يدور في الذىف ،عمى النحو الذؼ يسمح لمعيف

ظل غياب اآلالت
أف تعمل بديالً لمجسد كمو بوصفيا اآللة الناظرة القادرة عمى اإلحاطة بالمشيد في ّ
الجسدية األخرػ الواقعة تحت رحمة السكوف ،فالقصة إذف بإيجازىا واختزاليا تصور شبكة مف العالقات
ضيق بما يمثل جوىر الفعل القصصي القصير ونموذجو الحي.
حيز كتابي ّ
في ّ

المعرؼ عمى الزمف المستقبمي ،فالعنواف (الغد) يقابمو
قصة (الغد) تشتغل منذ عتبة عنوانيا المفرد
ّ

داالف آخراف محتمالف ىما (األمس/اليوـ) حتى تكتمل دائرة الزمف التقميدية ،غير أف عنواف
بالضرورة ّ
لداؿ (الغد) فقط بالعمل:
القصة يستبعدىما كي يسمح ّ
أقترب مني يا
نحف ُنيرؽ دـ فوضانا عمى صفحات النيارات ..في الميل نخبو كالصمصاؿ المختمر..
ْ

قؾ بسيف جنوني إرباً ..في الطريق
أف تُغادرني طواعية أو أ ّ
إما ْ
قمقَ ..
ُمز َ
أنت بيف أمريف ال ثالث لؾّ ..
َّ
أف
تتمرد
أف
عمي ..ليس عدالً وال إنصافاً ْ
إلى أحضانؾ نتقاسـ الخطأ والخطيئة ..سأسمح لغموائي ْ
ّ
أحني قامتي أماـ كل عاصفة ..فأستغرب حد الدىشة لز ٍ
نبقة برّي ٍة كيف تقاوـ الريح والمطر وىزيـ
ّ
ّ
حيف تُالمسيا أناممي ،تتساقط تويجاتيا ..بحثاً عف عاشقيف عشقا حتى الثمالة،
الرعدَ ..
بيد أنيا تنيار َ
وفي ضوء أوؿ قنديل المقاء احترقا(28) ..

القصة تحكي تجربة الراوؼ الذاتي بوصفو الشخصية المركزية ىنا ،وتجربتو ذات طبيعة رؤيوية فمسفية
يناجي فييا األشياء الداخمية والخارجية معاً ،وىذه المناجاة تنفتح عمى آفاؽ تحاوؿ جمع الحياة والطبيعة
والتجربة واألمل في سّمة واحدة ،إذ عمى الرغـ مف أف السرد القصصي يبدأ بالضمير الجمعي (نحف) إال
أنو سرعاف ما يحضر الضمير المفرد الذاتي في جممة ذات اشتباؾ داللي عميق (اقترب مني يا قمق)،
وكأف القمق ىنا يمثل الصورة المستقبمية لدػ الشخصية في بحثيا عف الغياب داخل حضور وىمي،
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المعرفة ذات البعد المستقبمي حاضنة لمحدث القصصي وفاعمة في طبقاتو
ويبقى العنواف بآليتو المفردة
ّ
ّ
وتجمياتو.
أما قصة (الساعة) فيي تحكي مرة أخرػ قصة الزمف لكف مف زاوية نظر أخرػ ورؤية أخرػ ومجاؿ
آخر ،إذ ىي تقترح الزمف الخاص وصوال إلى الزمف العاـ ،مف الزمف اآللي المرتيف بجياز الساعة إلى
الزمف المفتوح الذؼ ال يرتيف بآلة ،ومف ىنا يحصل أيضاً نوع مف المفارقة بيف فضاء العنواف القصصي
وفضاء المتف:
عينو عمى عقرَبي الساعة ..يتأمل مضي الوقت ،في حدقة حيرتو يتيدؿ الوقت والثواني ..الوقت يعزؼ
في باحة االنتظار موسيقى الضجر ..بال ىدػ تتمشى خطواتو نحو زميرير لـ يألفو في الصورة ترػ
عيف تسيل أىدابيا عمى ستر الفضيحة ..أخرس بال نطق يسألني عف الساعة وعف األماف في المماشي
مصاب بداء اصطياد األمل ..في
الجميدية ،أفقده المرض زمامو ..ألـ َتر كيف أتعثر بيمومي وأنا مثمؾ
ٌ

