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 :مقدمـــة    

         
، المغة وأن تعبر عنيا كما تشاء لغة أخرى، حين كان لزاما عمى المغة أن تتكمم بملء غواياتيا،

 إلى تركب الحرفو  تبحث عن ىويتيا في الالىوية  ،طفت عمى كل السطوح لتخمق فضاء آخرا
اإلبداع مازال إّن تقول لتعيد الكممة إلى بدئ الخمق ولتعبر عمى كل مسافات البوح،  ،حدودالال

 .في الصفحة األولى من كتاب األدب
التيارات الثقافية والفمسفية  اجياو م ا،فكري تحدياالتصورات المستحدثة  إزاءالوعي  شّكل 

من خالل الذىني والثقافي نسق الجممة تحوالت في  عبر ،وطاقاتيا ،بعدما استنزفت محتوياتيا
بشكل  ،القيم تحولفي ، كان ليا أثر كبير ...ية والسياسيةالعديد من العوامل الفكرية والفمسف

أعيدت  جغرافيا اإلنسان الحي، عمى مسار انعكست لذلك، خطةت دون أن تعرض ال تحممفعّ 
االنفعالي التي نواجييا في  االغتراب والثورية والتوتر، العدمية ،القمق والضياع ،مظاىر الحزن

وثقافتو،  الالمفكر فيو اآلخرذاتيا في ستكشاف ا الذات المعاصرة، وىي تبحث فيطبيعة 
، في التحول واآلخر: يتمثل من المنيجية الما بعد الحداثية فمسفاتال اتكامن في طرح صيد.ك

أصحاب ىذه النزعة  أدى ذلك باعتبارىا حدثا غير ممنيج الفكرة ونقيضيا  عبر ،إلى الفمسفّية
تحررا  أكثرعتق، وفضاء مسارات  ى في السؤال؛ تر ما بعد البنيوى إلى بالسؤال الذين يتجيون

المساءلة والرفض وحرية اإلرادة،  ، ترىوأكثر ارتباطًا بحركة المجتمع وحاجات أفراده ،تساعاً وا  
عمل الطبيعة أو القوى و ظروف الم إلى الرضى بما ىم فيو، بدعوى أنو من صنع التسساالبدل 

وُمَقيَِّضًة  مثابتلمسارات معارضة في ىو قائم  التسميم بالواقع والرضى بما بل الميتافيزيقية،
 لمتمركز.
ىي أفكار انعكست عمى مستوى الرؤيا والتفكير، وباعتبار المغة وعاء الفكر ومظير  
عبر  التجاوز والتعدي،ع لنفسيا رِّ شَ تُ  أخذت ،ًا إلى إنشاء لغتيا الخاصةيدفعت ضمنالوعي، 

قائمة عمى القدرات الجمالية والبالغية ال ظيرا منياإاّل م األعمال األدبيةنماذج التجمي، وما 
 عن تطويع المغة لمتعبيرفييا يتم . الفنية القدرة عمى َخْرق المركزّية عبر تفجيرالتوّجو ورسم 

فتاح آفاق يرىا، ومنطق وعييا بالوجود والراىن، فعرفت الكتابة انفكت تكمم بمغةلتالحي النابض، 
في مستوى ىذا  تناك ،ارسة الكتابية، وابتكار طرائق لمتعبيرعمى صعيد المم ،تجريبية جديدة

، بتكسير حاجز فكرة النوع األدبي، وبرزخية ما ىو شعري مع ما يصطمح عميو بالنثري، التساؤل
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كنتاج ما بعد حداثي، تخّمق في  ىو ما تمثل في نوع كتابي جديد يسّمى "القصة القصيرة جدا"
والعميقة التبدالت الحاسمة  إثرىموعي الجمالي. ل منحتو منظومتو وترعرع عبر فمسفاتو، لما

 لمنسقية الفنية المعاصرة.
تسعى الشعرية المعاصرة إلى استثمار ما أجادت بو المخيمة البشرية من أعمال ىكذا 

. إنو ليس خروجا عن قاعدة أو "القصة القصيرة جدا"إبداعية، فال غرو أن تمعن النظر في 
وتحفر في مثل  ،أموركذا بش في ىالنفي  رسمو النقد ونحتتو الذائقة،خط أحمر، لما ل اتجاوز 

الفن محركو والجمال غايتو، انطالقا مما تدركو من فيم لمحركّية األدبية أّن مادام  ؛ىذه القضايا
لحياة الفكرية والثقافّية في حساسية فنّية، إنو استفزاز احتواء ا المستحدثة، إبداع يبحث عن

 ؟  راء ىذا االنجذابف العمل البعيدة و اشتكيا لرىاناتيا بالمشعرية في تحسس
تعد القصة القصيرة جدا نتاج الكثير من العوامل، ترجع إلى تطور الدراسات المعاصرة  

ن كل انعتاق مبعيدا عن كل تمركز و  ،تياوما  قدمو فكر ما بعد الحداثة، حيث أعاد لمذات حري
استجابة  ،ةخاصال مد جمالياتونس األدبي، فكل عصر يالب عمى الجما ىو احتوائي، فكان االنق

والتي بدورىا تركز الذىنية اإلبداعية  ؛ التي تؤثثلممتطمبات الفكرية المتوافرة عمى الساحة
فالكاتب بحاجة  فراغات البياض،عمى شعرية وجمالية التمقي، جمالية تترقب فنّية فيم  وتراىن

 توجو لو منطمقات؛ كاالتي أصبحت أسموب ،لرغبةو الياتتمبية  ،يظير ألن يضمر أكثر مما
 مييا.يتكئ ع معرفية ومحطات ،فكرية وفمسفية

نما تشغيل النص بوساطة الكتابة ىذه التجربة ليس قراءة النص وكش محور النشاط فيإّن         ف معانيو، وا 
ضمن ىذا اإلطار وسيمة كفاعمية إنتاجية، كتابة داخل النص وعمى حوافو وفي فجواتو، بحيث تصبح الكتابة 

 قارئوالتعمم معًا، لكونيا توفر لملمترحال ليس في النص فحسب، بل في الذات أيضًا، ما يجعميا مكانًا لمخموة 
 لعالم، وفرصة إصغاء إلى األجزاء المبعثرة فياو إلى حالة من االستقصاء لألنا و وسائل التفكير فيو، فتستدرج

ا التجمع والمراوغة، وىذا يساعد الذات الكاتبة عمى التجوال في أنظمتي من امتالك قدرة يان، ما يمكّ الذات
 .الشعورية والفكرية

ديد المغاير لفن كتابة القصة بطابعيا الج بياألد ووفقًا لخصوصية ىذا التجريب
متجريب عمى القواعدية لكركيزة  ،في ذاتو خاصية التمرد المطمق حملي، كأنموذج حداثي المتعدد

وبفعل عدم  ي النقد األدبيـمعروفة ومتداولة فطية لفن كتابة القصة، بما ىي واألسس النم
القرن العشرين،  أواخر بعدالمقصودة زمنيًا من العام. ىذه األخيرة في الداللة  األنموذجاكتمال 

قصيرة جدا كنص كالشعر "قصيدة النثر" وأنواع القص المختمف بما في ذلك الرواية، فالقصة ال
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البنيوي والداللي، يعود إلى تخمف حقيقية وضعو كفن أدبي ميمل  وانقالبظيور أدبي، تأخر 
اجتماعيًا، ومغيب خاصة عمى الصعيد األكاديمي، ومؤسسات الثقافة كفن يتوسط النشطات 
المختمفة، ما يخمق فعاًل مطاردة لمبدعي األدب في تعاطيو وتعاطي عصرية المثاقفة، في 

عدم التحقق إلى ن ذلك لمتزود بمعطيات نظرية والتي أدت مجالية الوعي القصصي، وان كا
 من إمكانات. لفرط ما يحتاجو ىذا المون عمميا

 
عمى االختالف الشاسع بين الجنسين  ،ىل عمينا أن نقيم تطابقا بينيا والقصة القصيرة       

سقاط معايير القصة القصيرة عمييا المميزة لفن القصة  الفحص السيمي،كونو يصرفنا عن  ،وا 
 القصيرة جًدا؟ 

إن قراءة القصة القصيرة جًدا في ضوء الخبرة القصصية الحديثة ووعييا لفن القص       
وأسئمتو الجمالية األمر  ،ب أفق جمالي ما بعد حداثيال يغيّ  ،واألسئمة الماثمة في ىذا السياق

، دارسا أو قارئا. فكان مجال  البحث اة الميل اإلنساني أديبا أو ناقدالذي يخولو ألن يحتل صدار 
كدراسة تحميمية وصفية في إطار الخبرة النقدية المابعد الحداثية، « شعرية القصة القصيرة جدا» 

 .المدونة الجزائرية كمنتج وحاضن. من خالل
ذا كانت  الـذي األدبـي فـي الجزائـر؟  القصصـيحال النص  الدراسة تستوجب أنموذجا؟ فماوا 
األدب  فـــي دب العربـــي عـــن صـــنوه فـــي المشـــرق، و مـــا مـــدى اســـتقاللية ىـــذا األو بقـــي مغمـــورا، 

خصوصية؟ وىل استطاع أن يوجد تفاعاًل ضمن حقل  حديث عن ىل ىناكاإلنساني العالمي؟ و 
ن كانـت ىنـاك خصوصـية، فيـل ىـي فنيـة أو  داللي يتماشـى وطموحـات المبـدع فـي آن واحـد؟ وا 

ة اإلبداعيــة؟ وىــل يمكــن أن نقــول أن ىنــاك أدبــًا جزائريــًا جغرافيــة إقميميــة تــرتبط بــالحيز وبالتجربــ
لى أي حد استطاعت تمك النصوص المكتوبة أن تشكل ىوية جزائ استمدت  وكيفرية؟ متميزًا؟ وا 

 ؟حضورىا من الواقع الجزائري التجربة المغوية

الذي تدور رحاه حول  ؛نا إلى اختيار ىذا الموضوعتي دفعولعل ىذا أول األسباب الت
شعرية، وكيفية تحققيا، ومن حيث أنو أىم ما أستجد في األدب العربي بصورة عامة والجزائري ال

منو بصفة خاصة، ونحن نبحث عن التميز والمميز فوقعت أعيننا عمى " القصة القصيرة جدا " 
 .؛ وىذا ما يعد ثاني األسبابالتي تعد من األجناس الجديدة في ىذا المجال
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ماذا تعني الشعرية كاتجاه في األدب؟.ما ىي شعرية القصة  :يةوىذا ما يحمل أسئمة آن
 ؟ في التجربة الجزائرية  اوتجمياتي ا؟ وما أنواعيا؟ وما ىي خصائصيالقصيرة جدا 

تقدميم بعد ، يفصول ةثالثحيث تضّمن متقسيم الثالثي، لالبحث  خضعتقصيا لمجواب 
 ةكل فصل يتفرع إلى ثالثو  التحول،ي؛ تحت عنوان الشعرية المفيوم و تمييد ، مدخلالمقدمة

، مع ممحق ، تعرض أىم نتائج البحثو يذيل البحث كمو بخاتمة ب تزيد بواحدة أو تنقص،لمطا
  .يعرف بشكل وجيز كتّاب ىذا النوع في الجزائر

وفيو نطرح مفيوم  ،القصة القصيرة جدًا الماىية والرىان ا بـنمعنو  الفصل األول يأتي
وفي  ،ن شعرية الشعر إلى شعرية النثر إلى إشكالية تجنيس األدبم ،التجريب في األدب

تتفرع عنيا ثالث قضايا، القصة المبحث فمسفة القص والكتابة في القصة القصيرة جدا، 
ة الكم والكيف، أما المبحث القصيرة جدا وجدل المصطمح، ظرفيات النشأة إلى مناقشة جدلي

جزائري ثم ـاعية، واقع األنموذج المقترح التجربة الفيو نعرض امتحان المرجعية اإلبد الثالث،
 أفق التنظير النصي لياتو التجربة.نمتحن القول الكتابي و 

ينقسم بدوره إلى  "معمارية النص ودينامية الفضاء" :حمل عنوان أما الفصل الثاني 
" "االقتضاب الغوي كموجو كتابي"، نناقش فيو "اقتضابّية المغةأول مبحث  ،ثالث مباحث

السرد "متمثمة في  "العوالم اإلطار"و"التشفير ولعبة الدوال" ومسألة "التقرين وحجب المدلول". 
الزماني والمكاني في القصة القصيرة  "ضيق الفضاء"إلى  "وتشكل الداللة "الحدث"و "الخاص

 االنبجاس"في ىذا النوع األدبي من  "دينامية البناء"جدًا، لنعرج إلى مبحث آخر نطرح فيو 
  .ليفضي ىذا المبحث إلى مبحث آخر ثالث "يب"جدل الكممة والترك، إلى "الفعمي

تضمن ثالث أّما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان: "جدل التقنيات وأفق الكتابة" 
يعالج "بنية النص وتشظي الداللة" فيو، من "فضاء العنوان إلى تجميات  مباحث؛ مبحث أول

لننتقل إلى مبحث ثاني من خصوصيات نية كسياق إلنتاج الداللة".المتن"، ليختم بمعالجة "الب
االلتفات "نناقش في ىذا المبحث  "االلتفات"وتقنية الكتابة في القصة القصيرة جدًا  يتمثل في 

االلتفات عبر "، إلى أنواع االلتفاتات التي تعبر جسد النص، من "حدود المفيوم وأفق التوسيع
. كميا ميكانيزمات تستخدميا "االلتفات البصريـ"مرورًا ب "،فات التناصيااللت"إلى  "النوع األدبي
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، نطرح "التخريج كمميز نوعي"ا المبحث الثالث بعنوان القصة القصيرة جدًا لتشكيل نصيا. أمّ 
 كمممح فني تسيم في شعرية النص. "لممفارقة"ثم نعرج  "الخرجة وقفل السرد"فيو مفيوم 

فييا أىم النتائج المتوصل إلييا بمقاربة القصة القصيرة جدًا  ،بخالصة عامة يتوج البحث  
عطاء موضوع  وآليتيا من خالل المدونة الجزائرية. ،لكشف شعريتيا ولغرض تحصيل المادة وا 

 البحث أكثر موضوعية سرنا عمى خطى المنيج الوصفي التحميمي.

ن المراجع حول م ىذا باالستناد عمى مجموعة من الكتب مصادر ومراجع مجموعة     
قال الراوي ـ البنيات الحكائية في السيرة ": ، من بينياالدراسات التي تناولت القصةالشعرية و 
 ...الخ.، روالن بارتل "النقد البنيوي لمحكاية" ،سعيد يقطينل "الشعبية

عمى ضوء ىاتو الدراسة ال ندعي اكتمال موضوع البحث، فدون شك تعتريو جوانب 
ا ال ، وىذا ميجمع كل ما قيل في خصوصو ،ضوع يتطمب زاد معرفي كبيرألن ىذا المو  ،نقص

نمتمكو، باإلضافة إلى شساعة الدراسة الشعرية، وانعدام المراجع المتخصصة التي تتناول القصة 
 القصيرة جدا، حتى نضع أيدينا عمى أعمق بعد لشعريتيا .

أحمد "واألستاذ  ،.العباس عبدوش"إال أن نتوجو بجزيل الشكر لـ" د وفي الختام ال يسعنا     
، أمام ما منحوا لنا من فكرىم بالتوجيو واإلرشاد "الوناس شعباني.د"" واألستاذ المشرف العزري

 فميم منا جميعا جزيل الشكر واالمتنان. ،في سبيل قطع أشواط ىذا البحث

                                                                   
 



 

 :مدخل تمهيدي
 ة المفهوم والتحولــــــالشعري
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 لالمفهوم والتحو   الشعرية: -1

عمى مستوى الفيم والتفسير، لكن الشيء الثابت  شعريةتعددت المداخل إلى ال      
في ىذا العمم أنو يتحدد بمنيجو ال بأفكاره، وبموضوعو وليس بالنتائج التي يفضي 

في تفسير موضوعات بحوثيم.  ،الشعرّية حثابمبرر اختالف أقطاب إلييا، وىذا ما ي
يا، والخطوات ليإالمرجعية المعرفية التي تستند م قدّ نأن  لزاما ا كانىذمن أجل 

نيا األصل الذي كو  "القصة القصيرة جدا" قبل التعرف عمى ماىية  المنيجية المتبعة.
 تعريفات عدة منيا: Poètique) )لمشعرية و  يحتوي موضوعنا وغيره.

"الخصائص  عمى (Tzvetan Todorov)"ودوروفت"يستقر تعريف الشعرية عند     
 دث األدبيـــــ"الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحومجموعة  النوعية لمخطاب األدبي"

رومان أّما عند " 1"اقتراح نظرية لبنية الخطاب األدبي واشتغالو"فيّي تقّدم  أي األدبية"
في سياق  "الدراسة المسانية لموظيفة الشعرية، فيي:( Roman Jakobson) "ياكبسون

الدراسة وتحدد بشكل عام " 2عموما وفي الشعر عمى وجو الخصوص"  سائل المفظيةالر 
 3"الداخمية لمفنون المختمفة

 .4ة ما األدب ؟ "ة لؤلدب كأدب. إنيا تعالج قضيّ "ىي الدراسة النسقيّ الشعرّية كما تعتبر "
مجموعة من المفاىيم في رصد الظاىرة قد خمص إلى  "حسن ناظم"الناقد  بينما نجد

 5"ة التي تحكم اإلبداعقوانين الخطاب األدبي، أو القوانين العمميّ الشعرية؛ فيي تتمثل في "

                                                 
1
 ، دار توبقال، الدار البيضاء1خوت ورجاء بن سالمة ، طشكري المب، ودوروف، الشعرية، ترتتزفيطان  ينظر: - 

 .32، ص1991المغرب، 
2
دار توبقال ، الدار البيضاء  ،1محمد الولي و مبارك حنون، ط، ينظر: رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، تر - 

 .71، ص 1911المغرب، 
3
 .23م، ن، ص - 

4
  1993، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1حمامة، طشموميت ريمون كنعان: التخييل القصصي، تر، لحسن أ - 

 .  11ص
5
 .11، ص1991المركز الثقافي العربي، بيروت،  ،1مفاىيم الشعرية، ط :حسن ناظم - 
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"تبحث عن ]..[ أدبي  "معرفة القوانين العامة التي تنظم والدة كل عمل"التي تفضي إلى 
ة الخطاب األدبي "الكشف عن قوانين اإلبداع في بنيّ وفييا يتم  1القوانين داخل األدب ذاتو"

 2نصا وليس أثرا أدبيا" بوصفو
 المدرسة الشكالنية وبزوغ المباحث الشعري ة: -أ 

كان من المجازفة  ،لقد ظيرت المدرسة الشكالنية الروسية في مرحمة تاريخية صعبة
ولكن ىذه الحركة جاءت متميزة بفاعميتيا الكبيرة حيث  ،فييا الخروج عن اإليديولوجيا السائدة

ادت دراسة وتأّمل وتأويل كتاب "فن الشعر" وأع ،عادت إلى التراث النقدي
 .(Aristo)ألرسطو
 آنذاك في الساحة النقدية األدبية السائد ة الشكالنية ثائرة ومتمردة عمىكانت الحركف 

التي كانت  ،إلى الخطاب األدبي، بمقترحاتيا وأىدافيا واستطاعت أن تغّير النظرة الموجية
 م الخارجي والقصدية واإليديولوجية الواحدةتسعى إلى تخميص الخطاب من ضغط التراك

 العودة بو إلى بنائو الداخمي.ب
" أّول مدرسة نادت بأدبية النص األدبي، فالنص  إّن المدرسة  الشكالنية تعتبر 

األدبي ليس مجرد شكل من أشكال الفيم اإلنساني بل ىو أوال وأخيرا استعمال خاص لمغة 
ر يوّظف المغة عمى نحو خاص بو والقّص يوظفيا وفقا لخصوصية كل جنس أدبي. فالشع

عمى نحو آخر، ومن ثم وجب إبراز ىذه الخصوصية، ابتداء من أصغر الوحدات التي 
تفضي إلى بعض ويمتحم بعضيا ببعض  حتى أكبر الوحدات المتمثمة في العمل األدبي 

 فالمدرسة الشكالنية تيتّم بما يجعل من األدب أدبا. 3مكتمال"
درسة الشكالنية متأثرة بالحركات النقدية واألدبية في كل من روسيا ظيرت الم 

ظيرت المدرسة الشكالنية  وفرنسا وألمانيا، وبكل مالو عالقة برفض مبادئ النقد الكالسيكي
( كمرحمة ىيمن فييا تأثير 1933-1913في روسيا عبر مرحمتييا األولى الممتدة من )

معزوال عن سياقو التاريخي و  ،فصال عن القارئشكموفسكي، يعتبر النص األدبي معطى من
(  مرحمة تمّيزت بإعادة النظر في 1921-1933واألدبي الذي ىو جزء منو. ومرحمة ثانية )

                                                 
1
 .17م، ن، ص  - 

2
 .22م، ن، ص - 

  3 -  .7ص سمسمة الدراسات النقدية، مكتبة غريب، فن القص، في النظرية والتطبيق، نبيمة إبراىيم: 
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تصورات شكموفسكي، وبناء تصورات جديدة، تركز عمى النص األدبي ذاتو، كما يؤكد "يوري 
يا المميزة ـقعة أدبية متعمق بنوعيتأّن "وجود وا 1(1937تينيانوف" في مقالة الواقعة األدبية )

إمكانية  ضيرفحيث  2أي ارتباطيا سواء مع السمسمة األدبية وبعبارة أخرى متعمقة بوظيفتيا"
مفيوم األدب، بالتجريد، فالواقعة األدبية تؤدي وظيفة خاصة ومتميزة، تختمف عن  تعريف

 باقي الوظائف المغوية.
مون؛ فالشكل في عرفيم ىو أساس العممية لم يمّيز الشكالنيون بين الشكل والمض 

كالنيين اإلبداعية والمضمون متوقف عميو والعكس غير وارد أصال، إاّل أّن اىتمام الش
الشكالنيين  روبيذا يمكننا أن نعتب نحو " مدرسة الفن لمفن".  ابالشكل ال يعني أنيم نحو 

إذ أصبح  ،ات األدبيةالروس" أول من نبو إلى أّن النص، منظومة  تحّدد وظيفة األدو 
موضوع األدب عمى أيدييم ىو" األدبية"، وليس أي موضوع نفسي أو اجتماعي أو 

لقد كان االنطالق النظري لمشكالنيين نابعا من التمييز بين المغة اليومية  3تاريخي.....إلخ"
لدى  والشعرية والتفريق بين مختمف وظائفيما فالمعنى أو الداللة عامة إشكالية غير مطروحة

الشكالنيين فيم يتعاممون مع الحقائق المغوية كمادة قابمة لمتحميل ولمتطبيق اإلجرائي ويمكننا 
أن نعتبر ىذا التفريق القائم بين المغة المعيارية والشعرية ىو نفسو تفريق المسانيات بين المغة 

 والكالم.
اس العممية لم يمّيز الشكالنيون بين الشكل والمضمون؛ فالشكل في عرفيم ىو أس 

اإلبداعية والمضمون متوقف عميو والعكس غير وارد أصال، إاّل أّن اىتمام الشكالنيين 
 بالشكل ال يعني أنيم نحوا  نحو " مدرسة الفن لمفن".

بغية الوصول إلى  ،تقنياتوو بحث الشكالنيون الروس في آليات النص األدبي  
وتأسيس عمم أدبي مستقل عمى  ،دبيالخصائص الجوىرية التي تتشكل منيا مادة البناء األ

األدبية" وبيذا استبعد الشكالنيون أغمب التعاريف  التي ، غايتو تحديد "غرار المنيج المساني
أّي أنو " يتكون من الفروق التي بينو وبين نظم   ،وعّرفوه تعريفا فرقيا ،اعتبرت األدب محاكاة

                                                 

 
2
 . 91، ص1999، الرباط المغرب، 33الشعرية الموضوعية والنقد األدبي، مجمة فكر ونقد،ع حمد قاسي:م - 
 .33ص ،3111الكتاب العرب، دذريل، النص واألسموبية، بين النظرية والتطبيق، منشورات إتحا بنعدنان  - 3
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ي مجموع الخصائص التي تمّيز أ 1وأّن عممو أو دراستو ىي مجموعة من الفروق" -الواقع
 الخطاب األدبي عن باقي الخطابات.

استطاعت الشكالنية وبفضل اعتمادىا عمى مبدأ المحايثة  أن تدرس النص األدبي في     
إطاره المغوي الداخمي، أي في مجال استقاللية النسق األدبي عن باقي األنساق األخرى 

األدبية مقتصرا عمى الجانب الشكمي المغوي وىذا  وبيذا ظّل تعامل الشكالنيين مع النصوص
ما ظير جميا فيما طرحو" ياكسبون" من مفاىيم مثل) نحو الشعر/شعر النحو( مؤكدا عمى 
إبداعية النظام النحوي ذلك" أّن التعارض في قصيدة ما، بين ما ينتمي إلى المغة التصويرية 

أن يحدده بشكل قوي تباين بين االستعارية، وبين ما يعود إلى مستوى مباشر، يمكن 
وىذا ما جعل " ياكسبون" يرفض البالغة التقميدية التي أولت اىتماما  2المكونات النحوية"

 كبيرا لمصور المجازية.

لقد عممت الشكالنية عمى تجاوز مفيوم البالغة التقميدية ،المغمق، المعياري، إلى  
ما جعل من "الصعب جدا تحديد مفيوم شعرية النحو وما يتفجر عنيا من صور جمالية وىذا 

ومن أجل ما تيفو إليو  3قار لمشعرية، ذلك أنيا ليست في أحد معانييا إال بالغة جديدة"
الشكالنية من تحقيق أساس عممي منيجي راحت تستعير من المسانيات منيجيا وأدواتيا 

 Ferdinand. De)فالمنيج الوصفي المساني أثبت أىميتو وفاعميتو مع "دي سوسير"

Saussure). 

كما استعارت من النحو مفاىيم النسق والقاعدة وبيذا أصبحت وكقاعدة عامة مع        
"ياكبسون ""صورة النحو في قصيدة بال صور، ىي التي تصير مييمنة، وىي التي تحّل 

 ويمكننا أن نمّخص جيود الشكالنيين الروس، فيما يمي: .4محّل كل المجازات"
 لعبا  ، ليس إال تأليفا و كما جاء  في دراستو لمعطف غوغول عند إخنباوم، العمل ا ألدبي –" 
 و عند تنيانوف نظام من العوامل المرتبطة .  -  

                                                 

 ر مسعود، منشورات وزارة الثقافةسمي ،تقديم مقارن، تر النظرية األدبية الحديثة، آن جفرسون ودفيد روسي: - 1
   .13ص ،1993دمشق، 

.11قضايا الشعرية، صجاكبسون:  رومان  -2  
  .11ص  ،1991، دار قرطبة، الدار البيضاء، 1عيون المقاالت ط شعرية تودوروف، الميمود: يعثمان - 3
 .71ص، جاكبسون: قضايا الشعرية رومان - 4
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 وارتبط اجتياد شكموفسكي بإقامة صنافة لؤلنماط السردية انطالقا من أشكاليا البالغية  -  
ة الخرافة الشعبية، انطالقا من ي تتحكم في بنيّ في حين اىتّم  فالدمير بروب بالقوانين الت - 

  1"نظرية الوظائف

 بين األدبية والشعرية: -ب
لى حد ما -األدبية "مفيوم موازي لمفيوم الشعرية في أىدافو و وعمى ــفي طرائق -وا 

تتجمى عن كونيا  -تارة -الّرغم من صعوبة ضبط عالقتيما وتمييز حدودىما، إال أن األدبية
 2وضوعا لعمم األدب، و أخرى لتكون موضوعا لمشعرية نفسيا"مفيوما نظريا مستقال لتكون م

ليس  -من وجية نظره -وقد كان "ياكسبون" من األوائل الذين أعمنوا " أّن موضوع عمم األدب
تحت شرطيا  3األدب، بل أدبية األدب، أي الخصائص التي تجعل عمال معينا عمال أدبيا"

 .الفني والجمالي
ومستعصيا  ،بقي مؤجال ،وتحديد مفيوم قار ليا ،األدبية إاّل أّن الحديث عن ماىية 

غامضا عمى وضوحو النسبي، بحيث " وقد ظلّ  4األدبية مفيوم غامض إلى حّد الحيرة"فـ"
اقترن ، حيث 5("1931توقف نشاط البحث فيو أو كاد، منذ المدرسة الشكالنية الروسية)

قيقة إلستراتيجية الشعرية تظير أّن إّن نظرة دو" ،مفيوم األدبية بالشعرية وموضوع دراستيا
استنباط  -األدبية ىي موضوعيا األكيد، فما دامت الشعرية، ومن بين مياميا األساسية

األدبية  -اختصارا -الخصائص المجّردة في الخطاب األدبي، وىذه الخصائص المجردة ىي
عالقة الشعرية تستنبط األدبية في الخطاب وبيذا تكون  -اختصارا أيضا -فالشعرية ذاتيا

 .تواليم بشكل 6"باألدبية عالقة المنيج بالموضوع 

                                                 

 .13-11ص وروف،شعرية تود الميمود،: عثماني ينظر - 1

2
 .21صحسن ناظم: مفاىيم الشعرية،  - 

 .131ص 1991المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، سمسمة عالم المعرفة، الكويت،  :عبد العزيز حمودة  3-
4
ضاء النجاح الجديدة، الدار البي ،3توفيق الزيدي: مفيوم األدبية، في التراث النقدي إلى نياية القرن الرابع، ط - 

 .1.، ص1917

مك مرتاض: دراسة سيميائية تفكيكية، لقصيدة أين ليالي؟ لمحمد العيد آل خميفة، ديوان المطبوعات الم عبد - 5
 .13ت، ص.ط، د .الجامعية، د

.21ص مفاىيم الشعرية، :ظماحسن ن  -6  
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بتمك و" ،تتكفل الشعرية بوصفيا أداة إجرائية بالتركيز عمى آليات الخطاب األدبي 
.ويرى "ياكسبون" أّنو إذا 1الخصائص المجّردة التي تصنع فرادة الحدث األدبي أي األدبية"

في الفجوات الداللية، فإّن األدبية تبحث في األنساق كانت الشعرية" تعنى بالغياب المتمّثل 
 .عبر الداللة 2والتنظيمات التي حّولت الفعل المفظي إلى أثر أدبي"

ّن " األدبية واألدب، واألدبي من األدب، فيكون لفظ األدبية في منطمقو وكأنو إ 
الّسمة" فكأنما قمنا في النعت القائم مقام منعوتو ، وىذا المنعوت المنحجب والمقّدر تقديرا ىو "

 .جماليا 3البدء" الّسمة األدبية" التي إذا توفر عمييا الكالم أصبح كالما فنيا أي أدبيا"
وعمى الرغم من أّن الشعرية واألدبية،" يتسمان بالعممية غير أن مصطمح األدبية لم يجد     

فمجال بحثيما  4الرواج الكافي لينتشر ويتبنى، فسرعان ما شاعت الشعرية وطغت عميو"
مشترك واحد ىو الخطاب األدبي، الثخن والكثيف بداللتو والمتمّيز بنسيجو وعالقاتو وبيذا 

تكاد تنتفي فقد أصبحت  األدبية ركيزة أساسية  فإن الحدود بين الشعرية واألدبية رجراجة أو
تكاد تختمف انطالقا من ىذا يمكننا القول إّن الشعرية ال تختمف أو ال ، و لمشعرية المعاصرة

نسمم مبدئيا كل دراسة عنيت بالنص تقتحم آفاق الشعرية بغض النظر عمى لعن األدبية 
صعوبة في التحديد، مما يجعمنا نتفق  إلىالمنطمق والمرجعية وزاوية الرؤية التي ترجع أساسا 

 ة ومرجعيات مختمفة.ــعمى أن الشعرية شعريات، مفاىيم متباين
 المفاهيم: الشعرية وجدلية تعدد -ج   

"أي عمى  ؛تباره مفيوما متغيرالمفيوم الشعرية، باع إذا حاولنا تتبع التطور التاريخي 
تحدث حتما عن مجموعة من فإننا سن 5صعيد التصور النقدي ليا، ال في طبيعة مكوناتيا"

ي "في الحقب بال عن شعرية واحدة، فقد كان مصطمح الشعرية في النقد الغر  الشعريات
، ال يعني أي امتداد، أو أية كثافة خاصة باإلحساس، وال يجسد أي تالحم أو أي الكالسيكية

                                                 
1
 .32.ص الشعرية، ان تودوروف:يطفز ت - 

.71.قضايا الشعرية، ص سون:برومان جاك  -2  
3
 1991عبد السالم المسدي: المصطمح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل، لمنشر والتوزيع، تونس،  - 

 . 113ص

.23ص رية،مفاىيم الشع حسن ناظم:  -4  
5
، المممكة العربية 11ج ،11مج ،بحث في الماىية ، مجمة عالماتاألدبية واألدب،  ك مرتاض:المم عبد - 

 .171ص ،السعودية
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عالم منفصل، بل ىو فقط انعطاف لتقنية لفظية تتمثل في "التعبير" وفقا لقواعد أكثر جماال 
لم يخرج  الكالسيكية الشعرية أنّ  حتى يمكن أن نعتبر 1أي أكثر اجتماعية من قواعد الحديث"

 المجرد. اإلحساس واالنفعال مفيوميا عن إطار
يا إال أنّ  2"والدتيا الحقيقية كنظام خاص، إال في القرن العشرين"لم تشيد الشعرية إّن  

ىو أول كتاب  ""كتاب أرسطوحيث يعتبر  "أرسطو"بقيت تابعة بشكل من األشكال لشعرية 
يخية وبيذا منيجي، وال يمكن أن يقارن كتاب "فن الشعر" بأي نص آخر نظرا لقيمتو التار 

  3الدراسات الشعرية التي جاءت بعده ال تعدو أن تكون مجرد إعادة تأويل لكتابو" كلّ  فإنّ 
 أنّ  إالّ  مختمف األشكال األدبية الذي يضمّ  أصبحت تمثل العمم الشعرية من أنّ وعمى الرغم 

 ود تعريفاتمن التباس نتيجة تعدّ " la poétique" ىذا لم يمغ ما يكتنف مصطمح الشعرية
 واختالف رؤى تناولو. 

 شعرية تودوروف: -  
 فيذا يعني أنّ  4األدب ىو "قول أكثر صناعة من الكالم العادي" إذا سممنا أنّ   

الجماعي المألوف إلى  ينحرف بيا عن مستوى االستعمال الكتابة ىي فعل وعي بالمغة
تسمية المعنى، بل ز وليذا فالشعرية "ال تسعى إلى األدبي المتميّ  خصوصية األداء الفردي

عمى الشعرية أن  ويرى "تودوروف" أنّ  5إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم والدة كل عمل"
 تجيب عمى أسئمة جوىرية، يمكن ترتيبيا كما يمي:

أو بتحديد التقاطع إلى األدب، كوحدة داخمية ونظرية  وذلك بالنظر ؟ما ىو األدب -1"
 اس األخرى.الحاصل بين الخطاب األدبي واألجن

                                                 

دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، والشركة  ،1طدرجة الصفر لمكتابة، تر، محمد برادة،  بارت: روالن - 1
 .11، ص1911المغربية لمناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، 

 دار معيد لمطباعة والنشر والتوزيع، سورية، 1ط، البنية في النص، تر ، وائل بركاتمفيومات  روالن بارت: - 2
 .23، ص. 1991دمشق، ، 

3 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage ، Ed Seuil – Paris – 1972 – P . 108. 

 .11، صالشعرية فيطان تودوروف:تز  - 4
 .32ص ،م، ن - 5
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ما ىي الوسائل الوصفية الكفيمة، بتمييز مستويات المعنى وتحديد مكونات النص  -3
 .1"؟األدبي
 د مجاالت الشعرية في ثالثة محاور ىي:كما حدّ 
 تأسيس نظرية ضمنية لؤلدب. -1"
 تحميل أساليب النصوص. -3 
ي ـلجنس األدبتسعى الشاعرية إلى استنباط الشفرات المعيارية التي ينطمق منيا ا -2 

 .2ولذلك فالشاعرية تحتل مساحة كبيرة في عمم األدب"
تحاول القبض عمى وحدة وتنوع األعمال  ،الشعرية باعتبارىا نظرية داخمية لؤلدب إنّ 

والمحتممة عمى حد سواء فـ"ليس  ،ينبني أساسا عمى األعمال المتحققة  يااألدبية، فموضوع
ستنطقو الشعرية ىو خصائص ىذا الخطاب ذاتو موضوع الشعرية فما ت العمل في حدّ 

 دة وعامةالنوعي، الذي ىو الخطاب األدبي. وكل عمل عندئذ ال يعتبر إاّل تجميا لبنية محدّ 
بل باألدب  باألدب الحقيقي ىىذا العمم ال يعن و لكّل ذلك فإنّ  وانجازا من انجازاتيا الممكنة.

 .3فرادة الحدث األدبي أي األدبية" بتمك الخصائص التي تصنع ىوبعبارة أخرى يعن -الممكن
يا إبداعات فردية وال ييمّ  تيتم بالنصوص األدبية باعتبارىا ال"تودوروف  "شعرية إنّ 

نّ  ،األثر األدبي في ذاتو  وأساس اشتغاليا، عمى خصائص ط اىتمام مجال بحثياما تسمّ وا 
نظم والدة الخطاب الستنباط القوانين الداخمية التي ت الخطاب األدبي في بنيتو المجردة؛

تأسيسو لموضوع الشعرية في النصوص األدبية، ينبع أساسا من  حيث ينطمق األدبي.
معتمدا في  4وخصائصو ومكوناتو البنيوية والجمالية ،المفيوم اإلجرائي لمخطاب األدبي

تجميع قضايا التحميل األدبي تحميمو لمخطاب عمى إمدادات المنيج البنيوي، الذي بإمكانو "

                                                 

 .13ص ،شعرية تودوروف عثماني الميمود: - 1
 .31ص ،1992 ،بيروت ،دار اآلداب ،1ط ،والتكفير الخطيئة عبد اهلل الغذامي: - 2
 .32 صالشعرية،  فيطان تودوروف:يتز  - 3
األسموبية في النقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه، قسم المغة واألدب العربي، جامعة  :نور الدين السد - 4

 .32 ،31، ص1994الجزائر، 
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 1أو التركيبي أو الداللي" ،بحسب ارتباطيا بالمظير المفظي من النص ،ثالثة أقسامفي 
 المؤسس لنظامو.

 :شعرية ياكسبون -
فقد اعتبر الشعرية ذلك" الفرع من المسانيات الذي يعالج الوظيفة  ا" ياكسبون"أمّ    

 واسع لمكممة، وتيتم الشعرية بالمعنى ال الشعرية في عالقتيا مع الوظائف األخرى لمغة
بالوظيفة الشعرية ال في الشعر فحسب، حيث تييمن ىذه الوظيفة عمى الوظائف األخرى 

نما تيتمّ   لمغة بيا أيضا خارج الشعر، حيث تعطي األولوية ليذه الوظيفة أو تمك عمى  وا 
ابة عن باإلج د مفيوم الشعرية عند" ياكبسون"وعمى ىذا  يتحدّ  2حساب الوظيفة الشعرية"

كما تتجمى الشعرية عند" ياكبسون"  3ما الذي يجعل من مرسمة كالمية عمال فنيا؟" "السؤال
 كانبثاقوال  المسمى "في كون الكممة تدرك بوصفيا كممة، وليست مجرد بديل عن الشيء

ا الخارجي والداخمي، ليست مجرد وتتجمى في كون الكممات وتركيبيا وداللتيا وشكمي لالنفعال
 فالشعرية وظيفة غائية 4اقع، بل ليا وزنيا الخاص وقيمتيا الخاصة"ارات مختمفة عن الو إش
 والنظر إلى الكممة ي، داللي خاصكنظام لغو  تحقيق استقاللية الخطاب األدبي إلىى تسع

 ككممة ليا وجودىا ووزنيا الخاص.
 ، فييالخطاب األدبي ظيفة محورية فيو  الوظيفة الشعرية ويعتبر " ياكبسون"  

لوظيفة ، فاة تماماسكونيّ ة و تبدونيا " تصبح المغة ميّ و  الخطابات المغوية موجودة في كل 
  فعتشحنة شعرية تر  وبالتالي تمنح الرسالة المغوية 5الشعرية ، تدخل دينامية في حياة المغة"

 إلى ذرى جمالية فنية. بيا

                                                 
 .32، 31تودروف: الشعرية، ص - 1

. 23ص  ،يا الشعريةقضا سون:برومان جاك  -2  
3
 ر والتوزيعـــالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنش سون،بفاطمة الطبال بركة: النظرية األلسنية عند رومان جاك - 

 .171-177ص د.ت،

.19ص، م، ن  -4  
.71ص ،سونبفاطمة الطبال بركة: النظرية األلسنية عند رومان جاك :ينظر  -5  
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الدراسة األلسنية لموظيفة الشعرية يجب أن تتعدى " عمى أنّ  ياكبسون"" دكما يؤكّ 
 "تودوروف" و "فاليري" وىو في ىذا يوافق -لتشمل الخطاب األدبي ككل 1نطاق الشعر"

 وينظر لمشعرية بوصفيا وظيفة لسانية بالدرجة األولى.
 :(Chen jean )كوهينجون  شعرية -
 بالمغة وحدىا، ويكمن الفرق الوحيد بينيما كوىين" الشعرية " كالمسانيات تيتمّ يعتبر" 
ة موضوعا ليا، بل تقتصر عمى شكل من أشكاليا الشعرية ال تتخذ المغة عام في أنّ 

بيدف دراسة شكل خاص من  يا توظفون المسانيات منيجيا ولكنّ حيث تستعير م 2الخاصة"
فيو عمى  وعو الشعرعمم موض كوىين" الشعرية" وعند -الخطاب األدبي - أشكال المغة
 يتيا وشموليتيا.صا بيذا من فاعممقمّ  ،في حدود الشعر يحصر مجال الشعرية ،خالف سابقيو

بكمية  دفيي عنده تتحدّ  االنزياح"" مفيوممن  اكوىين" شعريتو انطالق" بنى   
واإليقاع والتوازي... وكل  النزياحات والجناسات واالستعارات والكنايات والصور والمفارقةا

 ىذا يدخل في إطار مظاىر الشعرية.
ىدف الشعرية " واعتبر أنّ  ه،بل ضدّ  كوىين" الشعر في مقابل النثر" جعللقد    

نص في ىذه عن األساس الموضوعي الذي يستند إليو تصنيف  ثبعبارة بسيطة، ىو البح
شعر" وغائبة في كل ما " د سمات حاضرة في كل ما صنف ضمنالخانة أو تمك، فيل توج

ذا كان الجواب باإليجاب فما ىي؟ إنّ  ذلك ىو السؤال الذي تجيب  صنف ضمن "نثر"، وا 
 .في أسسيا ومنطمقاتيا 3شعرية تسعى ألن تكون عممية" عميو كلّ 
باعتمادىا عمى تفسير  مثميا مثل المسانيات؛ أ المحايثةالشعرية تقوم عمى مبد وألنّ  

الشعرية " كوىين" يعتبر" أن إالّ  د كان ىذا منيجيا لتحقيق عمميتياقاتيا، فالمغة بالمغة ذ
 .       في ىذا الموقف 4محايثة لمشعر ويجب أن يكون ىذا مبدأىا األساسي"

                                                 

.73ص ،رومان جاكبسون: قضايا الشعرية  -1  
2
 دار توبقال لمنشر والتوزيع، الدار البيضاء محمد الولي ومحمد العمري، تر، بنية المغة الشعرية، ن كوىين:اج - 

 .11، ص1911

. 13-11ص،  بنية المغة الشعرية ن كوىين:اج  -3  
  4- .11ص ن، ،م 
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وجعل من ( نثر ئية الضدية )شعر/عمى الثنا كوىين" في دراستو الشعرية" مدعتا 
اوزات "لمجموعة من المج دإلى متوسط التردّ بالنظر  ،ظاىرة يمكن قياسيا الظاىرة الشعرية

"كوىين" شعريتو  ما ربطك ،يا لغة الشعر في مقابل لغة النثرفواالنزياحات التي توظّ 
ومطابقا لممعيار العام  ،موب ىو كل ما ليس شائعا وعاديا"األس منطمقا من أنّ  باألسموبية
أي أنو خطأ، ولكنو كما  ؛ة، إنو انزياح بالنسبة إلى معيارة جمالييحمل قيمة فنيّ  المألوف...