تنكرت أعشاشيا طاليا اليجر والخراب..ال تبتئس وانتظر،
فنف الغابة
احتل الظل سريرؼ ..العصافير ّ
ّ
بائف جاؤوا مف مدف الرماد اآلمف ..ماذا لو أمضينا معيـ بعض الوقت!(29)..
لدينا في الطريق إليؾ ز ٌ

فالراوؼ الذاتي يروؼ حكايتو مف خالؿ زوايا نظر سردية مختمفة ،وىو يجتيد في مناقشة ومحاورة الزمف
بشتى أشكالو في درجة عالقة الشخصية بو ،إف القص القصير جدا ىنا يستثمر فرصة اإليجاز والتكثيف
المعرؼ (الساعة) ،بكل ما ينطوؼ عميو
واالختزاؿ كي تستجيب الرؤية القصصية لعنواف النص المفرد
ّ
حد ،حتى أف الجممة
الخزيف الداللي الزمني في المفردة مف معاني وقيـ وأفكار ال يمكف أف تتوقف عند ّ

التي تختتـ بيا القصة حفميا السردؼ (ماذا لو أمضينا معيـ بعض الوقت) تعمل بوصفيا وسيمة الستبقاء

شيء مف الزمف في حاضنة الشخصية والحدث القصصي.
ٖ – النموذج القصصي المتنوع:
المنكر) ،والثاني
وىو النموذج القصصي الذؼ يتجاوز في صوغ عتبتو العنوانية النموذجيف األوؿ (المفرد ّ
المعرؼ بأؿ) إلى صيغ لغوية أخرػ ،بحيث تنعكس الصيغة العنوانية في كل قصة عمى النموذج
(المفرد
ّ

القصصي مف حيث البنية والفضاء والرؤية والمقصد ،ويأخذ أشكاال متعددة ومتنوعة بحسب الطبيعة

العنوانية لمقصة.
خبر
ففي القصة الموسومة بػ (خبر عاجل) وىو عنواف خبرؼ موصوؼ حيف نجد أف لفظة (خبر) جاءت اً
لمبتدأ محذوؼ تقديره (ىذا) أو (ىو) ،ولفظة (عاجل) صفة لمخبر تدؿ عمى سرعة الحركة والفعل
واالستجابة:
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ظني جئت صعق ًا غير ٍ
ِ
صرخت أه ما أتعس الفضائيات
آبو ما تصدمني..
تاع ّ
ُ
ممل ،فار َ
غشيني ٌ
َ
النائحات عمى نقل الدـ والقتل ،والمسرورات جداً بنقل الخبر العاجل والنذير دوماً بخبر الموت والشؤـ
..
وجاء في الخبر العاجل جداً  :جاءنا تواً (إف القوات األمنية سارعت إلى تطويق المكاف بحثاً عف
مدبرؼ الحادث فيما ىرعت سيارات اإلطفاء وفرؽ الدفاع المدني إلى مكاف الحادث ،ونقمت جثة القتيل
إلى دائرة الطب العدلي) ومنيا إلى المقابر ،والجرحى إلى المستشفى َّ
ليتمقوا العالج الالزـ وعمى األمف
والوضع المزرؼ
سالـ بال أماف(30)..
ٌ
الراوؼ ىو رٍاو ذاتي يروؼ الخبر العاجل كما سمعو مف وسائل اإلعالـ ،ومضموف الخبر ىو وقوع
رد الفعل (النقدؼ) مف لدف الراوؼ الذاتي الذؼ
انفجار أو تفجير في المكاف ،وتسعى القصة إلى تمثيل ّ
ىو الشخصية الوحيدة فييا ،وىي تمثل الشاىد الموضوعي عمى ما يحصل مف قتل وتدمير مجاني في