 2وىكذا تحولت الشعرية إلى "عمم األسموب الشعري" 1يقول برونو أيضا،"خطأ مقصود" "
 . مفيومولم 3المعنى العام لممصطمح"ظاىرة أسموبية ب" ـةوأصبحت المغة الشعريـ

غة ة، وال تصبح شعرية بالفعل، إال بفضل المّ بالقوّ  األشياء ليست شعرية إالّ " إنّ 
الميمة " وتصبح 4ل الواقع إلى كالم يصبح مصيره الجمالي بين يدي المغة"د ما يتحوّ فبمجرّ 

دائما ىو ىو الخاصة لعمم" الشعرية" في النقد األدبي  التساؤل ال عن المحتوى الذي يظل 
 -حسب كوىين-فالشعرية ال تعنى بالمضمون 5ولكن عن التعبير حتى تعمم أين يكمن الفرق"

نما تركّ   ز اىتماماتيا عمى طريقة التشكيل والتعبير عن ىذا المضمون.وا 
بين  وىذا االختالف النسبي، المتفاوت مفيوم الشعرية اىذا التعدد في زوايا رؤي إنّ 

 إالّ  ،ومنطمقاتيا او تفاوت في عمق وجية الرؤيولكنّ  في جوىر المفيومليس اختالفا  اتالشعري
وىي  ،تمثل مجال وموضوع عمميا ودراستيا ىذه الشعريات تبقى خاضعة لمرجعية واحدة أنّ 

 خطابا بدون موضوعالشعرية" ""  جوليا كريستيفا"" لذلك تعتبر ؛الخطاب األدبي كواقعة لغوية
بتكار نماذج لى نفسو ضمن حالة ال متناىية من ايتحدث إخطابا خارج الزمان والمكان، 

غات مقنعة بيدف بناء نموذج لي، ومطبقة دون مسوّ مستمدة من المسانيات، أو من تصور أوّ 
 .وفق ىذا التصور 6النص األدبي المراد دراستو"

                                                 

. 13ص  ،ن ،م  -1  
.13ص ن،  ،م  -2  
.23ص ن، ،م  -3  
.21صن،  ،م - 4  
.11صن،  ،م -5  

6
المممكة العربية السعودية، ذو الحجة  ،13ع مجمة نوافذ، تر، وائل بركات، جوليا كريستيفا: شعرية محطمة، - 

 .119ىـ، ص  1131
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 عاـيتيح لمدارس فرصة اإلفادة منيا جمي ،د في مفاىيم الشعريةإن ىذا التعدّ    
لشعرية قد أفادت من مختمف العموم لنقدية لمخطاب األدبي، فاوبالتالي إغناء الدراسة ا

تيا اإلجرائية من العموم مستعيرة أغمب أدواتيا وآليا ،أجل إنجاح مشروعيا نم فتياووظّ 
 خاصة المسانيات. ،المغوية

 أّن الشعرية ىي كل نظرية داخمية لؤلدب ،افي بيانيىكذا الدراسات الشعرية 
ن كان و  المحايثة، عمى اإلمكان في توسيع مفيوم الكممة، لتضّم كل درس ىدفو النص. وا 

م ىذا اإلدالء، ال نرى مانعا بتوسيع المفيوم لمقيام حت  يالظرف السياقي ليذا الطرح ىو الذي 
درس مّس بموجبو الظاىرة  بمثل ىذا الدرس بغض النظر عمى المنطمق واالتجاه لتشمل كلّ 

ي تنوعت واختمفت بتنوع واختالف المواقف والرؤى. ارتبطت بالمقام األول الت األدبية؛
الدراسات بالِمؤلف، فيما يعرف بعمم األسموب، لينقل مركز االىتمام إلى الرسالة، لتسمط 

 .كمسؤول عمى إنتاج المعنى ،الضوء عمى المتمقيالحداثّية 

دة شعريات، ال تتفق عمى واحدة مما جعمت الشعرية ع إن وجود ىذه المفاىيم العديدة      
كل النقاد باستحالة القبض عمى  ، الذي أقر  مفيوم، وزئبقية الموضوعلدليل عمى زخم ال

مقايسو، وىو ما نؤكد عميو باستمرار فالشعرية مصطمح قديم، حديث مستمر في التجدد 
اعر المبدع فمن زمن القيود الخميمية والسمطة األبوية إلى زمن التمرد ألن الش ،والتطور

وخمق بدائل تعبيرية غير مألوفة تسوق النظريات والقواعد  ،تعتريو رغبة جامحة البتكار
 وأسسيا الجمالية.  ،الشعرية السابقة إلعادة النظر من جديد في أنظمتيا

المتحول الذي  ىو ،إن النقد األدبي بحث مستمر ال يعرف االستقرار وال يينأ بالثابت       
يميث وراء سراب يسمى الثابت، فكمما وصل إلى النياية المتوىمة يجد نفسو  ينشد الحقيقة،

وحركة   راكضا نحو المجيول، نحو تفسيرات جديدة لما يطرأ عمى األسس األدبية من تحول
دينامية، مولدة معايير مستجدة قابمة لمتحول من جديد واالنصيار في قوالب أخرى، يولد منيا 

 ب عن بيئتنا.          غري مخموق شعري جديد غير
اختمف مفيوم الشعر عبر المراحل التاريخية واألدبية، فالشعر لصيق بحياة اإلنسان.      

كان الشعر مرتبطا بالمعارف والعموم اإلنسانية، ثم بدأ ينفصل عنيا بانفصال واستقالل العموم 
 .ربعضيا عن البعض، لذا بدأ مفيوم ومقاييس الشعر تتغير من مذىب إلى أخ



 الشعرية المفيوم والتحول                                 مدخل تمييدي:           

 

- 19 - 

 

 :الشعريات التقبمية -2
تعامميا مع النص من اختالف وتباين في المواقف  إن ما شيدتو النظريات النقدية في     

حيث  والرؤى، تمحورت حول المؤلف باعتباره الطرف األول والمسؤول عن العممية اإلبداعية
ه والقوانين ينسب إليو االنجاز، ليتحول البحث متمحورا حول المنتوج )النص( لكشف سر بناء

 المتحكمة في تشكيمو، ومن أجل ىذا المسعى اتضح مجال آخر لو دور خطير في تحقيقو
 يتمثل في القارئ كمتمقي من أجمو و ِجد النص.

شعرية الجمال وتسمى شعرية " تتعدد تسميات الشعرية التقبمية، حيث يطمق عمييا       
فيوم شاسع الداللة يتجاوز النص األدبي إلى الخيال، أو شعرية المجاز أو شعرية التمقي، فالم

 مواطن جمالية في الطبيعة والكون والحياة، تغدو الشعرية وصفا لحالة تتعمق أساسا بالمتمقي
وتصبح ذلك األثر الذي يحرك في المتمقي  حالة شعرية، والشاعر ىو ذلك اإلنسان يحقق 

التي يمكن استثمارىا لصالح  1"ىذه العممية حين يخمق عمى أثره بعض الخصوصيات المغوية
 الكتابة الفنّية.

ىذا وقد تحدث تودوروف عن شعرية القراءة أو التمقي، حيث سار إلى عناية الشعرية      
بإنتاج النص وتمقيو، فالقراءة تعزو لنفسيا "ميمة وصف نظام النص الخاص وىي تستخدم 

يع مقوالت الشعرية أن وسائل مطورة لمشعرية تحدد معنى النص الخاص حيث ال تستط
 تتوالد تبع الحالة. 2تستنفذه"
البحث عن شعرية ال تعترف بسمطة المحدود، شعرية االنفتاح عن أفق المستقبل في        

تموجو نحو الآلتي، مقاربة لباطن النص، باطن البحث عن المعاني الثانية المتولدة من تعميم 
وما يتطمبو من إستراتيجية  ل الخطاب النوعيمن قبل، وىو" قو  المغة فن قول جديد لم تقمو

 ، تتجاوز التمقي العفوي والالواعي. 3جديدة في التمقي"

                                                 


 الخطاب، جامعة تحميل مخبر النصوص، مجمة "الخطاب"، منشورات وانفتاح ، الشعريةالعين حمر خيرةينظر:  - 
 .26، ص2010، جانفي 6ع -وزو تيزي - معمري مولود

ناشرون، منشورات -الدار العربية لمعموم ،إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد يوسف وغميسي، -1
 .291ص، - 2008  االختالف

عمى ضوء المناىج المعاصرة والنظريات الشعرية، دراسة في األصول  ،الحقيقة الشعرية :بشير توريريت - 2
 .296ص ،3111الحديث، أربد، األردن، لكتب ، عالم ا1والمفاىيم، ط

 .297، صالحقيقة الشعرية :بشير توريريت -3
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فيدف الشعرية ىو دراسة "األدبية" أو اكتشاف األنساق الكامنة التي تحدد أدبية      
 النصوص، واكتشاف األنساق الكامنة التي توجو القارئ في العممية التي يتفيم بيا أدبية ىذه

. فكأّن البحث في النص ىو البحث في إعداد متمقي نوعي وكيفي توكل إليو 1النصوص"
 الميّمة.  

 من شعرية النص إلى شعرية التمقي
إّن النص ال يعمن عن معناه، وال عن قصديتو "بعد فصمو عن قصدية الذات التي        

ت ىتو القصدية الغائبة أنتجتو فمن يكون من واجب القراء وال في مقدورىم التقيد بمقتضيا
وعميو المغة تندرج ضمن لعبة متنوعة لمدوال، كما أن النص ال يحتوي عمى أي مدلول متفرد 
ومطمق، وال وجود ألي مدلول متعال، وال يرتبط الدال بشكل مباشر بمدلول يعمل النص عمى 

رجائو طة الدال بحيث ال شيء ىناك سوى سم ،فكل دال يرتبط بدال آخر ،باستمرار تأجيمو وا 
 تبحث عن تمثل دون أن ترسوا عمى شيء محدد. 2المحكومة بمبدأ الالمتناىي"

ن كان لمكممة معنى متعارف عميو، فإن النص ال يمكن اعتبار"      قصدية النص واضحة وا 
ال يقول ما اعتقد القارئ أنو قرأه، ربما كان منساقا في ذلك وراء ىواه ومزاجو فما بين قصدية 

بة اإلدراك وبين قصدية القارئ، ىناك القصدية الشفافة لمنص التي تضحض الكاتب الصع
يعمل القارئ جاىدا لمكشف عنيا  ضمن ما يقدم من قراءة يحاول فييا  3كل تأويل ىش"

 االقتراب قدر اإلمكان.
فالنص األدبي يحمل أكثر مما ىو في لم يعد النص ذلك الحقل الوافر الظالل، "

ناصره ليس سوى انعكاس لممفقود منيا. وىذا المفقود ىو إمكانات ظاىره، والموجود من ع
. بذلك يكون النص "آلة تنتج سمسمة من 4يقترحيا النص عمى القارئ الذي يتولى إتماميا"

اإليحاءات الالمتناىية تشكو من غياب ذات الكاتبة ومن غياب الشيء المحال عميو أو 
 .لخاّصةحسب احتياجاتو المقارئ  ليشّكمو  5المرجع"

                                                 
 دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع القاىرة، 1ط ،جابر عصفور  ، ترالنظرية األدبية المعاصرة،  :رامان سمدت -1

 .113، ص1991
 ، المركز الثقافي العربي بيروت2د بن كراد،طتر: السعي ،التفكيكيةالتأويل بين السيميائيات و  :أومبيرتو إيكو -2

 .125، ص2004
 .         100، صم، ن -3
 .24الخطيئة والتكفير، ص :عبد اهلل الغذامي -4
 .124التفكيكية، صالتأويل بين السيميائيات و  :أومبيرتو إيكو -5
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تأسيس ممارسة )فمسفية أكثر منيا نقدية( فتيدف إلى عند دريدا  أما فجمالية القراءة
إنو ال يريد التي تبدو كأنيا مرتبطة بمدلول محدد ونيائي وصريح،  ،تتحدى تمك النصوص

الوثيقة الصمة بمفيوم  ،، بل يطمح إلى تحدي ميتافيزيقا الحضورتحدي معنى النص فحسب
عمى وجود مدلول نيائي. إن ما يسعى البرىنة عميو ىو السمطة التي  تمتمكيا التأويل القائم 

. حيث تتحول 1ما تدل عميو ألفاظيا مباشرة من المغة المتجمية في قدرتيا عمى أن تقول أكثر
نما لتثير في الذىن إشارات أخرىقائمة ىتو األلفاظ إلى إشارات "  ال لتدل عمى معنى، وا 

 نيائيا، تتناسل وتتوالد إلى أبعد حد.  2را ال يمكن حصرىا"وتجمب إلى داخميا صو 

القراءة معاناة في نبش النص، والبحث عن المجيول باستنطاق البياض. عن طريق 
، وقصدية النص نحو الذي يعتبر تطوير القصدية الساذجة قصدية المؤلف ،اشتغال التأويل

ستجيب يال  كونو ،نيائي مدلول لوجود ال  د القراءةبع، فقصدية طموحة ألسر رّبة الشعر
 . ةوتعدد العالمة النصيّ  لمتنوع اإلشاري

ذا اعتقدنا ىذا فإنو مات بمجرد والدة  ليس ىناك معنى أصمي لمنص أو معنى أول، وا 
 وحوارية األفكار التي ال يتفق فييا اثنان القارئ فالمعنى يتجمى في جدلية النص والقارئ

في تنمية  ،حركية فاعمةفي  ديالكتيكحول مونولوج و  باعتبار طبيعة المعنى في األدب،
ي تواجينا إنو جدل بين أفق المفسر وأفق الثقافة المتحدرة الت" و،، وتوسيعوتحديد نمطو الوعي

 و مننتجبما ت ،ين األخذ والرد تفيض حركية الفيمب 3"وتخمق لحظة من السمب والتساؤل
 .لم تكن قبل القراءة وتعدد الدالالت ينامع

وينفتح عمى العديد من المجاالت  ،إن ىذا التأويل الذي يمنح الفكر أكثر من بعد
استفزاز النص لمقارئ تتجمى بدون حدود تحد من حرية المعنى، من ىنا وفي ىذا االىتداء و 
التي تشكل درب أو مضمار  ،كيفية فيم إنتاج النص. تبحث الشعرية التقبمية في ىذه القواعد

 التناسل المعنوي.
ن كان في ذاتو جميال أو في ذات المؤلف         فإذا كان النص رديئا في حكم القارئ، وا 

ث عنيا تتمركز عند الذي يقي ميا والتي نبح ،ليس األمر من األىمية، فالجمالية المنشودة
                                                 

 .124، ص م، ن -1
 .27الخطيئة والتكفير، ص :عبد اهلل الغذامي -2
 .104، ص2000النادي األدبي بجدة،  ،1ط، : نظرية التأويلناصف مصطفى -3
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فالجمال ال يقبل منو أن يقول أنا جميل بقدر ما ينتظر رد اآلخر، فالجمالية تتشكل عند 
القارئ فال تيمنا ىذه التمظيرات الواقعة في نظر المؤلف، وفي نظر النص لذاتو، بعيدا عن 

 القارئ الذي يعزى لو تجسيد الشفرات لممارسة فعل القراءة. 
القارئ ال يقرأ النص بقدر ما يقرأ الموسوعة، وارتحال النص في عالمو الخاص إّن 

 يةـحيث أّن " القراءة عممية تفاعل بين أنظمة ال واعية، تنطوي عمى قدرة القارئ من ناح
حتاج إلى رؤيا تأويمية ت ميارة تخييمية حتاجاألدبي تثر قراءة األف1ولغة النص من ناحية ثانية"

 ياباختالفيا و نوعفي ت الشفرات وفك البنى الرمزيةمواجية ليات تستطيع وما تحويو من آ
أساليب ( و والعقمي يالذوق الفيم،، التفسير) التحميل أساليببالقراءة  لتتوسحيث 
 ...(.عقمنة المعنىمالمسة المكاشفة والظن، )المحاورة
سقاط سعمى اليرمينيوطيقا  مع جمالية التمقي إن تآمر         ل حم  مطة النص، لتتيديم وا 

في  ، وتصور معناه الميشم، ال من حيث البحث عنوإعادة بناء األثر القارئ مسؤولية
في  تتمثلإنما توّكل إليو ىتو الميمة فحسب  دور المؤول ال، حيث مطابقة مقاصد المؤلف

، أي في الخصوصية األسموبية يرتقي إلى مصاف األدب ا يجعل من نص ماالبحث عم  
   .التي تمنح عمال أدبيا صفة األدبيةة والفنيّ 

النص يتشك ل عند القارئ، حيث تستحيل قراءتو عمى لسان صاحبو، وقصديتو إذا إّن 
كان المؤلف يراعي جماليات تشكيل النص، فالقارئ يراعي جماليات بناء صورة النص. 

لخيال فتكون فالقراءة فن، والفيم فن آخر، إنيا نظرة الذات لموجود من شرفات التأّمل وا
 كُّموـراعية ىذا الفن ومحتضنتو، في مراميا فيم منطق النص وفمسفة تش اليرمينيوطيقا

والبحث عن روح جمالياتو التي  تتجاوز التفسير المقتحم، واإلسقاط العفوي في  مراودة 
 النص.

وىي التي  ،2يا فن الفيم والتأويليعرفيا عمى أنّ  ،إّن اليرمينوطيقا في فمسفة غادامير        
  تجد لنفسيا سندًا قويًا في مجال المغّة، باعتبار أن الفيم  ومن ثمّة التأويل، يقع فييا وبيا

 فما ىي بمنظومة مجّردة ونسقيّة كما رآىا سوسور.
يعتبر غادامير أّن الحاجة لمفيم تزداد بشكل متواتر كممّا وجد ىناك سوء فيم  وسوء        

تعد إشكالية الفيم والعوامل المؤثرة فيو من بين أىم اإلشكاليات  يم.الفيم يولّد الرغبة في الف
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لما يتسم ىذا   الّمغوية في العصر الحديث، التي قيل فيا الكثير وال تزال محط اىتمام بالغ
 الجانب من الّدراسة من ثراء معرفي وتعقيد في البحث.

كل شركاء التواصل، أي  نعني بفيم النص عمميات امتالك النص التي يشترك فييا       
المرسل والمستقبل أيًضا، فميس فقط كل سماع، وقراءة ىما سماع فيم، وقراءة إدراك بل 
يجب أن تعد ما تسمى األنشطة المنتجة )الكالم، الكتابة( أنشطة محددة بالفيم، ويجب عمى 

 أن يراعي في الفيم سوء الفيم أو عدمو. المرء دائًما ألجل التمام
حديث عن فن الفيم، ىو حديث عن الفيم في حد ذاتو، فما ىو الفيم؟ كيف نفيم؟ إّن ال     

المتمقي وجًيا لوجو أمام إشكالية محاوالت فيمو، فإّن ذلك و  النص ضعماذا نفيم؟....أسئمة ت
 اةــحتى غدت القراءة ىي محاولة تقويم الفيم، في عممية معان الفيم يمر بمراحل متعددة:

   جراء مخاض اإلدراك. 
 نىة االحتفاظ باألجزاء الجغرافية لممعإاّل أّن كيفيّ إّن المعنى موجود ىنا موجود ىناك، 

ومن ثم إعادة إنتاجيا أكثر  ،عالقة بينيا دنىال توجد أ التيوالتراكيب، أو الجمل  األلفاظأي 
أو داللي عمى نحو آخر )سردي  ،التي بينيا ترابط نحوي انيصعوبة من االحتفاظ بالمع

عادة ىذه المعمثالً   .اني( وا 

في النص إلى سمطة القراءة  خضوع نظرية تعددية المعنى، وجماليات التمقي،فرضت        
تعمن عن ذاتيا، تتمثل في  استراتيجيات ، باعتمادتاريخ النقد األدبي منمنعرج حاسم 

لمنيج اخضوع أو التحول بإسيامات الكثير من منظري في ضوء ىذا ال ،استراتيجيات التأويل
جراءات من جية ،التأويمي وبسبب  ، الذي انتزع مصداقيتو بفضل ما يوفره من آليات وا 

 .انفتاحو عمى حقول معرفية متنوعة من جية أخرى

ما تصبو إليو الشعرية التقبمية "إقامة شعرية تقوم بجرد المواصفات واالستراتيجيات  إنّ        
عمال نقدية شامخة تعد تأويال من حيث أنيا التي يعتمدىا النص في إنتاج وقعو، فيناك أ

 الــــانصبت عمى أعمال خاصة، لكن ىدفيا لم يكن باألحرى إعادة بناء داللة ىذه األعم
 1بقدر ما كان استكشافا لمميكانيزمات أو البنيات التي من خالليا تشتغل ىتو األعمال"

 المنيج التأويمي ل منفالبحث عن سنن تأثيرية النص و كيفية اشتغال آليات البناء، يجع
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جراءات من جية، وبسبب انفتاحو عمى حقول  يمتمكوبفضل ما  بذلك، كفيال من آليات وا 
 .معرفية متنوعة من جية أخرى

مع نظرية التمقي تعقدت المسألة أكثر مما حاولت أن تجيب عنيا، في حين أعتقد أّن 
رحمة عمى اإلطالق تستدعي القراءة ىي فعل وصول، ومحطة لرحمتيا، ليتبين أّن ليس ىناك 

االسترخاء والتوقف. بقدر ما ىي قاعدة لالنطالق. معيا أيضا ُطِرح النص بمثابة عالم 
وىمي واستحال النص أسطورة، ال وجود لو، نتكمم عميو دون أن نتكمم فيو، من جية ىو ممك 

 مقي.المؤلف ومن جية أخرى شفرة نسقية كيان مستقل بنفسو، وعمى طرف آخر انجاز المت
ن وجد إاّل إطاره، بمضمون مفقود، شكل دون محتوى، عّمو يغنينا         ال وجود لمنص، وا 

اإلجابة عنو العالم األفالطوني، مع ذلك ليس لنا دليل يثبت وجوده ىناك. ليس النص 
 المفقود األول وال األخير في دنيا اإلنسان.

 



 

 الفصـــــل األول:
 القصة القصيرة جدا الماهية والرهان

         القصة القصيرة جدا إضاءة في المفهوم  -1

 والرؤية

 القصة القصيرة جدا والتجريب في األدب -2

 

 امتحان المرجعية اإلبداعية -3
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 القصة القصيرة جدا الماهية والرهان

 
 القصة القصيرة جدا إضاءة في المفهوم والرؤية 1

 القصة القصيرة جدا وجدل المصطمح: - أ

أفرزتيا عوامؿ ثقافية ونفسّيػة  ،ظاىرة األدب المعاصر ظاىرة تاريخيةإّف        
ية روا ،فتشكمت بارزة أشكاال وأجناسا متعددة: شعر حر قصة ،وتطورات متعاقبة

 جنس أثار شكمو اىتماما ونقاشا وجدال، تمثؿ في ا،جديد التشيد جنسا أدبي مسرحية....
باعتبار ، قص ال يقـو عمى سرد قديـ، وال عف حكي مألوؼ، "القصة القصيرة جدا"

األدب مخموؽ ثقافي اختمؽ بارتباط عنصري التاريخ والمجتمع، ينشئ إدراكو الجمالي 
 نتاج معايير جديدة لمقاييس جودتو.ويقّيمو إيجابا وفؽ تصور إل

فالتسمية األكثر شيوعا  وفي وعي جنس خاص ،والحياة في رؤيا الكتابة المعاصرة
" كمصطمح استمّد مشروعيتو مف القصة القصيرة جدا" :وتداوال في الثقافة العربية ىي

 ، وما(القصيرة جدا، القصة القصيرة ،القصةخبلؿ أبعاد مستويات حدوده المعجمية )
 واكبيا مف مدٍّ مفاىيمي؛ نحاوؿ رصده في ىذا المبحث.

 لغة: "القص"مصطمح  -1
جاء في )لساف العرب (: " قصص، الميث: القص فعؿ القاص إذا قص القصص والقصة 

َنْحُف َنُقصُّ معروفة، ويقاؿ في رأسو قصة يعني الجممة، مف الكبلـ، ونحو قولو تعالى: 
: الذي يأتي بالقصة مف فصيا. البياف. والقاص أحسفأي نبيف لؾ ، َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصصِ 

َوَقاَلْت أُلْخِتِو وقاؿ : قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء، ومنو قولو تعالى: 
يوِ   ، أي اتبعي أثره. ُقصِّ

القصص:  عمى خبره يقصو قصا وقصصا: أورده والقصة: الخبر وىو القصص. وقّص 
فتح، وضع موضع المصدر حتى صار اغمب عميو والقصص، بكسر الخبر المقصوص، بال

 القاؼ: جمع القصة التي تكتب.
وتقصص كبلمو :حفظو، وتقصص الخبر: تتبعو. والقصة: األمر والحديث. واقتصصت 

الذي يأتي بالقصة عمى  البياف ]...[ والقاص: الحديث: رويتو عمى وجيو ]...[ والقص:
 فاظيا.وجييا كأنو يتتبع معانييا وأل
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 خبرا بعد خبر إلتباعوالقاص يقص القصص  األثر ]...[ وقيؿ: إتباع: القص األزىريقاؿ 
  1وسوقو الكبلـ سوقا "

الكبلـ والخبر  :ىو لمقص مفيـو مف تعرضوا مّ مىذه النصوص  يمعان تدور
تحّري فعؿ القاص ؛ ويتحّدد ء، وتتابع الكبلـ بعضو يتبع بعضاالشي قّصيوىو ت واإلخبار

 القصد.و  المرادالبياف والوضوح في  مع في اإلخبار، ودةالج
 استعراض ألحداث ماضيو كبلما، وقد يوجد ذلؾوتعّرؼ القصة في االصطبلح: "        

ضمف حوار المسرحية لتعريؼ الجميور بأحداث لـ أو ضمف سرد طويؿ كالقصة أو الرواية، 
مني، واف تأخذ األحداث بعضيا يشيد تمثيميا عمى خشبة المسرح مع مراعاة التسمسؿ الز 

  حتى تصؿ إلى نياية يرتضييا الكاتب. 2بحجز بعض "
"القصة  ظاىرة اعتبار مف "القصة" و"القصيرة" فانطبلقا تعالؽ عف الناتجة المسانية العبلمةأّما 

 الصغيرة تختمؼ القصة أفّ  دت بكوفتحدّ  معا يياحدّ  التداخؿ يشمؿ لغوية القصيرة" عبلمة

 المناسبة بيذه نبلحظ أف ويمكف( impression) االنطباع بوحدة القصة عف ةأساسي بصفة

 الكبلسيكية الفرنسية المسرحية عرفتيا التي الثبلث الوحدات تحقؽ ما غالبا القصيرة القصة أف

 أو حادثة أو مفردة شخصية القصيرة القصة واحد، وتتناوؿ وقت في يقع واحدا حدثا تمثؿ فيي
 اختبلجات الحالة.مواقؼ مف  3"مفرد أثارىا موقؼ التي العواطؼ مف مجموعة أو عاطفة،

 والثاني األوؿ يفالحد مستوى التداخؿ عمى رصدفي   نابحث ما بعد فنحاوؿ م  

ف عرؼ نوعا مف االتفاؽ صيرة"،القصة الق" عمى الداؿ ممصطمحل مما يجعمنا نرتاح  ،وا 
آخر  مستوى عمى نرصد إلى أفرة جدا" لتقديمو حّدا أوال في مقاربة مصطمح " القصة القصي

 النوعية الخصائص أخص وبمعنى"قصيرة جدا"  ظاىرة تجسده الذي أو المدلوؿ ثاني لحد

يمكف أف الذي  الجّد مختصر الكمي وحجمالموسـو بطبيعة  الخطاب السرديىذا  لنوع المميزة
 نعرِّفو كما يمي:

 
 التعريف والمفهوم:

                                                 
1
 مادة ) ؽ ص ص( . عبد اهلل عمي الكبير وآخروف، القاىرة، دار المعارؼ تح، ،لساف العرب ابف منظور:  - 

2
 9121مجدي وىبة ومراد كامؿ الميندس: معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب، مكتبة لبناف، بيروت،  - 

 .96ص
   147. ص العربي، الفكر دار ،1ط، (ونقد دراسة) ونووفن األدب : ؿيإسماع فديال عز - 3
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جنس أدبي بتوصيؼ اختزالي لنص حكائي، يخترؽ بنزعتيا "القصة القصيرة جدا          
القصصية ذات الُبعد السردي االختزالي المكّثؼ والمقتضب، حدود الخطاب الفني المنسجـ 

 ماثمة كمييما في تكويف فضائيا العاـ. 1مع إرىاصات القصة القصيرة والشعر."
 حجـ، واإليحاء المكثؼحديث يمتاز بقصر ال "القصة القصيرة جداىذا وتعتبر "       

واالنتقاء الدقيػؽ ووحدة المقطع، عبلوة عمى النزعة القصصية الموجزة، والمقصدّية الرمزية 
المباشرة وغير المباشرة، فضبل عف خاصية التمميح، واالقتضاب، والتجريب واستعماال لنفس 

حداث  باإلضافة الجممي القصير الموسـو بالحركية، والتوتر المضطرب، وتأـز المواقؼ واأل
 إلى سمات الحذؼ واالختزاؿ واإلضمار. 

الذي يتجاوز السرد  ،كما يتميز ىذا الخطاب الفني الجديد بالتصوير الببلغي        
 ما ىو بياني ومجازي، وذلؾ ضمف ببلغة اإليحاء واالنزياح والخرؽ الجمالي المباشر إلى

واإلرباؾ، واالشتباؾ والمفارقة   ىذا، وتتمثؿ سمات القصة القصيرة جدا في اإلدىاش،
والحكائية، وتراكب األفعاؿ، والتركيز عمى الوظائؼ األساسية دوف الوظائؼ الثانوية  
 واإلقباؿ عمى الجمؿ الفعمية، والتكثيؼ، والتمغيز، والتنكيت، والترميز، واألسطرة  واالنزياح

وتصغير الحجـ  ،ومحاكاة تيجينا وأسمبة ،والتناص، والسخرية، وتنويع صيغ السرد القصصي
 …أكثر ما يمكف تصغيره انتقاء وتدقيقا وتركيزا

 باختبلؼ المختمفة والمحاوالت التسميات مف العديد طرحت اليجيف الجنس ىذا ولتسمية
وضع  محاولة في كاقتراحات يـتس بناءة ايجابية محاوالت مجرد تزاؿ ما والتي أصحابيا،
 في وتساىـ ،النوع شرعية مف تنقص التي لتسمياتا وكثرة لمغمط احدً  يضع موحد مصطمح

 األدب إلى تعود المصطمح تداخؿ أصوؿ أف يبدو .التسمية وعشوائية الخمط تضخيـ ضبابية

 .األدبي النوع ىذا نشأ فيو الذي األوؿ المحضف باعتباره الغربي
الحقب الزمنية التي مرت بحسب  ،إال أننا عندما نبحث عف مترادفات ليذه التسمية

سنجد الكثير  ،يا، واألجياؿ المتعاقبة عمى كتابتيا، والثقافات المختمفة التي أنتجتيا أو تبنتياب
قص صراحة اليد قصص أوقات الكاريكاتورية، القصة مف األسماء منيا: قصص السندويش، 

  ، لوحات قصصّية، مقطوعات قصصّية الخاطرة القصصّيةالتدخيف، قصص ما بعد الحداثة
 ، القصة الومضة، القصة الجمرة، قصص األربع دقائؽ القصص السريعةقصص الومضات

                                                 
 العربية المممكة - الجوؼالجوبة،  مجّمة عمار الجنيدي: إضاءات البّد منيا في أفؽ القصة القصيرة جًدا، - 1

 .2ـ، ص6292ىػ، 9349، ربيع 62، عالسعودية
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 وأطمقوا بورترييات، القصص القصيرة الشاعرية، مشاىد قصصية، قصص الباصات...

 لدالالت قرباً  األكثر جداً  القصيرة القصة صطمحظّؿ م لكف ) ..1ج .ؽ .ؽ( اختصارا:  عمييا

 .األدبي النوع ىذا
 في أساس كمعيار الطوؿ اعتمدت أنيا ذه المصطمحاتمعظـ ى خبلؿ مف الواضح

 الخمط حدة مف يزيد وىذا ما جانبا، النوعية الخصائص ةنحيّ االصطبلحي، م إطبلقيا

تعكس في مجمميا تمثبلت  ،بيد أّف ىذه التسميات تنطمؽ مف خمفيات محددة .التداخؿو 
بقصص راحة اليد إشارة وتصورات مف أطمقوا ىذه التسميات ليذا الجنس األدبي. فتسميتيا 

وقصص أوقات التدخيف تشير إلى أنيا  ،إلى الحيز المكاني الذي تشغمو في بياض الورقة
تصمح لتزجية الوقت ال أقؿ وال أكثر، إنيا أشبو بفنجاف القيوة التي يرافؽ تدخيننا سيجارة. 

تقنيات  بيا مفوالذي يقرّ  ،القصص القصيرة الشاعرية تحيؿ إلى األسموب الذي تكتب بيا
 … الكتابة الشعرية المتمثمة في التكثيؼ واإليحاء والترميز

 التسمية ىي عبلمة عمى المسمى، فما ىي التسمية تإذا كانفي ما  معمقا يبقى السؤاؿ      
عمى خصائص ىذا  ار يتعبأكثر  ليكوف ْقَتَرحْ اضّية وما يمكف أف يُ مف بيف التسميات الم

 ي يجب اعتماده في عممية التحديد؟الجنس األدبي؟ وما المعيار الذ
. ىؿ ىذا الجنس األدبي لو مف المشروعية ما يكفي لكي يوصؼ بالقصة إذا أخذنا بعيف 1

 االعتبار المحددات األساسية لفف القص عموما؟
. ما مدى حضور كؿ عنصر مف عناصر مقومات القصة المعروفة والمحددة مف قبؿ 2

 ىذه المقومات؟النقاد، وىؿ أضافت شيئا جديدا إلى 
. صحيح أف ىذا الجنس األدبي جاء ليتجاوز أنماط الحكي المعروفة في أفؽ خمؽ نمط 3

جديد مف الحكي، لكف ىؿ يحؽ لو أف يستعير تسمية قديمة يحمميا جنس أدبي ىو "القصة" 
ماداـ يطمح أف يتجاوز المكونات التي ينيض بيا ىذا الفف أف يجد اسما آخر يحدد بيا 

 يناؿ استقبللو؟ىويتو حتى 
 
 جدلية الكم والكيف: - ب

استحضار مرجعات  ي مّنايستدعفمسفة القص في "القصة القصيرة جدا" قرأ نأف 
قؼ أماـ مشروع حيث أّننا ن .نظريالمقترح ال يذالفيـ المقاصد العميقة ل ،فكرية متنوعة

                                                 
 .2-2، ص .ًً .جدا القصيرة القصة أفؽ منيا في بد ال إضاءاتالجنيدي:  عمار- 1
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 محيصًا وتفحصاً تتزيد أو تنقص،  انتقضْتو قراءة أخرى،و قراءة ما تمثمتْ كمّ  ،مؿتيكلـ 
يا حاوؿ أف نختبر مجموعة مف المحاور لمدخوؿ إلى مشروعن دراسةوفي ىذه ال

في  ة المفيـومع محاور  لطبيعة ىذا النوع، وما يعكسو المصطمح نافي قراءتالسردي 
 داخؿ ىذا السور.و  مف خارجمشروع ىذا التسوير  محاولة

 في معنى القص: - أ

مف المفاىيـ أماـ زخـ ىائؿ  ،ممغز ومتعاظؿ المصطمحات السردية عففيمومنا بقي م
التعدد أماـ إشكاليات جديدة برزت عمى  وصمت ب ووتطور سيرورت ،طبيعة المصطمحيتصؿ ب

 والداللية الحدود المعجمية مفليفيد  في تجاوز النقدية، ومف ثـّ  اإلبداعية مستوى الممارسة
عدة مفاىيـ  ع إلى إعادة فحصدفّيتو حرك تقمبفي أوجيو المختمفة  وما يرشحو لممصطمح

دور  يـتقدتتعّمؽ بالسرد، النص، الحكاية، القص... كمفاىيـ متداخمة ومتشابكة، يعزى ليا 
 .سمبيال قيتمنقدي ميـ في كشؼ طبيعة وخصوصية الماّدة؛ حّتى تنفمت مف ال

شمؿ فف الرواية والقصة ياتسع لإّف في حمى مصطمح القصة مع المد النقدي 
واألحبلـ واألفبلـ والدعايات والخطابات السياسية  لحكايات الشعبية واألساطير،القصيرة، وا

يرى     1والمسرحيات والبانتوميـ وكذلؾ الموسيقى والرقص وفف الرسـ واألخبار اليومية
واف لـ يكف ذلؾ بالطريقة المعتادة.  ،في كؿ ىذه ثمة قصص تحكىالمفيـو في اتساعّيتو "

ستخراج تمؾ الحكايات ليستكشؼ ما تقـو عميو مف عناصر وما ويقـو المختص بالسرد با
فالقصة خطاب ونظامو ىو الذي يحدد نمطو بعيدا عف  .2ينتظـ تمؾ العناصر مف أنظمة"

 جدؿ القص كمفيـو شامؿ.
أّف  السردى ع مف معنوس   أفبعد  يعتبر ىذا الطرح، حيث روالف بارتال يخالؼ 

 وأّف المفظة في حدِّ ذاتيا تعتبر قّصة ،نفسيا القصة عنىىو م السرد؛ ألشكاؿمرادفة القصة 
                                                 

دليؿ الناقد األدبي إضاءة ألكثر مف سبعيف تيارًا ومصطمحًا نقديًا  :والرويمي ميجاف سعد البازعي: ينظر  - 1
 . 922-924ص، 6222بيروت، الدار البيضاء  6معاصرًا ، المركز الثقافي العربي، ط

 .923، صف ،ـ - 2
 - و يمكف أف ، يماءالسرد تحممو المغة المنطوقة شفوية كانت أـ مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أو متحركة، واإل

ة، يكوف السرد في األسطورة، والحكاية الخرافية، وفي الحكاية عمى لساف الحيوانات، وفي الخرافة، وفي األقصوص
والدراما، والممياة، والبانتوميـ، والموحة المرسومة، وفي النقش عمى الزجاج، وفي  ،والممحمة، والتاريخ، والمأساة

السرد ال يعير اىتماما  لجودة األدب وال لرداءتو، انو عالمي )عبر  وفي المحادثة. السينما، والخبر الصحفي التافو،
 .4ص، 9122، 4ع بغداد، األقبلـ، سامية اسعد احمد، ،ينظر: التحميؿ البنيوي لمسرد، تر(. تاريخي(، )عبر ثقافي
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نقؿ إلينا قصة أو مغزى أو فكرة ما عبر ىذه الفنوف فيو تصوير لقصة ونقؿ ألحداثيا ا تيانّ 
المظير تي تتعمؽ بالجانب الصوغي لمغة، "ىذه الطريقة ال -عبر أشكالو المختمفة ىذه القصة