المكاف والزماف ،القصة بإيجازىا واقتصادىا تحكي م اررة تجربة يعيشيا المجتمع يوميا ،فيي تختزؿ
المش اعر والعواطف والموقف بأقل ما يمكف مف األلفاظ ،وتحذؼ الكثير مف الزيادات التي إذا ما أضيفت
سوؼ تسيـ في ترىل النص ،بمعنى أف النص يحاوؿ بموغ المقصد السردؼ بأقل جيد لغوؼ وأسموبي
عمى صعيد العناصر الفنية ،عمى نحو يجعل العنواف ماثالً في المتف بصورة كمية.
أما القصة الموسومة بػ (عبقيا) فيي قصة ذاتية بالغة الذاتية ،يتجوؿ فييا الراوؼ الذاتي في حقل
الذكريات العجيب كي يرسـ صورة الراىف المشحوف بالغربة ،ىذه الغربة التي تتجمى في الكثير مف
المظاىر المفظية التي تعبر عنيا الحساسية المغوية األسموبية ،فيي حاضرة بقوة الفتة ومؤثرة بشكل
عميق وواسع:
في شرفة التأمل ،أرػ ليل يمضي ،حزف يتجدد ..يضوع عبق ذكرياتو ،كمما فتحت لمفرح نافذتي أراه
وكأنو ىو ..بيده كيتار خشبي ،مطّمي بموف الغبار ينوح نوحة الشجف ..يحكي قصة رحيل األلحاف..
العرؽ ..تصنع ألفواىنا خبز
يتراءػ خياؿ الماضي ..صورة أمي تسيل مف جمبابيا األسود ّ
حبات َ
أىش بيا عمى صمتي وعمى الريح المجنونة ،غادرتيـ عمى
التنور الساخف ..أمسؾ عصا األطياؼّ ،
عجل كومضة برؽ في الظالـ ..في بقايا العمر أنصرؼ في عجف أخطائي في وعاء الخطيئة ،أبذؿ
قصائدؼ ولوحاتي أنطمق في رحاب الرحمة(31)..
العنواف القصصي (عبقيا) يحيل عمى الصورة األنثوية الوحيدة التي ظيرت في القصة باختزاؿ حكيـ
العرؽ ..تصنع ألفواىنا
يرسـ الصورة بأعمى درجات الدقة (صورة أمي تسيل مف جمبابيا األسود ّ
حبات َ
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خبز التنور الساخف ،)..وىذا العبق يمكف أف يظير ىنا مف رائحة حبات العرؽ ومف رائحة خبز التنور
الساخف ،وما يحيط بيذه الصورة مف تفاصيل وذكريات وأحالـ ميدورة ما تمبث أف تثرؼ ىذه الصورة
المركزية (صورة األـ) بعبقيا القادـ مف حبات العرؽ ورائحة الخبز الساخف ،بحيث ال يمكف لموحات التي
يرسميا الراوؼ وال القصائد التي يكتبيا إال وتستجيب ليذا العبق في أعمى وأحمى وأجمل الصور.
قصة (نحف) تقوـ عمى عنونة الضمير األنوؼ الجمعي وتطرح إشكالية األنا والمجموع ،وىي تختصر
الصورة الجمعية في مقاربة معاناتيا الذاتية والموضوعية معاً ،وتدخل في صراع الراىف الموضوعي
والمتخيل األسطورؼ:
العرافة السمراء أوالد الصمت تطحننا طاحونة األياـ ..يمعكنا المجيوؿ ..شموسنا تميل
ُ
نحف كما قالت ّ
عصية ..قالت لي السمراء مجددًا ِ
إلق
نمر في فمؾ الحياة بمخاضات
يوماً َ
ّ
بعد يوـ نحو األفوؿّ ..
عصاؾ عند عتبتي ..وعند سكوف األلـ ..قمت ليا :ىي عيني ورجالؼ ،شراييني وممرات راحتي ..إذف

تشد الرحاؿ ..فمقامؾ اليوـ عندؼ ..خذ قيمولة عندؼ ،أغمض بصرؾ عف ضجة النيارات ..سترػ
ال ّ

مما لـ َتر في تجوالؾ الدائب عف معنى الذات (32)..
ّ
تشرع الجممة السردية األولى في القصة بتقديـ صورة المضموف القصصي عمى نحو إيحائي غير
العرافة السمراء أوالد الصمت تطحننا طاحونة األياـ ،)..مكونة
مباشر ،وىذه الجممة ىي( ُ
نحف كما قالت ّ

مف مجموعة مف المكونات ،فعمى مستوػ الشخصيات تبرز الشخصية الجمعية (نحف) بوصفيا محور
(العرافة السمراء) بوصفيا داال يحيل عمى
العممية السردية في القصة ومركزىا الجاذب ،ثـ شخصية
ّ

الخرافة واألسطورة ،وشخصية (أوالد الصمت) التي تحيل عمى الشخصية الجمعية (نحف) ،ومف ثـ جوىر
الحكاية السردية التي تمثميا (تطحننا طاحونة األياـ) ،وىي حكاية عامة تحكي تجربة الكفاح والنضاؿ