الجانب التركيبي )السردي( بحضور مقوالت الصيغة المفظي، والتتابع الزمني/المنطقي، و 
 ذلؾ مف الخصائص. وغير 1والزمف "
 

يا السرد مف بوتقة خرجيكجنس أدبي حكائي  "القصة القصيرة جدا"عندما ظيرت   
القصصي ىو  ، باعتبار "السردالقصة العامة إلى خصوصياتيا التي يفرضيا نظاميا الخاص

فإف الجاذبية التي وقعت فييا القصة  2"تي تتـ بيا ىذه الواقعةالطريقة ال اإخراج الواقعة زائد
القصيرة جدا في حدود الوسط بيف تنازع السرد والشعر بقيت بمرجعّية معمّقة لوال طيؼ 
الحكي المضمر الموجود في السرد كفضاء واسع؛ ىو ما رّجح كفة االنتماء السردي لصالح 

 .ف القصالشعر؛ ىو ما صّوغ لمنقد العتبارىا ضمف ف
 

  :"القصيرة جدا" في معنى القصر-ب 
 في مصطمحات ول د ء الذيالشي والمممح، الداللة ممتبس ىنا القصريعتبر مفيـو "

 ذلؾ يكوف أف ويمكف .… قصيرة جدا مشيد، ومضة، لقطة، قصيصة، :قبيؿ مف التسمية

 بيا  حيان ات الصغيرةػػػػالمساح كوف أخرى، بدالالت فيمو غنى، القصر يمكف مصدر

 عالـ القصيرةمال يرقب وجودي قصر فيو وعميو، ..(.ظبلؿ، غرؼ جيوب، مرآة، المناديؿ،(

 عمى عصارة واإلطبللة التأمؿ مف كبير قدر عمى بمثابة كوات المواصفات، بيذه الجديرة جدا

 3وامتبلء" كحاجة خارج الحكي أو التيو في صاحبيا تسقط ال خبرة وحياة تقطر تجربة
 تأخذ شكبل يعّبر عف ىذا االمتداد.بالضرورة 

تحتكـ الكتابة في حالة البوح إلى الجسد؛ وىو يناغي الروح، ويداعب الذات 
"كاف عمى العمؿ أف يخرج عمى كؿ وضع أو المتشظّية، عمى سطح الرغبة. مف حيث 

إلى سؤاؿ يطرحو عمى الكبلـ  يقرأهمناسبة ....يتحوؿ العمؿ األدبي بنظر مف يكتبو أو 
                                                 

 .32الشعرية، ص تزفيطاف تودروؼ: - 1
الصورة، المنيج، الطبع  -)إضاءة تاريخية عمى قضايا أساسية موسوعة نظرية األدب: مجموعة كتاب روس - 2

 .292، ص9114دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد،، 9ط ،المتفرد(، تر، جميؿ نصيؼ التكريتي

 - الجوؼ عبد الغني فوزي: تأمبلت في المشيد... النفس العميؽ في القصة القصيرة جدا، مجمة الجوبة، - 3

 .93ص ،ـ6292ىػ، 9349، ربيع 62، عديةالسعو  العربية المممكة
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العمؿ األدبي منظما لبحث عظيـ  د  ىذا القارئ بأعماقو، ويبلمس حدوده، ....حتى عُ  يحسس
لصالح الحالة في تجميات المنجز نَقدِّر جحمو كجانب عرضي  1وغير متوقؼ عف الكممات"
 "سبيــلفي نص تحت عنواف: "كما يعرضة الكاتب  .لتوصيؼ الفعؿ اإلبداعي

 سبيــــل
 في غياىب الجب

 جاةيرفع كؼ الن
 تدّلت لو الحّيات

 2... أيُّيـ حّية موسى؟
 

في حفر  ،تواصمية المبنىفي واستمرار حوار المعنى  3"الشكؿ كيفية وجود"يعتبر 
ة السردية لمقاربة البنيّ  ،ى تثبت القراءة عمى وجو واحدحتّ ف؛ ؤاؿوراء الس الذات البلىثة

مف المؤكد تنجمي تحت بنية  الّتي القصصليكف باإلمكاف المقارنة بيف  "لقصة القصيرة جًداػ"ل
إلى كشؼ سيمات تكوينية جوىرية مف محو األجناس األدبية وتماىي الشعري مع  ،موحدة

النثري وأف تقرأ في إطار التجريب وىاجس الكتابة وىموميا مف توتر وتنازع بنيوي في عمؽ 
ـ الكتابة ـز لمفيو كافتراض تجنيسي يثير بمكوناتو التخييمية المد المتأ ،القص القصير جدا

العمؿ مترتب عمى إلقاء انطباع أو تعبير عف ؛ فلئلنساف المعاصرلعبثية الفكر والحياة 
فبات ، ىاجس يضمنو رؤية لرسالة مفتوحة تحيؿ إلى إمكانيات قرائية ال متناىية التأويؿ

 .التشكيؿ ال يشكؿ لعبة ذىنية أو مجّرد تعمـ قاعدة
نما ىي كذلؾ ألّنيا  ياكونل ؛جًدا ةر قصي "سبيــل"نصال بنّية عبرتال  "صغيرة الحجـ، وا 

عولجت عبلجا خاصا، وىو أّنيا تناولت موضوعيا عمى أساس رأسي ال أفقي وفّجرت 
طاقات الموقؼ الواحد، بالتركيز عمى نقاط التحوؿ فيو، فالذي يقؼ عمى منحنى الطريؽ 

موقؼ يحتاج لو أف يجمع بيف يحتاج لو أف يرى الطريؽ كمو والذي يفجر نقاط التحوؿ في ال

                                                 
 9122منشورات عويدات، بيروت، باريس،  ،9ط زيد، روالف بارت: النقد البنيوي لمحكاية، تر، أنطواف أبو - 1

 .22ص

 /http://www.facebook.comغريب: سبيؿ، انترنتمحمد يوسؼ  - 2
 .43، ص9114بيروت،  -دار الفكر المبناني ،9ط ابة والخمؽ الفني،دزيرية سقاؿ: الكت - 3

http://www.facebook.com/
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الماضي والحاضر والمستقبؿ في لحظة واحدة ماثمة لمعياف، فتبدو األزمنة المتعاقبة وكأّنيا 
 ليذوب الزمف ويسقط حدوده، ليترؾ مكانو لمفف.                 1متعاصرة"

مت في تشكّ  ،نتاج العصرك "القصة القصيرة جًدايعبر عف جنس " "سبيــل"إّف النص
التصورات األدبية المعاصرة مف ىذا المنظور ال تعتبر جنسا جديدا خطر عمى باؿ ظؿ 

غير أّنيا كنوع مبتكر استميـ مف  ؛الصدفة في عمدىا عمى خصائص المنجز القصصي
يخضعيا  ،توظيفا مغايرا جديدا ،المادة المعاصرة بتوظيؼ مممح قصصي سابؽ أو معاصر

 يا بصفات خاصة. مما أتاح توشح  لشروطو دوف خضوعو ليا
 ـ اقتراح بديؿ جذري يعد ضربا مفيقدّ في ىذا النوع في كنؼ ىذه الضبابية الكاتب 

ة الحفر يمس عمؽ الذات؛  آليات اشتغاؿ الثقافة. وىنا نبلحظ أمرا ميما المستحيؿ، عمميّ 
د التقمي رؤية تستفيد مف آخر إنجازات النقد العربي  وبدوف الوقوع في؛ جدا، تمؾ الثنائيات

 .لطبيعة التأليؼ في القصة القصيرة جدا. غير الواعي بالظرفيات المغايرة
 

حقوؿ  توسطي نوع معالـ صتشخِّ  ةفنيّ  منطقية تقـو عمى مقاييس ريقةالبحث عف ط إف
قامة  ،الحجـإلى  النظرض عمينا إسقاط مبدأ ر تف ،معروفة النسب مبدئيا إبداعية  في اإلمعافوا 

"القصة  اط التي تحتجز ىذا المقياس؛ الذي  يزيحتعدد األنم، للمنص الداخمية الخصائص
كمسألة تجعؿ " جدا"... "القصة القصيرة"ط نم إلى "القصة القصيرة"مف نمط القصيرة جدا" 
 واستخبلصات بمبلحظات يسند أف عمى إغفالو يصعب خارجي مؤشر "الحجـمف قضّية 

 الخارج. ء مف الداخؿ إلىتحدد االنتما 2نفسو" النص أو العمؿ منطؽ  مف مستمدة
 عممية في أىمّيتو عمى ثانويا، مقياسا (الصفحات عدد)  الطوؿ أو الحجـاعتبار  يمكف

 مف عدد سحري ىناؾ فميساألجناس " لحدود ةوالمميز  ةالفاصم ودمحدلمكمبل  كمممح التصنيؼ

صة فمف الترؼ أف نناقش أقصر قأو القصيدة بأنواعيا؛  3القصة" عنده تتوقؼ الكممات
  .قصيرة جدا، أو أطوؿ رواية

                                                 
 .1-2، صدزيرية سقاؿ: الكتابة والخمؽ الفني - 1

 التوزيع، عمافو  لمنشر أزمنة (رةيالقص ةيالروا ةيبن) فيفمسط و األردف يف رةيالقص ةيالروا : اهلل ديعب محمد - 2
  30 .ص ،2002

 . 30 ص ف،يفمسط و األردف قي رةيقصال ةيالروا : اهلل ديعب محمد - 3
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ز إيخنباـو بيف القصة والرواية حيث اعتبر الرواية شكبل تمفيقيا، أما تميي مف خبلؿ 
القصة القصيرة فيي شكؿ أساسي وىي عنده منحدرة مف التاريخ واألشعار، أما الرواية فقد 

كوف ذلؾ في جاءت مف الخرافة. وتبنى القصة عمى قاعدة تناقض، تيتـ باالختصار وال ي
الرواية كما أف ىناؾ تقنية إبطاء الحدث في الرواية، وىو ما ال نجده في القصة القصيرة 
الحتواء الرواية عمى حبكات متوازية، وتمثؿ النياية في الرواية انحدارا، وتكوف وقوفا عند 

 إف  ما تتيحو المساحة العريضة مف حرية فػي مشيد القصةف 1القمة في القصة القصيرة.
، أو "قصة قصيرة جدا"القصيرة جدا، ال تعني اعتبار أّي كتابة قصيرة فػي فضائيا بالّضرورة 

نما تعني أّنيا تسمح لمكاتب بأف يختار، مف ىذا الفضاء  أن يا بغير قوانيف داخمية ُمحَددة، وا 
 الَشاسع قوانينو الخاصة، التي يبني بيا نّصو الجديد الخاص بجمالياتو الخاصة كذلؾ. إف

ال يصنع شعرية السرد، فػي  الحكي المحض ميما احتشد بالتوازيات أو الشطحات الغرائبية،
نما تصنعيا حركة معانات التجربة، وتحوالتيا، بوقعيا الخاص  القصة القصيرة جدا، وا 

ينحوا أف  وتكثيفيا الّشعوري والمغوي، باختيار آليات سردية خاصة، ىو ما يجعؿ ىذا السرد
 ريا.سرًدا شع  يكوف

لكنيا تمثؿ موقؼ نعبر عميو باختصار  تخضع لشروطو بنّية حدثيةالقصة إف اعتبار 
 قصة" بل يمكف أف تأتي، فالصبغة األدبية كممثمة ،تستند عمى غيرىا مف العناصر الثانوية

ويتوصؿ إلييا مف فراغ فمف غير الممكف أف نكتب التاريخ أو النقد بدوف  "جدا قصيرة
رقابة  مف تحرر مف إال يحسنيا ال لذة "الكتابة ، باعتبار أفّ فاىيمياالنطبلؽ مف نظاـ م

 وىذه الرؤية لنصو، مكانا روحيا في وجد  مف السبع إال بدرجاتيا تعبر ال لذة الشكؿ، الكتابة

 2"!غير الكممات ال عدد عمى معتمدا جدا قصيرة كتابة قصة في التجديد يرى لكاتب تتأتى لف
ىو الذي يحدد قالبيا، أّما القصة القصيرة فإّف قالبيا يحدد فإذا كاف "طوؿ الرواية 

وال يمكف أف يوجد أّي مقياس لمطوؿ في القصة القصيرة جدا "إاّل ذلؾ المقياس الذي  3طوليا"
القصة القصيرة فف تطبيقي، فإّف القصة القصيرة جدا  إذا كنا نعتبر أفّ  4تحتمو المادة نفسيا"

                                                 
المركز الثقافي  ،معرفة اآلخر، مدخؿ إلى المناىج النقدية الحديثة :الغانمي سعيد، عواد عمي ،عبد اهلل إبراىيـ - 1

 .93، ص9116العربي، بيروت، 
 - الجوؼالجوبة،  ليمى ابراىيـ: نصوص تقودنا إلييا الفراشات...أسئمة في )تقميدية القصة القصيرة جدا(، مجمة - 2

 .92ـ، ص6292ىػ، 9349، ربيع 62، عالسعودية العربية المممكة
 .42، ص9114فرانؾ أوكونور: الصوت المنفرد، تر، محمود الربيعي، الييئة المصرية لمكتاب،  -3

 .42ـ. ف ، ص  -4



 القصة القصيرة جدا الماىية والرىاف                                       الفصؿ األوؿ

 

- 42 - 

 

ميؿ الى الفف الخالص. وليس الفرؽ بينيما فرؽ في الطوؿ ، ومف الواضح أّنو يفف خالص
نما ىو فرؽ في الطبيعة الفنية لكؿ منيما، فالفكرة التي تقدميا أحداىما بنجاح تخفؽ  وا 

والموضوع الذي يصمح عبلجو في واحدة منيما ال  األخرى في تقديميا عمى الوجو األوؿ
 غيا في شكمو.فكؿ لو خصوصية جوىرية يصب 1يصمح عبلجو في األخرى

                                                                       

 ودوافع التأليف: ظرفيات النشأة -ج
يا وما اكِ رَ موازية لطبيعة الحياة وحِ القصة القصيرة جّدا" جاءت "إّف ظيور إبداعّية "
 جعؿ مف ىذا الشكؿ الجديد في نّص ورة، عمى نحو رعة والصّ يناظر ذلؾ في عصر السّ 

د معنى الكتابة حيف ال تصبح ىامشا فقط؛ بؿ وكذلؾ حيف ، تعبيرا جس  "ة القصيرة جداالقصّ "
تعتبر ثورة في عالـ السرد وانفجارا  فيي 2"تواجو ضغط الحياة وكثافتيا بمواكبة نظيرة لو
 ة كتِّب ليا الوالد سرديا يرـو استشراؼ آفاؽ أرحب وأعمؽ لمقصة،

 أولى فاتحةً  ـ، 1938 عاـ "ناتالي ساروت" لمفرنسية انفعاالت كتاب صدور كاف

أوؿ عرؼ حيث  القصيرة، القصة فف إلى يكوف ما أقرب ،جديد سرديّ  ففٍّ  حوؿ الجدؿ أثارت
 تناوبت ثـّ  ،ـ 1971عاـ "العشري فتحي"المصري  الباحث يد عمى كانت لمكتاب عربية ترجمة

 انفعاالت  كتاب عمى تسمية جداً  القصيرة القصةتتناوؿ التي والمقاالت الدراسات
 وضع الذي  انفعاالت مترجـ كتاب إلى يعود ذلؾ في السبب ولعؿّ ، جداً  القصيرة بالقصص

 ".جداً  قصيرة قصص" الكتاب عنواف
 في قصص" تعبير قصصو بعض الشاروني عمى يوسؼ المصري القاص وأطمؽ

 عاـ "الخمسة العشاؽ" :قصصو القصص ومف مف قصراً  أكثر ىذه قصصو أف بمعنى "دقائؽ

 "الموسيقية الكراسي"و ـ، 1969 عاـ "الزحاـ"و ـ، 1960عاـ "إلى امرأة رسالةو" ـ، 1954
  .غيرىا....

                                                 
 - فف خالص، لتغّير الرواية فف تطبيقي والقصة القصيرة  فرانؾ أوكونور أفّ  قد نخالؼ النظرة في اعتبار

 المعطيات
 .2فرانؾ أوكونور: الصوت المنفرد، ص - 1

2
  2002روت، ير، بػػػػػػػػػػػػؤسسة العربية لمدراسات والنشالم ،1طإشكاليات قصيدة النثر، عز الديف المناصرة:   

 .72ص
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 "جدا قصيرة قصة مصطمح أطمؽ مف ىو أوؿ "رساـ نوئيؿ العراقي القاصويعد 
 تجربةإضافة إلى ، العراقية الببلد مجمة في نشرىا التي قصصو بعض عمى ـ 1930عاـ

 "العذارى" القصصية مجموعتو أصدر أنو إلى فتشير عواد، يوسؼ توفيؽ المبناني القاص
 ".حكايات"  :اسـ عمييا أطمؽ أنو غير قصيرة جدا، قصصا وضمت ـ، 1944عاـ

األربعينيات  بداية إلى الفف ىذا ظيور بداية حمودي الحميد عبد باسـ  الناقد ويرجع
 كبيرة درجة بمغت حتى التجارب تبلحقت ثـ ،"قصيرة جدا قصصُنشرت إذ الماضي، القرف مف

العراؽ  مف الناصري بثينة أف ويذكر الستينيات والسبعينيات، مرحمتي في الفني النضج مف
 : اسـ قصصيا إحدى عمى أطمقتـ، و  1974 عاـ الصادرة حصاف حدوة مجموعتيا نشرت

ضمف  جدا قصيرة قصص خمس الراوي حبيب خالد  القاص َنَشرَ  ثـّ  ،جدا قصيرة قصة»
 ثـّ  ، الربيعي مجيد عبدالرحمف    تبله ـ، ثـ 1975عاـ الصادرة  الميمي القطار مجموعتو

جمعة البلمي و براىيـ خمؼ أحمد  أحمد وا 
عبر أقطار  يث تبلحقت التجاربح ....1

 احقيقي ا، لتعرؼ نضجا كتابيا ووعيثانيةبدايات األلفنية ال الوطف العربي، وبخاصة في
 الفف. داىالكتابة في  تاأبجديو بضروريات 
 

تنيض الكاتبة الحداثية عمى الداللة المغمقة، التي تقّيد القارئ باتجاه واحد لمتأويؿ 
مقممة بذلؾ دور المشاركة في انجازه، بدفع الممؿ. لتنتصر لمكتابة المنفتحة، التي تنفتح عمى 
إمكانيات التأويؿ وتعددّية الداللة، مما تترؾ فجوات ومساحات فارغة بيضاء تحّفز المخّيمة 
والقدرات القارئة، والتناصّية، وتدعوه إلى المشاركة الفّعالة في مؿء ىذه الفجوات وتمويف ىذا 
البياض الّنصي، وترىيف المضمر والغامض والمسكوت عنو، مما يحّقؽ لو لّذة المشاركة 
والكشؼ. كتابة تثور باستمرار عمى المستوى المعجمي ذو الداللة السطحية،  لتحيؿ عمى 

ينبو مركز التفعيؿ الداللي لكؿ ما يطمبو الّنص وىذا ما وجده المبدعيف في فف  مستوى عميؽ
القصة القصيرة جدا، التي بدأت الصحؼ والمجبلت العربية والغربية المتخصصة في فف 
القص عمى حد سواء تشيد تأثرىا بكتابة "نتالي ساروت"، وتستميـ تقنيات السرد الموظفة 

 لدييا.

                                                 
1

 22، عالسعودية العربية المممكة - الجوؼمجّمة الجوبة،  ، النقد ضوء في جدا القصيرة القصة :العزازمة محمود - 
 .24-23ص ،ـ2010ىػ، 1431ربيع 
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في ىذا الفف الجديد مف حيث كونو إستراتيجية حوار وجدؿ يبينو والقارئ فاشتغؿ السرد       
 في تأرجح متواصؿ بيف اإلستراتيجيتيف، فالنص عنده ليس سوى نسيج فضاءات بيضاء

لمّنص حيث تعزى وفرجات ينبغي ممؤىا، أو آلة كسولة تحتاج إلى قارئ نموذجي يفّعميا. 
مالية وغيرىا،  تاركة المجاـ لمقارئ المبادرة في مسؾ وظيفتو التعميمية إلى جانب الوظيفة الج

 الداللة. 
كتابة ال تقوؿ كؿ ما يدور في ذىف الكاتب ألّف ال أىمية ليا أماـ مراد المتمقي الذي 
يرغب في قراءة ما يتناسب وتوجيو االنفعالي، الذي ال يتسنى لو التجسيد دوف وسائؿ وآليات 

 لمفارقة، الغموض.... منيا التكثيؼ، اإليحاء، الرمز، ا
دة التي يرغب في إعادة قراءتيا واالستزادة إف المتمقي لؤلدب يجد أف األعماؿ الجيّ  

مف مثميا، ىي تمؾ  األعماؿ التي تدفعو إلى التعمؽ في ذاتو. قيؿ أف أرخص طرؽ العبلج 
جعمو ا مف ذاتو، ويالنفسي ىو الكتاب، بحيث أف القارئ يتعمؽ بالسرد الذي يجد فيو جزءً 

يتفكر فييا وفي كينونتو وماضيو ومستقبمو، بالضبط كما تفعؿ بنا قراءةٌ  واحدة لمخيميائي 
 وىو في اعتقادنا ما يبحث عنو كؿ إنساف في أي عمٍؿ أدبي.

 وجد اإلنساف ما في القص مف عناصر ووسائؿ التربية واإلمتاع، والتعميـ والتثقيؼ        
س عميو الناس سموكيـ، شأنو شأف القوانيف والعادات أي تحولت كؿ قصة إلى نموذج يقي

التعبير عف مكنونات النفس. والمقصود ىنا مف وجية نظر الكاتب ال و  1والتقاليد واألعراؼ"
المتمقي. فكّؿ قارئ شِره يجد في نفسو الرغبة بعد حيف في أف يخط تجاربو وحياتو ِقصصا. 

اغب ينفي اإلبداع والتمّيز لكف ليس بالضرورة ولكّؿ منا قصة يحكييا، ومف ىنا يبرز تعدد الر 
 المبدعيف حقا. بيد أف الفرؽ بينيما ىو الممػَكة أو الموىبة في بموغ درجة اإلبداع القصصي

 أو الروائي بما يحقؽ األىداؼ األخرى لمفرد المتمقي ولممجتمعات.
سابقة، فيو عاصر بيف قيـ مفاىيمية جديدة عمى أنقاض قيـ مترعرع اإلنساف ال        

أخذ المبدع عمى عاتقو ف 2الشاىد عمى ذاتو بما "عانى أوال في داخمو انييار المفاىيـ السابقة"
التسجيؿ الجمالي مف لقطات مقتنصة مف سيؿ مشاىد الحياة الدفاؽ، ىذه المقطة التي غالبا 

ـ عبر "تقيما تنفض الغبار عف اليامشي والمقصي، أو عف تفاصيؿ حياتنا الدقيقة العابرة،

                                                 
 .44، ص9113دار النديـ لمصحافة والنشر، القاىرة، يناير، 9طمدحت الجبار: السرد النوبي المعاصر،  - 1

 3، ع6عبد الحسف عمي ميميؿ: االتجاه الدرامي في القصيدة العراقية المعاصرة، مجمة جامعة ذي قار، مجمد - 2
 .6، ص6222آذار 
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جدلية الفف والواقع مسافة بيف العالـ والخطاب المعبر عنو. ومف ثـ تتيح ىذه المسافة التقبؿ 
وذلؾ في إيجاز وتكثيؼ يفتحاف عمى القارئ نوافذ التأويؿ واالستقراء. فيي نفخ في  1الجمالي"

 طوؿ القضايا الساخنة إلى العالـ الفسيح الذي يصب عنايتو بكؿ تجمياتو في خطوط
 االختبلؼ. عرضئتبلؼ و في اال

د القارئ عمى األخبار السريعة والخاطفة، التي أسست ليا الجرائد والمجبلت في تعو          
ظؿ عصر التكنولوجيا والسرعة التي برمجت اإلنساف عمى طبيعتيا وأنشأت منو إنسانا أنانيا 

 .يطمب كؿ شيء في الحاؿ دوف انتظار دقائؽ الغياب
ت "االختراعات الرقمية اليائمة، وسرعة اإليقاع في التعامؿ مع األشياء كما ساىم        

في بمورة ىذا الشكؿ كمطمب اجتماعي يعبر عف الفرد  2وكؿ المعنويات الذىنية والروحية"
 المعاصر فيو، بنزعتو السريعة و الفورية.

، حتى أصبح عمى الفرد سمبا تانعكس ،الحياة المعاصرة أكثر مما كانت عميو تتعقد       
ما توفره القصة القصيرة جدا  وى بما خؼ  ظمو وقُصَر وقتو؛ يطمب الترويح عف النفس،

الذات عمى طيوؼ ؿ مبعيدة عف التأـز والصراعات واإلسياب في الطرح. في سبيؿ ح
التجريب، ويتعيف ىذا المفيـو كبينة مف المعطيات المحصمة في  تقنّيةاإلبداع، يقترح الكتاب 

يكيفيا المبدع مع مختمؼ وضعيات اإلنجاز بتغيير وتعديؿ وانتقاء بعض الجزئيات الذاكرة 
فييا مف خبلؿ تمثؿ الحالة المقبولة عمى المستوى اإلبداعي يفترض منؾ لمبادرة مواجية 
وضعية جديدة كونو ينتقي مف الذاكرة بنّية جوىرية تستدعى إطار متعمؽ بتأطير متذكر 

تغيير بعض الجزئيات التفصيمية، حيف يقتضي الحاؿ ذلؾ وىذا يستمـز التكيؼ مع الحالة ب
 اإلطار بنّية مف المعطيات تستعمؿ لتمثيؿ حالة يمكف ليا القبوؿ.

التأليؼ في القصة القصيرة جًدا لـ يكف لينشأ مف دوف تربة الجدلية المعاصرة تأخذ         
قافي والجمالي المنتيية إليو مف كؿ الفنوف نصيب ليا كانت أف تفسر في السياؽ المسفر لمث

فالتأليؼ لف يتوقؼ بإيجاد الشكؿ   3القراءة الجديدة مف معيف مكوف "المزاج الثقافي لمعصر"
األصيؿ ذي المبلمح المتعالية في البنية والداللة حبل مقبوال مرحميا ومؤقتا لتغطي صعوبة 

                                                 
 .46ص، 9112، 3مجمة األقبلـ، عدد ( )مدخؿ نظري،التمقي والتأويؿ :محمد بف عياد - 1
انترنت، مجمة ثقافية الكترونية تعني بكؿ أشكاؿ  أركاف القصة القصيرة جدا ومكوناتيا الداخمية: جميؿ حمداوي - 2

  http://nwa1-i.com/vb/archive/index.php/t26.htmlالكتابة اإلبداعية، ص
 
 .36، ص9113، خريؼ 4، ع94عبد اهلل محمد الغذامي: القمر األسود أو النص القاتؿ، مجمة فصوؿ، ـ - 3

http://www.adabfan.com/author/jemilhamdawi/
http://nwa9i.com/vb/archive/index.php/t-62.html
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مة موالية منيا مف الوصوؿ، وعدـ قبوؿ ىذه البنية بمعطى جاىز وتوظيؼ مباشر في مرح
تأطير فّعاليات الحركة اإلبداعية، بمعنى آخر أف التجريب صار أداة وسبلحا ثقافيا ىدفو 

"فقراءة النص يجب الوحيد ىو مقاومة ىيمنة النموذج والدفاع عف مقدسات عناصر اإلبداع 
 1ىا"أف تتقبؿ طبيعتو، وتحاوؿ بعد ذلؾ تفسيرىا، بدؿ أف تشجبيا أو تدينيا أو حتى تبرر 

 قراءة تخمؽ مساحة آمنة لتشكبلت الفف في تجاوزه لممألوؼ والمتداوؿ. 
 

 :مبدأ المغايرةالجذور العربية و 
فالمعايير األدبية ليست مطمقة، فإف كاف العرب  2تاريخي" -إّف "األدبية مفيـو سوسيو  

ء والمصوص السور القرآنية القصيرة، واألحاديث النبوية الشريفة، وأخبار البخبلقد  عرفوا 
 والمغفميف والحمقى... نوادر جحا، وأحاديث السمار، عبلوة عمى النكت واألحاجي واأللغاز

امتدادا تراثيا لمنادرة والخبر والنكتة  القصة القصيرة جًدافيؿ يمكف اعتبار ىذا الفف الجديد 
 ؟والقصة والحكاية

 ة تحقؽ لمممفوظ السردي االكتفاءُيَعدُّ مفيـو الخبر في التراث العربي: "بنّية حدثيّ       
 "جدا صيرةالق قصةال" تأتيل ،ميا الخاّصةمف نظاـ مفاىي اانطبلق ياتاريخ تكتب 3بذاتو" 
 ، متعدّية لمذواتر عميو الصبغة األدبيةعبِّ تتمثؿ موقؼ و  ،تخضع لشروطيا ،حالةنتاج ك

 إلى رقابة الجوىر. 4"رقابة الشكؿ مف تحرر مف إال يحسنيا ال لذة "الكتابة في ر أفّ تعتب
فنوف نشأت استجابة  يّ ى ، المقامة...لنادرة والخبر والنكتة والقصة والحكايةا إفّ  

 لحياة العربية القديمة، كما نشأتلمتطمبات وحاجيات ثقافية اجتماعية، نابعة مف طبيعة ا
لعربي القصة القصيرة جًدا في ىذا العصر، تعبيرا عف ظروؼ مغايرة تماما لما كاف عميو ا

صمة. فالقصة القصيرة جًدا كتابة يا ب وبط، ونتاج رؤى فكرية ونفسّية ال تر في وقت مضى
 بدوف حبكة وال شخصيات، حيث تتكئ الكاتبة عمى الضمائر الشخصية تنويعا وأسمبة

 وتوصيؼ االنفعاالت الداخمية، وربط الداخؿ النفسي بالخارج الحركي.
                                                 

 كرػػػعبد الواحد التيامي العممي: قراءة السرد العربي القديـ بيف وىـ المماثمة ومبدأ المغايرة، مجمة عالـ الف - 1
 .24ص

د لنظرية األدب، تر، محمد مساعدي، جامعة سيدي ىانس روبرت ياوس: نحو جمالية لمتمقي، تاريخ األدب تح - 2
 .31محمد بف عبد اهلل، ص

3
 .494، ص9112لبناف،  -، دار الغرب األسبلمي، بيروت9محمد القاضي: الخبر في األدب العربي، ط - 
 .92ليمى ابراىيـ: نصوص تقودنا إلييا الفراشات...أسئمة في )تقميدية القصة القصيرة جدا(، ص - 4
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تنكير  فييا الذات تعتمد تنطمؽ مف ضيؽ وجودي،" ة جداقصير ال ةقص"ال في ةالكتاب فّ إ     
االنفعالية، وذلؾ في قالب فيو  ياحركاترصد يتوصيؼ نفسي داخمي، موصولة ب، ياتشخصيّ 

فبل ينبغي أف  ،إرىاص القص والشعر، يقّدـ في حجـ صغير جدا يتراوح بيف بضع األسطر
حيث مف النّقاد مف  ؛ؼ والمغايرةنقع في وىـ المماثمة، لكف عمينا أف نؤمف بمبدأ االختبل

 ومتوافر  ..،الراقييف ومحتواه وػشكم"موجػود في  باعتبارهر ليا جذور في التراث العربي، يعتب

 بحداثتيا االدعاء أو يمكف إنكارىامف التراث األدبي القديـ، ولو جذوره التي ال  كبير كـ في

 لكّنو كذلؾ. 1".المطمقة
بخبلؼ التوجو الببلغي وأس الكتابة لحقيقة جذور عربية، ليس ليذا الفف الوليد في ا 

الفنّية والذوؽ، الذي يستمد رؤياه مف القص؛ في إحدى مفاىيمو ىو البياف والوضوح في 
وتتابع  في تتبع الشيء وتقصيو وما ينجـ عنو مف المطابقة .2القصد مف الشيء، والمراد منو

الجديدة التي تراىف عمى الترميز  الكبلـ بعضو يفضي إلى البعض. بخبلؼ الببلغة
  والغموض، واإليحاء...

 الخبر أوفف  فبل يمكف اعتبار ىذا الفف الجديد امتدادا ثقافيا، أو اجتماعيا لمنادرة أو 
كيؼ وىي تحمؿ صورتيا ف .العصرة ثاحدمقصة القصيرة في ل ادالنكتة، وال ُيعدُّ امتدا

ؿ ىموميا، طارقة حوار البحث عف وحدة وتتحم   ! الخاّصة، بعيدا عف منظور اآلخر..
يموميا وىواجسيا، في فضاءات مغايرة تماما ب ،معبرة عف حاؿ النفس المعاصرة ،توصيفّية

 شكبل ومضمونا.
 

 القصة القصيرة جدا والتجريب في األدب 2
 

 تجريبّية الكتابة وكتابة التجريب: -أ 
أو صورة مبيمة في أوؿ طريقيا  ،ذاتي ال شؾ في أّف يفيـ األدب عمى أّنو ساحة لبوح      

لتقاطع عروض الكتابة، والعرض الجديد مع ما  ،لبلنبثاؽ، تؤدي في النياية لعزلة التجربة
يدور في خياؿ الكاتب مف أحداث في مسرح المغة، ويعبر عف وجوده مف خبلؿ استخداـ 

 جرب في ميدانوطريقة جديدة في البوح، فيو تجريبي ألنو يعرؼ ما يفعؿ وكؿ مبدع ىو م

                                                 
 .92، صجداً  القصيرة القصة أفؽ منيا في بد ال الجنيدي: إضاءات عمار - 1

2
 مادة ) ؽ ص ص(. ،لساف العربينظر: ابف منظور،  - 
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مف الخصائص ما تجعمو وبيذا تكوف التجربة قرينة االبتكار. والحؽ نقوؿ أف الفناف يعمؿ 
 بطاقة اإلبداع رغـ كثرة األعماؿ.  ى غيرهمتفردا عم
مف الممؿ أف ف. االتجاه التجريبي يمثؿ ردة فعؿ التجاه زمف الدكتاتورية والييمنةإّف        

كتابة نمطية واحدة، ذلؾ أف مسار ذاكرتو يكاد يكوف متنوعا وأكثر  عمى كاتبعقؿ ال دَ و  عَ يُ 
كتمة الفيـ وتذّىف جينات الذاكرة  تم  نَ ىذه المرحمة التي حداثية، انفتاحا في مرحمة الما بعد 

يعتبر األدب متنفسا لرغبات الذات، واليواجس المشتتة بؿ مكانا  يمكف أف بلف .الثقافية لديو
 . لمفشؿ أو النجاحلتجارب تكوف خاضعة 

ال تقود الكتابة إال إلى مزيد كسر أفؽ توقع القارئ. فيي ليست بمعضمة ذاتية  بقدر        
كطبيعة نوعية  1أّنو "كؿ ما يطرح بصفة جديدة حتى لو كانت مؤقتة" ماىي ممارسة لمتجريب

، مما يكسبيا يجب أف تييمف عمى أنواع الكتابات األدبية، ونبذ النماذج السائدة في اإلبداع
طابعا فنيا يؤثث لمرحمة انتقالية تجديدية تيتـ بتقنيات الكتابة وبعوالـ الحياة المتنوعة. 

عف  ى الحقيقة،"تأسيس وتأصيؿ ألسموب جديد يمارسو القاص مف أجؿ الوصوؿ إلفالتجريب 
ة والتجريب "محاولة تقديـ موضوعات وطرؽ معالج 2طريؽ معارضة الواقع في الخياؿ أحيانا"

ة تضيؼ االبتكار والتجديد في بنية النص األدبي، سواء كاف ذلؾ في بنية كقيمة فنيّ  3جديدة"
المفردة أو الوصؼ أو الصورة أو عمى مستوى المضموف أو الشكؿ.. حتى يتـ التأسيس 

فرازات لك بشكؿ حداثي، وبطابع جمالي يطرد حالة الركود والجمود التي  ىاعصر تابة تتبلءـ وا 
 .النص اإلبداعي منذ عيود ماضيةابتمي بيا 
ال مانع في أف يجرب الكاتب في إبداعو، رغـ المد االستعبلئي الذي تنفرد بو تمؾ         

الكتابات القديمة، بحيث ال تقبؿ أف تنخرط في حداثة النص األدبي، وىذا يحيمنا إلى مفيـو 
لمتزمتيف، الذيف ال يؤمنوف )جدلية الحداثة( بمفيوميا الشاسع التي نبذىا فريؽ مف الكتاب ا

بمثاقفة النص، وال يدركوف أىمية ىذا المشروع التجديدي، بؿ يقوموف بفعؿ الوصاية عمى كؿ 
 .كتابة تجريبية متجددة وىنا يكمف العائؽ األكبر لكثير مف الكتابات األدبية

                                                 
  6222 وف الثقافية العامة، بغداد،ؤ التجريب في القصة والرواية، الموسوعة الصغيرة، دار الش :سميماف البكري -1

 .99ص
 .94، ص9114 ،ات، دار الشؤوف الثقافية  المأموف، بغدادمعجـ المصطمح :سمير عبد الرحيـ الجمبي -2
 .93، ص9126 ،سعيد غنيـ، الييئة المصرية لمكتب، القاىرة ،المسرحي، تر اإلخراج أسس :الكسندر ديف  -3
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جريب ليس ىناؾ أدنى مانع مف أف يجرب الكاتب، فاإلنساف بطبعو يحمؿ ىوية التجديد والت
في كثير مف أمور الحياة، والخطاب األدبي يستوعب كؿ أنواع التجريب وفؽ نسؽ أنموذجي 

 ييتـ بذائقة الفف وبثقافتو.
مف  نايديأ بيفالواقع الثقافي، في ظؿ ما وقع إّف التجريبية النصّية األدبية الراىنة، في        

قاط "الداللي الزمني" لموجود لعدد مف األدباء، ال نتبع عنصر اإلس نصوص قصصية متأخرة،
األدبي  -بػ"المعاصرة". ذلؾ االتصاؼ لمتجريب الفني وشري الحديث، لنعمـ بػ"الحداثة" أالب

المعمـ راىنًا عمى صعيد كتابة القصة القصيرة جدا عمى مستوى الوطف العربي والجزائر 
 لذؿ المسار.. بخاصة، تتخذ أسموبية معايير حداثية تعبيرًا واضحًا في االنتماء ورفض

عمى مستمسؾ نمطي عاـ  ثابت أو شبو ثابت  (األدب الراىف) وبفعؿ عدـ وقوؼ الفف      
افتراضات  إنيا ةمنطقي عممية ال )تجريبية)  امبريقية "عمميةباتصاليا المشروط كواقعة نسبيًا، 
 اى أساسييمكف عم1"وجمالية اتصالية أغراض لخدمة والنقاد والجميور الكتاب يضعيا تاريخية

ة استقراء أو تمييز الفرادة األسموبية والتخييمية بيف مبدع وآخر، والتمييز بف تجربة فنيّ 
ىو الكفيؿ  ،مفف عمى أصعدة األنواع واأللواف األدبيةلالتجريب  ثيحدتل -حداثيتيف -وأخرى

 ذاتّية الجماؿ وجاذبية اإلبداع.بتقديـ منتج يتعالى عف المألوؼ الفاقد 
ية النقدية )الجديدة( في األدب نحو االكتماؿ التنميطي العاـ والتي اتجيت النظر 

ستدفع نحو فتح آفاؽ اتجاىات ومدارس متجددة لفف عممية النقد األدبي عند المبدعيف مف 
النقاد، وحتى ذلؾ الحيف خبلؿ أكثر مف عقد قادـ سيظؿ متصورًا أّف اإلبداع في األدب 

حتى مف ال يمتمؾ موىبة ومف ال يمتمؾ ثقافة رفيعة   المعاصر مسألة سيمة مفتوحة ألي كاف
"مذىب في تقييـ المعرفة عمى ما تدركو الحواس وحدىا وال يمتمؾ صفة التجريب، كإبداع 

 .في ذىنية متوقدة 2وينكر وجودىا مبادئ فطرية في النفس، وقوانيف صادرة عف العقؿ"
مفيـو التجريب، ويتعيف في سبيؿ حؿ معضمة تطبيؽ عممية اإلبداع، يقترح الكتاب 

ىذا المفيـو كبينة مف المعطيات المحصمة في الذاكرة، يكيفيا المبدع مع مختمؼ وضعيات 
اإلنجاز بتغيير وتعديؿ وانتقاء بعض الجزئيات فييا، مف خبلؿ تمثؿ الحالة المقبولة عمى 

لذاكرة المستوى اإلبداعي، يفترض مف كؿ مبادرة مواجية وضعية جديدة، كونو ينتقي مف ا
ؼ مع الحالة بتغيير بعض بنّية جوىرية تستدعى إطار متعمؽ بتأطير متذكر يستمـز التكيُّ 

                                                 

 17. ص يف،وفمسط األردف في رةيالقص ةيالروا : اهلل ديعب محمد - 1
 . 13صوالمغة،  األدبمعجـ المصطمحات في  :مجدي وىبة  -2
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لتمثيؿ  ثمرإطار بنية مف المعطيات تست فيصيمية، حيف يقتضي الحاؿ ذلؾ، الجزئيات التف
 حالة يمكف ليا القبوؿ.