مف أجل حياة أفضل ،ثـ ما يمبث الضمير الجمعي األنوؼ (نحف) أف يتمخض عف ضمير أنوؼ فردؼ،
يحكي فيو الراوؼ الذاتي المفرد تجربتو الذاتية في نوع مف الحوار الذاتي/الموضوعي مع األنا/اآلخر،
المحممة بالمفاجآت بحثاً عف جوىر الذات ومعناىا الخفي.
لمنظر في تجربة الغربة
ّ
وتقدـ قصة (صديقة المنفى) نموذجا حيا لمفضاء اإليجابي الجميل في الغربة عمى الرغـ مف قسوة الغربة
ّ
وفداحتيا ،وعنواف القصة عنواف تضايفي خبرؼ تكوف فيو مفردة (صديقة) خب ار لمبتدأ محذوؼ تقديره
(ىذه) أو (ىي) ،ومف ثـ يضاؼ الخبر إلى (المنفى) ليتحدد مكاف ىذه الصديقة وعنوانيا وشكميا:
وفية بعدة لغات ..وبقموب إنسانية شتَّى ..لديو كومة مف األصدقاء فأكثرىـ بمممس
اآلف لديو صديقة ّ

وتصد بابتسامة بريئة زوبعة
الحية ولباسيـ لبوس الحرباء ..صديقة وحدىا تكفي أف تزيل غبار الزمف..
ّ
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األحزاف ..إنيا تعيش لكل لحظة حياة ..وعينيا تفيض بالرأفة والحناف(33)..
الصورة القصصية واضحة المعالـ في رسـ فضاء حكاية رومانسية جميمة في عالـ الغربة ،إف صديقة
المنفى ىي صديقة نوعية خاصة ونموذجية في عالـ مزدحـ بالمعاناة التي تتأتى مف كل زاوية في عالـ
تصور حالة مف حاالت المفارقة التي تعتمدىا القصة
الغربة ،لعل ىذه الرؤية القصصية في القصة
ّ
القصيرة جدًا ،ففي وسط عالـ مشحوف بالمأساة والضياع والتشتت والحنيف تظير صورة ِ
مفارقة بداللة
(ص ديقة وفية) ،تساعد في التخفيف مف عالـ الغربة ومآسيو ،لذا تأتي لغة القصة شديدة االقتصاد
والتركيز والتكثيف.
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الهوامش واإلحاالت:
(ٔ )

النقد األدبي الحديث ،د .دمحم غنمي ىالؿ ،دار نيضة مصر لمطبع والنشر ،القاىرة،

ٖ.ٕ٘ٙ:ٜٔٚ
(ٕ )

محتوػ الشكل في الرواية العربية ،سيد البحراوؼ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،

.ٕٓ :ٜٜٔٙ
(ٖ )

الراوؼ والنص القصصي ،د .عبد الرحيـ الكردؼ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،طٔ.ٕٛٔ :ٕٓٓٙ ،

(ٗ )

في نظرية الوصف الروائي ،نجوػ الرياحي القسنطيني ،دار الفارابي ،بيروت ،طٔ:ٕٓٓٛ ،

ٔ.ٔٛ
(٘ )

األلسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسة ،د .موريس أبو ناضر ،دار النيار لمنشر،

بيروت.ٛ٘:ٜٜٔٚ ،
() ٙ

عتبات الكتابة في الرواية العربية  ،عبد الممؾ اشيبوف ،دار الحوار لمطباعة والنشر ،الالذقية،

سوريا ،طٔ٘ٗ: ٕٜٓٓ ،
() ٚ

المفارقة ،سي .ميوميؾ ،ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ،و ازرة الثقافة واإلعالـ (بغدادٜٕٔٛ ،ـ):

ٕٕٔ.
() ٛ

قص الحداثة  ،نبيمة إبراىيـ  ،مجمة فصوؿ مج ،ٙع ٗ.ٔٓٙ: ٜٔٛٙ ،

() ٜ

القصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد ،جميل حمداوؼ ،مجمة ديواف العرب ٕ٘ ،كانوف األوؿ