ة والداللة ة في البنيّ أف التأليؼ لف يتوفؽ في إيجاد الشكؿ األصيؿ ذي المبلمح المتعالي     
، وعدـ قبوؿ ىذه البنية لُمْدَرْؾ ال نيائي غطي صعوبة الوصوؿي حبل مقبوال مرحميا ومؤقتا

بمعطى جاىز وتوظيؼ مباشر في مرحمة موالية منيا مف تأطير فّعاليات الحركة اإلبداعية 
نة األنموذج ىدفو الوحيد ىو مقاومة ىيم ،بمعنى آخر أف التجريب صار أداة وسبلحا ثقافيا

 والدفاع عف مقدسات عناصر اإلبداع.
 
 الكتابة بين الثبات والتحول: -ب 

إذا اعتبرنا الجنس األدبي دراسة تجريدّية، الستخبلص القواعد العاّمة وفمسفة المفاىيـ 
واألصوؿ التنظيمّية، التي ىّي األساس النظري لتأطير اإلبداعي لممنجز، فإننا سنواجو 

الثقيؿ، في أنطولوجيا الظاىرة األدبية؛ التي تتسـ بخاصيتي التولد  بمعضمة مف العيار
والتحوؿ، ففي األولى نمحظ التولد الداخمي لؤلشكاؿ األدبية، أّما في الثانّية فنمحظ التحوؿ 

 "المفاىيـ النظرية تتطور وتغيرحيث أّف  الزمكاني لؤلدب باعتباره ظاىرة سيوسيو تاريخّية،
مع تطبيؽ تطور الواقع الثقافي  ،ومف أشكاؿ تطبيقيا تاريخيا ،أو تعدؿ مف مضمونيا
الذي أنتجيا مع تبدؿ المكونات التي تدخؿ فييا والحاجات الجديدة  ،واالجتماعي واالقتصادي

حيث ال تنفصؿ عف بيئتيا الثقافّية واالجتماعية، مف ىنا تتحدد صعوبة  1التي ترد عمييا"
 حوؿ إلى الثابت. المسعى التنظيري في محاولة رد المت

 باستمرار، فالنسؽ يتغّير المعاصرة إلى تجاوز ىذا التصدع تسعى النظرّية األدبّية
و مستقبمو، كقسميف وليذا البّد لكؿ منظور معتمد أف يعي فكرة وجود نظاـ متزامف لو ماضي

ا في النظاـ، وأّف أّي تجديد في النظاـ البد  أف تعيو النظرّية بوصفو تجديد فال يتجاوزا
لمدينامّية األدبية ، وىذا مف أجؿ تممس أفضؿ ذاتو الرؤية؛ كما ىو تجديد في النظاـ األدبي

 النظرّية.  عمى مستوى االنجاز أو سواء
حسب عوامؿ مختمفة، ذاتية  ،بانتقالو مف حالة إلى أخرى ،تتعرض الكتابة لمتغيير

يختمؼ عف مبدأ التحوؿ  الوموضوعية، وباالعتبارات الزمكانية. ومف ثـ، فيذا القانوف 
تغير الذي ينقميا مف حالة إلى حالة أخرى موالثبات مف حيث الكمية." فكؿ الظواىر عرضة ل

                                                 
 .649ىاشـ نعمة فياض: نظرية التحوؿ الديمغرافي المفيـو والتطبيؽ، ص - 1
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فالصيرورة التاريخية تحيؿ  ،مختمفة تماما، وذلؾ بفعؿ تدخؿ عوامؿ معينة تتصؿ مثبل بالزمف
تمفة باختبلؼ وتبعا لذلؾ، تكتسب الظواىر سمات مخ ،الشيء أو الظاىرة مف وضع إلى آخر

لذلؾ ننظر في ىذه التغيرات، في ذاتيا، ومف زاوية عبلقة الشيء المتغير بغيره مف  ،الزمف
ينتيؾ ، حيث خمط مف األجناس واألنماط بما تعرفو  1الظواىر في الحقبة الزمنية نفسيا"

 الجنس األدبي جنس آخر، معو تتغير كؿ المعالـ التصنيفية القديمة، وينزاح عف المعايير
المؤسسة، بتقديـ عناصر جديدة، يتغّير ما ىو ثابت، ليتحقؽ التحوؿ واالنتقاؿ إلى جنس 
 أدبي آخر. في ىذا االنتياؾ تتغير العناصر والضوابط المألوفة، عبر آليات التحديث

العناصر يتصؿ ب والتجريب، والتفكيؾ، والتقويض،"غير أنو يختمؼ عف األوؿ بكونو ال
ت البنيوية لمشيء، وىذه الصفات قابمة لمتحوؿ كمما طرأت عوامؿ الجوىرية، ولكف بالصفا

جديدة، تؤثر في الظاىرة، وتعطي لصفاتيا البنيوية أوضاعا تتحدد بفعؿ الشروط المحيطة 
 متمثمة في مبدأ يسعفنا عمى فيـ تجميات الحداثة والتجريب والتأصيؿ. 2بيا"

در ما ىو َتَكشُّؼ عف إمكانيات ال يخرؽ الجنس األدبي الذي كاف موجودا مف قبؿ، بق
وطاقات جديدة لمكتابة مف بيف اإلمكانات والطاقات التي تتوفر فيو، لـ يتـ الكشؼ عنيا بعد. 

 غةكانت الّمغة، فعبل يتوازى مع حركّية الحياة اإلنسانية، فيمارس اإلنساف فعمو في المُّ  اولم  
 3مى أرضو"ػػػيمارس ع عرؼ بكونوواقع، ويُ حيؿ إلى ال، ىي "فعؿ يُ غة بوجودىا الحيّ المّ  ف  إف

غيير، واالنبعاث، واالنبجاس مف ا إنسانيا الحتماالت الت  مكف أف تصبح الّمغة "مشاعً يُ  لذا
رة ؿ، أو نمط سائد معزوؿ عف القيـ المتغيّ ذر، أو مسعى مبتفعؿ مكرّ  حيوي تيا، لتجاوز أيّ 

تفقد ، 4ه "يا فعؿ مشوّ مف األفعاؿ تبدو وكأن  ىذا ما يجعؿ كثيرًا  دة في الحياة. ولعؿ  والمتجدّ 
؛ كاحتماؿ يناىض كؿ مسعى ايّيتحركبالتي تعمؽ اإلنساف  ، قياسًا باألفعاؿةممارسالفعاليٍة 
 .حاؿ عمى ثبتت ما ونادرا باستمرار تتقمب مائعة ذاتك ، اإلنسانية الذات لطبيعة تجديدي

 
 
 

                                                 
 .929، صـ، ف -1
 .929ص: ،ـ9112 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،، 9ط سعيد يقطيف: الكبلـ والخبر، -2

 .186ص  سعيد يقطيف: الكبلـ والخبر، - 3
 .187ػ  186 ، صفـ،  - 4
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 ةالقصة القصيرة جدا في نظرية األنواع األدبي -ج
 مفهوم الجنس األدبي: – 1

 لعؿ   عربي،ات العصر الاللية في أدبيّ بشحناتيا الجمالية والدّ  "جنس" ت كممةردو 
عر صناعة وضرب مف الشّ " عندما اعتبرمصطمح ال ىذا ؿ مف استعارالجاحظ ىو أو  

 في الحضور الدائمة القضايا كإحدى سجؿلي "وتداوؿ كمفيـو  1"الصياغة وجنس مف التصوير

 جدؿ فثمة إليو، تنتمي الذي والنوع األدبية النصوص بيف العبلقة ىي نظرية األدب، اؿمج

.اآلف إلى أرسطو منذ قائما ظؿ العبلقة، تمؾ حوؿ ماىية ومشعب طويؿ
2
تبمورت عبر  "

 نقدية ورؤى فمسفّية. ـيىامف مف يةألجناس األدبة اطويمة لدراس وسجاالت مناقشات

 حات شتىػػػػػتداوؿ المفيـو عند النقاد بمصطم يث، حعانى المصطمح عدة تشكبلت
 ووعي خاص تجاه الظاىرة كما يمي : ،تعكس رؤية محددة

عند تودوروؼ، وماري شيفر، وروني ويميؾ  (:  (genre littéraire"الجنس األدبي" -
  ...وأوستيف واريف

    "Van Tieghem" عند فاف تيغـ ":نظرية األجناس" -
 .  "Spitzer"عند سبيتزر ":نظرية األشكاؿ" -
                        كومب عند دومينيؾ (: (Les gatégories géneriques"التجنيسية المقوالت" -

"Dominique Combe"   . 
  ."André Jolles"ند أندري جوؿ(: عles formes fixes" )األشكاؿ الثابتة" -
 (      Transtextualités) "المتعاليات النصية" (archetexte)  - "جامع النص" -

 عند جيرار جنيت. : (Types" )األنماط" -
 Ralph"كوىيف " رالؼعند : (espèces poétiques) ."النوع" "األنواع الشعرية" -

Chen"    

                                                 
 .54، ص1985فوزي عطوي، دار صادر بيروت، ،، تحبو عثماف عمرو بف بحر: الحيوافأالجاحظ  - 1
عادة االستعماري الخطاب ؾيتفك)  ثةيالحد ةيالعرب ةيالسرد : ـيھإبرا اهلل عبد - 2  المركز ،1 ط ،(النشأة رييتغ وا 

 54. ، ص 2003العربي، الدار البيضاء،المغرب، الثقافي
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 Les)"أصناؼ النصوص"، و(sous-genre)" األنواع الصغرى"أو  "األجناس" -
classes des textes) صيغ التخييؿ"، و" (modes de fiction)   ية نظر "أو

 ."R.scholes" عند شولز (Théories des modes" )الصيغ
 

تختار  األعماؿ مف مجوعة أّية " النوع" ىو Ralph Chenكوىيف " رالؼ  يحدد
أو  العروض عمى تعريفو في النوع ويعتمد المشتركة، السمات بعض أساس عمى بينيا ويجمع
 سمات أو مفردة، سمات أو ،التقديـ طريقة جوىر أو الجوىري، الشكؿ أو الداخمي، الشكؿ

 سواء بيا االعتداد يمكف التي المصطمحات تمؾ. الثقافات أو األعراؼ أو القوافي عائمية أو

كمتعالية ذىنية  نوعفال 1"تجريبية تاريخية تجميعات باعتبارىا أو عامة، باعتبارىا أشياء
بنى عمى ت ،"وصفية بكؿ وضوح ة، حيث تعتبرشتغؿ في النص األدبي واصفتومجردة، 

النقاء في النوع عف طريؽ التفريع، وعف طريؽ إرجاع الفروع إلى األصؿ. وبدال مف التشديد 
عمى التمييز بيف نوع ونوع، فإنيا تيتـ بإيجاد القاسـ المشترؾ في كؿ نوع عمى حدة، إظيار 

 منو. والغاية النقدية "2صنعاتو األدبية المشتركة وىدفو األدبي

وتصمو   ،ت مجردة نظرية وسيطة تربط النص باألدب مف جيةفاألجناس األدبية مقوال
بالمتمقي مف جية أخرى. كما أف ىذه المقوالت ىي التي تسعفنا في فيـ األعماؿ األدبية 

 وولتر حسب ، وتأويميا وتقويميا، وتساعدنا عمى تصنيؼ النصوص وتجنيسيا وتنميطيا

تخمؽ أفؽ  3 ه"ومحتوا ياغتونظر ص وجية مف النص فيـ قابمية "يضمف كسمطة  ستمبؿ
وبػيذا تتحوؿ ىذه المقوالت  ؛تعامؿ مع النصوص واألعماؿ الفنيةانتظار القارئ أثناء ال

المجردة إلى بنيات ثابتة متعالية، وأشكاؿ تصنيفية جاىزة، في التمييز بيف النصوص 
نّ " ليس ؛والخطابات واألشكاؿ التاريخية وتصنيفيا بحسب أنماط ما بحسب الزماف والمكاف، وا 

إلى أنواع وأشكاؿ وأنماط، ضمف خانات وأقساـ ونظريات  4ة والتنظيـ"ة لمبنيّ أدبية نوعيّ 
 الوصؼ والتفسير والتأويؿ. :مجردة، تقـو بعمميات

                                                 
 .91ص ف،يفمسط و األردف قي رةيالقص ةيالروا : اهلل ديعب محمد - 1

 ـ9122، 992ع الكويت، ،محمد عصفور، عالـ المعرفة ،رينيو ويميؾ وأوستيف واريف: مفاىيـ نقدية، تر -2
 .632ص

 .62ص ف،يوفمسط األردف في رةيالقص ةيالروا : اهلل عبد محمد - 3
 .642ص ف، ،ـ - 4
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 مشروعية تجنيس القصة القصيرة جدا

إّف الجنس أو النوع األدبي ثقافة رسميا التاريخ عمى حوافو، ومازاؿ ينقشيا عمى 
ييممو، حيث ، يرعاه بقدر ما لصالح شكؿ آخر ال يضمف لو البقاء والخمود شكؿبجدرانو 

الذي يمثؿ  وفؽ التصور ،النظرية األدبيةيمثؿ استعراضا عاجبل ومؤقتا، كديكور أدبي في 
فيومية التواضع لؤلسس اليامة، التي البد ألي  أدب عبر التاريخ مخبلصة قراءة الزمف، و 

مما سمح لظيور مثؿ جنس "القصة  ،و كذا السير عمى ىداىا ،ؿعدـ إغفاليا في ىذا المجا
 في تأثيث ىذا المنجز تتوفر لشروط استنادا جنس أدبي كؽ وجوده حقّ  القصيرة جدا" الذي

 منيا:
خاصّية مميزة مف باقي الخصائص كيتحدد ظواىر ىيمنة توفر تراكـ انجازي نتاج 

َؼ ذلؾ النص ضمف جنس نِ صلي، ةوظيفي اتن، يتمثميا َغَمَبُة مكو وص األدبيةالمكونة لمنص
ليا خاصية الثبات الذي "يحدد لنا العناصر الجوىرية التي بواسطتيا  .تمؾ الوظيفة المييمنة

األخرى المتصمة بيا أو المنفصمة عنيا. وحصوؿ  نميز ماىية الشيء عف غيرىا مف األشياء
كأدوات ال غنى  1بمبدأ الثبات"ىذه العناصر الجوىرية ضروري لتعييف الشيء، لذلؾ ربطناىا 

 عنيا لقياـ الجنس األدبي، حيث تتمثؿ عند القصة القصيرة جدا في
 تجاوزتية، أف تكوف ظاىرة فنّ بما راىنت عميو ب ،تحت شرط ضماف المعيار الفني

و، وصنعت منو باقات شاعرية وصمت نسيج تكخمؽ رؤيا حرّ  إلى بالمغة التبلعبحد 
وىذا ما عرفتو الساحة  .كما وكيفا زةالمتميّ  ابتشكيبلتي، عريةوى الشّ إلى مست التجربة النثرية

 األدبية مف مدونات خاصة بيذا الجنس، وحضور في مختمؼ الجرائد والمجبلت.
النظرية ميو بما راىنت ع يا الخاصةطداخؿ شرو ع بالتنو  القصة القصيرة جدا وسمت -

إظيار ينشط وفؽ " الواحد" داخؿ الجنس بيف نوع ونوع التشديد عمى التمييزمف "
 ما توفر لو المرونة األدبية والمغوية ىذا الثراء البنائيب "2صنعاتو األدبية المشتركة

 .عمى مستوى الشكؿ والداللة
وعدة مصطمحات أخرى  "القصة القصيرة جدا" صطمحم المشيد األدبي عمىتواضع   -

 . واعدشرط  تأسيس جنس أدبي كىذا النوع،  مفيـوتعبر عف 
                                                 

 .929ص ،سعيد يقطيف: الكبلـ والخبر -1
 .632ويميؾ وأوستيف واريف: مفاىيـ نقدية، ص رينيو -2
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، ومف المتخصصيف في في الساحة األدبيةرواد ىذا النوع اإلبداعي  العديد مفد وجو  -
 فنّية وثقافّيةمقدرة مف  واامتمك ، بماواسع تأليفو، وما حققو مف استحساف جماىيري

، في تقديـ تجربة فنّية راقية مميئة بالسحر الرؤياآفاؽ نيضت بطرؽ التعبير إلى 
 .اتر إلى الخرؽ واإلبداعوالجماؿ، تتجاوز المألوؼ والمتو 

 
استجابة المرء إلى "بقى لت ،عترؼ بوأتستقؿ بذاتيا كجنس أدبي نتج تحت ىذه الشروط كتابة 

دراكو، الوصفي والنمطي لجنس ىي الكفيمة بحكمو عمى ىذا ا" ليذه الكتابة مجموع خبرتو وا 
  وبا. الجديد تذوقا استحسانا، وتجا

 
 القصيرة جدا: ية لمقصةمحددات األجناسالخواص و ال

يمكف مف  ،والمسؾ بخصائصو الخاصة جدا ،إف التعرؼ عمى الشيء مف العمؽ       
"في النظر إلى  القصبقيت رؤيا حيث فف المقامة مثؿ  ؛مقارنتو بحقوؿ معرفية قريبة منو

أشكاؿ القص التراثي مف منطقة متعالية، يكتفي فييا بالوصؼ الخارجي دوف الدخوؿ في 
حيث تعتبر القصة تكامؿ عناصر فنية وأدبية "ىي ما  1عماؿ القصصية"أعماؽ ىذه األ

كأسس كتابية  2ة والذروة وعنصر التشويؽ، والحبكة والحوار"يسميو النقاد بالحركة الفنيّ 
 الزمة.

عف بقية  ،تعتبر القصة القصيرة جدا أف اإليجاز المكثؼ ىو أىـ ميسـ يميز ىذا الفف
مقومات التي تػػؤسس لو، وذلؾ باعتبار القصة القصيرة جدا األجناس السردية، وواحد مف ال

لقطة مقتنصة مف سيؿ مشاىد الحياة الدّفاؽ، ىذه المقطة التي غالبا ما تنفض الغبار عف 
أو عف تفاصيؿ حياتنا الدقيقة العابرة، وذلؾ في إيجاز وتكثيؼ يفتحاف  ،اليامشي والمقصي

 عمى القارئ نوافذ التأويؿ واالستقراء.
"جنس أدبي بتوصيؼ اختزالي لنص حكائي، يخترؽ القصة القصيرة جدا  إّف باعتبار     

بنزعتيا القصصية ذات الُبعد السردي االختزالي المكّثؼ والمقتضب، حدود الخطاب الفني 
قد وقع اختيار النظـ في ىذا المسعى   3المنسجـ مع إرىاصات القصة القصيرة والشعر."

                                                 
 .64، ص9112أيمف بكر: السرد في مقامات اليمذاني، الييئة المصرية لمكتاب،  - 1
 .64، صف بكر: السرد في مقامات اليمذانيأيم - 2
 .2عمار الجنيدي: إضاءات البّد منيا في أفؽ القصة القصيرة جًدا، ص - 3
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ف إلى أسس جزئية كؿ عمى حدة، فاألساس األوؿ مّثمتو بعبارة عمى أساسيف اثنيف يتفرعا
"الشعر" و تعني ما اتفقت عميو معظـ النظريات مف صياغة نشأتيا إلى اآلف. إما في طبيعة 
الموضوع  كرؤية فمسفية، أو باعتبار نوعية ومادة الّدرس، كؿ صياغة فنية تبتعد عف لغة 

 التقرير العادي.
 " و يعني أصوؿ االختبلؼ في النوع والطبيعةنثرثمتو بعبارة "أّما األساس الثاني فم

مع "الشعر" مف ناحية، والكبلـ العادي مف ناحية أخرى. الذي صار إليو األدب إما مف 
 خبلؿ تناوؿ األدب، أو المنيج أو في رؤيتيا لمفف. 

ؿ رد ال ينتيي ىذا األساس الثاني أو األوؿ برد االختبلؼ إلى مبدأ االتفاؽ مف خبل
التنوع إلى الوحدة لما لمفيـو األدب مف إشكالية وخصوصية، وّظفت في األساس ىذه 
الثنائية االبستمولوجية )شعر، نثر( التي فّسرت االختبلؼ وصنعت القيمة. لتمتحف 
خصوصّية مزج ىتو الثنائية في صنؼ واحد، ىو ما تحاولو القّصة القصيرة جدا، كوليد جديد 

 .مستقؿ جنس أدبي  كت نوعًا أدبيًا د  مبلمح عُ الف لـ تكف واضحة ا  و دبية؛ وافد عمى الساحة األ
 ة النص في ؽ ؽ ج، صفة تتماىى في كؿ خطاب بؤر  هضمر فيما ت معنى الحكايةإّف       

القصة القصيرة جدا التكثيؼ يقـو  ةبنيّ  يوعم فيما تنيض صناعة الدىشةفي الدرامي  العنصر
تتماىى لصور  اامتدادفي  ىوية وتأميف حدودىا ضمفال ت رقةجريد والمفاعمى الحذؼ والتّ 

لعّؿ أقربيا قصيدة النثر كجنسيف لقيط بيوية مفقودة، يصؿ التشابؾ حد التطابؽ  فنوف أخرىو 
 معو يضيؽ البرزخ الكتابي حد التبلشي.