(ديسمبر) . ٕٓٓٙ
(ٓٔ) الوصف في المممكة السوداء لدمحم خضير ،د .فاطمة عيسى جاسـ ،مجمة الموقف الثقافي،
بغداد ،العدد ٖٗ .ٜٗ :ٕٓٓٔ ،
(ٔٔ) القصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد ،جميل حمداوؼ.ٛ ،
(ٕٔ) مف المقدمة التي كتبيا د .دمحم صابر عبيد عف ىذه المجموعة ،المقدمة.
(ٖٔ) القصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد ،جميل حمداوؼ ،المقدمة.
(ٗٔ) القصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد ،جميل حمداوؼ ،المقدمة.
(٘ٔ) المصطمح السردؼ -معجـ المصطمحات  -جيرالد برنس  ،ت :عابد خزندار  ،المجمس األعمى
لمثقافة  ،القاىرة  ،طٔ .ٕٗ٘ : ٕٖٓٓ ،
( )ٔٙالقصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد ،جميل حمداوؼ ،المقدمة.
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( )ٔٚنشرت المجموعة القصصية الموسومة (سكنوا روحي) لحكيـ الداوودؼ في دار غيداء لمنشر
عماف ،طٔ ،ٕٓٔٚ ،مع مقدمة نقدية لمناقد دمحم صابر عبيد بعنواف (دينامية النص األدبي
والتوزيعّ ،
واشكالية التجنيس).
( )ٔٛالمجموعة القصصية الموسومة (سكنوا روحي) لحكيـ الداوودؼ  ،دار غيداء لمنشر والتوزيع،
عماف ،طٔ.ٕٚ – ٚٔ :ٕٓٔٚ ،
ّ
( )ٜٔـ  .س.ٛٚ :
(ٕٓ) ـ  .س.ٜٖ :
(ٕٔ) ـ  .س.ٜ٘ :
(ٕٕ) ـ  .س.ٔٓٗ :
(ٖٕ) ـ  .س.ٔٓٙ – ٔٓ٘ :
(ٕٗ) ـ  .س.ٔٙٓ :
(ٕ٘) ـ  .س.٘٘ :
( )ٕٙـ  .س.٘ٙ :
( )ٕٚـ  .س.٘ٚ :
( )ٕٛـ  .س.ٙٔ :
( )ٕٜـ  .س.ٖٔٓ :
(ٖٓ) ـ  .س.ٚٙ :
(ٖٔ) ـ  .س.ٜٔ :
(ٕٖ) ـ  .س.ٜٜ :
(ٖٖ) ـ  .س.ٔٔٛ :
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قائمة المصادر والمراجع
(ٔ) النقد األدبي الحديث ،د .دمحم غنمي ىالؿ ،دار نيضة مصر لمطبع والنشر ،القاىرة.ٜٖٔٚ ،
(ٕ) األلسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسة ،د .موريس أبو ناضر ،دار النيار لمنشر ،بيروت،
.ٜٜٔٚ
(ٖ) المفارقة ،سي .ميوميؾ ،ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ،و ازرة الثقافة واإلعالـ (بغدادٜٕٔٛ ،ـ).
(ٗ) محتوػ الشكل في الرواية العربية ،سيد البحراوؼ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
.ٕٓ :ٜٜٔٙ
(٘) المصطمح السردؼ -معجـ المصطمحات  -جيرالد برنس  ،ت :عابد خزندار  ،المجمس األعمى
لمثقافة  ،القاىرة  ،طٔ . ٕٖٓٓ ،
( )ٙالراوؼ والنص القصصي ،د .عبد الرحيـ الكردؼ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،طٔ.ٕٓٓٙ ،
( )ٚفي نظرية الوصف الروائي ،نجوػ الرياحي القسنطيني ،دار الفارابي ،بيروت ،طٔ.ٕٓٓٛ ،
( )ٛعتبات الكتابة في الرواية العربية  ،عبد الممؾ اشيبوف ،دار الحوار لمطباعة والنشر ،الالذقية،
سوريا ،طٔ. ٕٜٓٓ ،
( )ٜالمجموعة القصصية الموسومة (سكنوا روحي) لحكيـ الداوودؼ  ،دار غيداء لمنشر والتوزيع،
عماف ،طٔ.ٕٓٔٚ ،
ّ

الدوريات

(ٔ) قص الحداثة  ،نبيمة إبراىيـ  ،مجمة فصوؿ مج ٙع ٗ . ٜٔٛٙ
(ٕ) الوصف في المممكة السوداء لدمحم خضير ،د .فاطمة عيسى جاسـ ،مجمة الموقف الثقافي،
بغداد ،العدد ٖٗ لسنة ٕٔٓٓ.
(ٖ) القصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد ،جميل حمداوؼ ،مجمة ديواف العرب ٕ٘ ،كانوف األوؿ
(ديسمبر) . ٕٓٓٙ
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