إّف البحث عف الفاصمة والنقطة في محاولة ترقيـ سمـ جنس ؽ ؽ ج مف بيف 
المقاـ اإلبداعي، في وصؿ العمؽ الجوىري لمكتابة، فمحاولة إبراز دعييا التي يستالعناصر 

فإف دراسة نوع تكوف في ..تبرز إال بتعارضيا مع خصائص أنواع أخرى. خصائص نوع ال"
مما يجرنا التأمؿ بعيدا عف طيؼ الحكي كمشترؾ تقني  1الوقت نفسو دراسة لؤلنواع المجاورة"
ف كاف ال غنى لمقصة ؽ ج منو،مع أسموب الّشد المركزي في معا يبقى  ناة الضغط المغوي وا 

 .نسيج قصيدة النثر ة مفالمنع ا عنكابوتيا واىيخيط
ترسـ شكميا في مرآة  رديةالس   البنية ا في تقنياتة القصيرة جد  تجربة القص  تتموقع 
 والمقتضبة يرةػػػقطيع القصعناويف الت  في تضاريس  عمى سطحيا قصيدة النثرتكشؼ جسد 

 مراجعة حيثّية بعيدة عف الشكؿ وتتجاوز البنّية إلى الرؤيا. ستدعيي في تشكيؿ
                                                 

 .66، صـ9124ار الطميعة، بيروت، لبناف، د، 6الغرابة، طاألدب و عبد الفتاح كميطو:  -1
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 ةالخاصّ  عف ىويتو اباحثفالجنس كمتعالية ذىنية ومجردة، يشتغؿ في النص األدبي 
تبنى عمى النقاء في النوع عف طريؽ التفريع، وعف طريؽ إرجاع الفروع إلى " فارقة ةعبلمك

شخصّيتو، المتخفّية وراء ستار الذات، ِبَكمُّوف ينشط حيف يواجو  ففّ  لكؿّ  ضمفما ي "1األصؿ
ة التكويف خاصيّ " مفص الشعري النّ  " بما يممؾة القصيرة جداالقصّ مواجية "ففنا آخرا، 

 تو بصورة ال تكتمؿ فييا لحظة اإلدىاش أبدا إال  دة في بنيّ المدىش والقابؿ لبلستعادة المتجدّ 
مة في معجـ النص يا المخيّ بفعؿ عبلقات المجاز التي تضخُّ  ،عند نياية القراءة المحظية

مواجية تمتص ىذا اإلشعاع الشعري كطيوؼ واصمة خطابات سيميوطيقّية  2"الجديد وكمماتو
 .قصيدة النثر وبيف خطاب وبين عمى غرار خطاب القصة القصيرة جدا ةنفوميديأ

قصيدة أنموذج "و  "االقصيرة جد  ة القص  " أنموذج كؿ مفؿ تأمُّ إّف األمر يستدعي مّنا 
عراقي "محمد مرداف" في مجموعتو مشاعر اليكشؼ المبس؛ نقترح نصا ل فيما يمكف أف "النثر

في نص لو بعنواف  "غريب "محمد يوسؼمقاص نصا لو  الشعرية الموسومة بػ"األيادي القصّية"
 "محمد مرداف":يقوؿ الشاعر "دمعة"؛ 

 انطفأت األنوار 
 بشمعة  فأسعفنا النادؿ
 وكـ تمنيت 

 أف تنطفئ ىي األخرى.. 
 ألبقى وحدي مشتعبل 
  3في حضرة مف أىوى

 
 
 

                                                 
 .632ص ،يؾ وأوستيف واريف: مفاىيـ نقديةرينيو ويم -1
شكالية النثر قصيدة جدا تقاطعات القصيرة القصةأحمد:  جميؿ محمد - 2  - الجوؼ، مجّمة الجوبة، التجنيس وا 

 .92،  ص6292ىػ، 9349، ربيع 62، عالسعودية العربية المممكة
 - خطاب سيميوطيقي: غير لغوي، األنفوميديا: الخطاب اإلعبلمي السمعي البصري 

 –عالـ الكتب الحديث، اربد ، 9طمحمد صابر عبيد: الفضاء التشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد،  - 3
 .946ص، 6292االردف، 



 القصة القصيرة جدا الماىية والرىاف                                       الفصؿ األوؿ

 

- 29 - 

 

 :يقوؿ "محمد يوسؼ غريب"أما والقاص 
 دمعـــــة

 أسكني ..ال تنيمري..
 ال خدود لؾ...

 سأبحث عف وردة تسع طفولتي....
 1فتحت منديميا... لتقرأ مقمتي.

 
ف مياـ جمركية، أو كشرطة حدود تستطيع نظرية الجنس األدبي بما يعزى ليا م

النص النوعية دوف  فيؿ بمد نوع مف سماتالكلتضرب عمى ىذا الوتر البرزخي، ىو 
المشترؾ، مف المؤتمؼ إلى المختمؼ في الطبيعة والرؤية يمكف أف تمّدنا بأخص 

 الخصوصيات النوعّية. 
نيايات  ستقوّية لمورة الخيالية والتجريدية صّ إّف ما حشده النص "دمعة" مف ال

: )ال خدود لؾ(...) سأبحث عف وردة تسع طفولتي(...) منديميا... لتقرأ مقمتي( ىذا صنّ ال
" رد في نياياتحضور لمواقع الذي ىو فضاء الس  اإلنتقاؿ مف مقطع آلخر نممس إّف ىناؾ "

"محمد مرداف" بعدما نتأّمؿ صياغة  نيايات نص الشاعرالنص؛ وفي ىذا السياؽ تختمؼ 
)وكـ تمنيت.. أف تنطفئ(.. )ألبقى وحدي مشتعبل(... )في حضرة مف أىوى( مع  الجمؿ:

 "ة الجممة بطريقة تقارب التمخيص في المعنىسيادة لئلنشاء في بنيّ ىذه الصور نبلحظ "
الواقع تتكاثر عمى مستوى  إمكانيةإّف النواة المشّكمة لمبصمة النوعّية تتحدد كعبلمة  

إنشائي يستمد الخياؿ كفضاء عة" بينما يتخذ النص الشعري د في نص "دمفضاء لمسر مؤثثة 
 منو صيغو.

 الجنس األدبي وتجنيس القصة القصيرة جدا إشكالية
عامؿ مع القصة القصيرة جدا، كاتبا أو قارئا، سيبلحظ أنو مف الصعب يتكؿ مف إّف 

وعة: ط تقاطع مع أجناس أدبية متنانقالتقاء  مشترؾ عبلمي، يعاني مركز، في صنيفيات
 القصة، األقصوصة، القصة القصيرة، قصيدة النثر، قصيدة الومضة، قصيدة الشذرة.....

                                                 
 محمد يوسؼ غريب، دمعة، ؽ ؽ ج، منتدى القصة القصيرة جدا، انترنيت، ص - 1

                                                     http://www.facebook.com/groups/228914740500782/  
 

http://www.facebook.com/groups/228914740500782/
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 اليد عينة تمثيمية؟ لوضع انتقاء يمكف كيؼ ضعية،الو  ىذه في مثؿ ب ميمة الناقدمما يصعِّ 

المسكونة  المعايير المشتركة تمنحنا استثنائية، بنصوص اإلقرارمعو يمكف مشترؾ،  عمى
  ؟داعياإلب المعنىب

ال يعكس المفيـو وال إّف محور المبس يضمر  "القصة القصيرة جدا" إّف اصطبلح
بعدا عميقا لمنواة األولى مف منطمقات العممية اإلبداعية، تستمد الكتابة شرعيتيا مف وجود 

فاالنطبلؽ مف ىذه التسمية ، جديدة بتجارب، وتثيرىا الذائقة تختبرىتو الكتابة إلى تساؤالت 
الشييرة القصة القصيرة جدا لنطرح جممة مف األسئمة، أو تساؤالت بإمكانيا أف تدفعنا إلى 

التجنيسّية التفكير بعمؽ في ىذا الجنس األدبي وتممس السبؿ الكفيمة بإضاءة غوامضو 
 أف أـ ناسيةاألج نماذجيا النصوص تصوغ "ىؿوما مدى مشروعّية تجنيسو؟ النوعّية. وعتماتو

فيؿ نعتمد معايير  1األدبية" النصوص عمى معدة تفرض خصائص ىي التي النماذج تمؾ
الجنس األدبي، في محاولة تصنيؼ أي عمؿ؟ أو مف الذوؽ العاـ المروج لو؟ أو تقع تحت 
مظمة الفيـ العاـ لؤلدب باعتباره فف، ىؿ لو معايير في ذاتو، يبتعد عف الوجود، بارتباطو 

 ياؿ وقطع وصاؿ الواقعي؟ بطيؼ الخ
يبتعد ىذا الجنس األدبي نوعا ما تمتمؾ القصة القصيرة جدا خواص ومحددات بيا 

 فيو يقترب أكثر مف الشعر ،عف فف القصة بمفيوميا وشكميا ومحتواىا وأسموبيا التقميدي
 مما وضع النقاد والقراء عمى السواء أماـ سؤاؿ آخر مركزي: ،وبالضبط مف قصيدة النثر

ما الذي أقرأه؟ أىو نثر أـ شعر أـ حكاية أو نبأ وبالتالي أال يمكف استخبلص ما  -
 مؤداه أف ىذا الجنس األدبي جنس ىجيف ببل ىوية.

 معيف نوع إلى أحقية االنتماء تدريجيا تكتب معينة سمات في تشترؾ التي األدبية فاألعماؿ

 الحركة ضمف قابؿ لمتغيير لكنو معيًنا نظاما تشكؿ سردية تراكمات نتيجة ىو إذف فالنوع

 .نيائية ليست ولكنيا منطقية لتصنيفات يخضع أنو ذلؾ التاريخية،
 

إف انفتاح القصة القصيرة جدًا عمى معظـ األجناس اإلبداعية كالقصة القصيرة 
لتقنيات السينما المختمفة، ما يتطّمب الحاجة إلى قراءات تأويمية ا والمسرح.. واستخدامي

يقبؿ التفرقة بيف األنواع، ويرمي إلى تحطيـ  األدب ال"كوف . تحديدىاوؼ عمى وتأممية لموق

                                                 
  .23ثة، صيالحد ةيالعرب ةيالسرد : ـيھإبرا اهلل عبد - 1
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ىو فرؽ في االمتداد ال في ...والفرؽ بينيما وبيف التعبيرات الفنية الناضجة  1الحدود"
 ىو ما تراىف عميو فمسفة الكتابة في القصة القصيرة جدا. 2العمؽ"

 ألجناسّية بالثورة عمى نظرية الجنس األدبيىكذا أّدت فمسفّية الكتابة العابرة لمحدود ا
عمى ىذه النظرية بشكؿ جذري، رافضة مثبل تيؿ كيؿ" " جماعة  ة عندثور  فيما نجده مف

عممية التصنيؼ، مستبدلة الجنس األدبي بالعمؿ أو األثر األدبي أو الكتابة. "حيث بدأت 
لمفنوف تحاوؿ أف تؤطر عمى فكرة وحدة الفنوف تفرض نفسيا. ومف ىنا، أخذت تتبمور نظرية 

 ضمف مشروع واحد. 3ة ىيبة"األقؿ أكثر الممارسات الفنيّ 
 التمييز بيف األنواع األدبية لـ يعد ذا أىمية في كتابات معظـ كتاب عصرنا؛إّف 

فالحدود بينيا تعبر باستمرار، واألنواع تخمط أو تمزج والقديـ منيا يترؾ أو يحور، وتخمؽ 
 وريبة.  4حد صار معيا المفيـو نفسو موضع شؾ" أنواع جديدة أخرى إلى

ولّما كانت ىذه الحدود تعبر باستمرار، لذا نادى روالف بارت  بإلغاء الحدود بيف 
 يمكف أجناس األدب، وتعويض الجنس األدبي أو األثر األدبي بالكتابة أو النص. فبل

نصوص متداخمة  حديث عف الجنس األدبي وال عف نقائو وصفائو، ماداـ النص محصمةال
وخطابات متنوعة ومختمفة، كوف " النص ال ينحصر في األدب الجيد. ىو قدرتو عمى خمخمة 

 5التصنيفات القديمة"

  (Introduction à l’achtexte)في كتابو "جامع النص"  "جيرار جنيت"جاء  مف ىنا     
ليس النص ىو موضوع  "، معتبراالثبلثية الكبلسيكّيةوأعاد تصنيؼ األجناس األدبية، منتقدا 

 الشعرية، بؿ جامع النص. 

سعى جيرار جنيت إلى "تفكيؾ ىذه الثبلثية المزعجة بأف أعددت رسـ تكونيا       
 التدريجي، وميزت، بما أمكنني مف الدقة، األنماط المتعمقة بجامع النص، التي تتداخؿ فييا

                                                 
1- Blanchot(M): Le livre à venir,Paris,Gallimard,collection Idées,p164                     . 
 .492ـ، ص:9124محمد غنيمي ىبلؿ: النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبناف،  -2
 .21-22، ص:الشعريةودوروؼ: تتزفيطاف -3
 .422نيو ويميؾ وأوستيف واريف: مفاىيـ نقدية، صير  - 4

   ، دار توبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء1ط ،عبد السبلـ بف عبد العالير، يا، تدرس السيميولوج  :روالف بارت -5
 . 11ص، 1891
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، ولو بصيغة تيكمية، أماـ . وال يعدو مسعاي أف يكوف محاولة لفتح الطريؽكؿ الخطابات
 تنيض عمييا. "1 ةنظرية عامة ومحتممة لؤلشكاؿ األدبي

كؿ عممية تجنيسية، وتأباىا بشكؿ مطمؽ، وتمتنع عف ىكذا تنفمت الكتابة الجديدة مف 
إمكانية تصنيفيا، وال ترغب في الوجود أصبل، تعمؿ عمى تفكيؾ نفسيا بنفسيا، وتحتمي 

تكره التجنيس، وترفض التنميط، وتدرج نفسيا ضمف خانة  ،ة األدب العامةبغطاء خاصيّ 
األثر.... وىو ما نجده في بعض كتابات ما بعد الحداثة،  ،الكتابة أو الممارسة، العمؿ

ـ، وكتابات 1959ـ، " الكتاب الذي يأتي"1955ككتابات موريس ببلنشو " الفضاء األدبي" 
 التفكيكييف بصفة عامة، وتبعا لذلؾ روالف بارت، ونيتشو، عبد الكبير الخطيبي، كتابات

يصعب تصنيفيا أو تجنيسيا في خانة أدبية ما، جاء ذلؾ تمردا وانزياحا وتفكيكا وتشتيتا 
 .وتأجيبل

بعد الحداثة(  فإذا كانت الشعرية البنوية كرست األجناس األدبية،  فإف ما بعدىا )ما
مف ثـ، أصبحنا اليـو نتحدث رفضت الحدود األجناسية، محطمة كؿ قواعدىا التجنيسية، و 

نزعت إلى خمخمة الجنس  .عف أعماؿ أو نصوص أو آثار غير محددة، وغير معينة جنسيا
 .األدبي وتحطيـ معاييره النوعية ومقوماتو النمطية باسـ الحداثة والتجريب

مع ديريدا يقدـ التفكيؾ بأّنو ال يؤمف بمغة واحدة. بؿ بتعدد المغات الثقافات        
الالت، عبر آليات االختبلؼ، التناقض، الحوار، التقويض، التناص...إّنو ال يؤمف والد

بمنطؽ الوحدة، واالنسجاـ، والكمية، والعرقية، والخصوصية، كما تأبى منطؽ الييمنة 
والتمركز والتثبيت... ولقد أصبح التناص، والسيما مع جوليا كريستيفا وجماعة ييؿ 

رات النظرية والتطبيقية التي اغتنت بيا التفكيكية بصفة األنكموسكسونية، مف أىـ التصو 
خاصة، و"ما بعد الحداثة" بصفة عامة، وخاصة أف التناص يعبر عف تعدد المعاني 

 واختبلؼ الدالالت، وتكرار النصوص والخطابات تناسبل وتوالدا. 
فاؽ " عند ىذه الحدود، فقد اغتنى إثر اكتشاؼ التناص، ولـ تعد آ لـ يقؼ التفكيؾ 

الداللة منظورة، فضبل عف ذلؾ، إف اكتشاؼ التكرارية مف قبؿ ديريدا قد ألغى الفواصؿ بيف 
النصوص األدبية، ولما كانت النصوص متداخمة مع غيرىا، يصبح مستحيبل حصر 

في تنظيـ تكراريتيا ضمف نظرية   (Leitch) دالالتيا. حتى أصبحت الكممات مع ليتش
                                                 

 .2، صيادرس السيميولوج  :روالف بارت -1
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ؿ كممة في النص، مضروب في عدد كممات ذلؾ النص يساوي طريفة، معتبرا أّف "تاريخ ك
مجموع النصوص المتداخمة مع النص األخير، قيد القراءة، ولتعذر تحديد تاريخ كؿ كممة في 
النصوص السابقة، فإف النصوص المتداخمة ال حصر ليا، ومف ثـ، فإف دالالتيا ال يمكف 

اتو عناصر الرفض واالمتناع عف يتضمف في طيلذلؾ  1الوقوؼ عمييا لسعتيا وتعددىا"
التصنيؼ، وقد ال يرغب في الوجود والتمظير. ومف ثـ، فيو يحتوي عمى مكوناتو البنيوية 

 تطمس تميزه مف غيره. 2الخاصة بو
 أوىاـ التصورات المسبقةالسقوط في الكتابة الحداثية، رافضة بشكؿ أو بآخر تتقّدـ   

يبدو فعؿ التجنيس ىاجًسا كتابي ا، فرضو التغير  معيا بمفاىيميا، والتأويبلت المرتبطة
 ىكذا ستبقى نظرية األجناس األدبية، كما كانت وفيما آلت المفيومي الذي جاءت بو الكتابة

تطرح مشاكؿ عويصة سواء عمى الصعيد النظري أو التطبيقي، تسيـ في إثارة الكثير مف 
لحديث اليـو عف جنس أدبي الجدؿ والنقاش كموضوع إشكالي. ومف جية أخرى، يصعب ا

نقي يمكف تصنيفو وتجنيسو؛ ألف ذلؾ تصور خيالي وأسطوري، ماداـ النص األدبي نصا 
اقتراح بديؿ لمصطمح الحديث عف يمكف معو  مفتوحا متعدد األصوات واألجناس. بوليفونيا

 الجنس األدبي: العمؿ األدبي، األثر، النص، الكتابة، االنجاز، الممارسة، بصفة عامة
جنس تتقّدـ ك أجناس مختمفة، أوو أنواع  سماتمفاىيـ بديمة، بوصفيا نوعا حرا يستثمر ك

 .ةفنيّ أدبية و أجناس  عّدة عتماىى ميأدبي 

 
  القصة القصيرة جدا في الجزائر يةعإبداتجميات  3

 
 واقع األنموذج المقترح  " التجربة الجزائرية"  -أ 

لجزائرية، خاصة في ما بعد القرف ظؿ التجريب سمة بارزة مف سمات الكتابة ا
العشريف وفي العقد البلحؽ لمقرف الواحد والعشريف، وما عرفتو األحداث مف أوضاع العشرية 

، كاف ليا تأثير كبير عمى طبقات المجتمع والمبدع فيو يشكؿ طميعة واعية، بما السوداء
لتي كانت ُيْسَكُف إلييا آلت إليو الشخصية مف عدـ ارتياح لذاتيا ولآلخر، فالمغة اآلمنة ا

                                                 
 .942،949، صلغانمي، وعواد عمي: معرفة اآلخرعبد اهلل إبراىيـ، وسعيد ا - 1
 BLANCHOT (Maurice), Le livre à venir. Paris: Gallimard, 1959 (Collectionينظر:  -2

Idées, no 246), pp. 285-295                                                                                              
 - .العشرية الحمراء كما يصفيا البعض مف األحداث التي عرفتيا الجزائر في فترة التسعينات مف القرف الماضي 
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لغِّمت بفعؿ الحرب، دخميا الشؾ في الكممة، ووسـ االرتياب الظاىر منيا والباطف، إلى 
جانب ما وقع مف اعتداءات وحصار عمى حرّية الفرد بأسر تطمعاتو ليسجؿ ىواجس، كما 

جديدة  نراىا اآلف، متجمية في مساحات البوح، ونحف في ىذا العقد الجديد لتتشكؿ في قوالب
مكانات المغة؛ لتتمظير في  باختبلفات الرؤية، ونضج التجارب الفنّية، لمتعبير بكافة وسائؿ وا 

 ما عرفو اإلبداع الجزائري في جنس القصة القصيرة جدا.
 

سنتعرؼ عمى القصة القصيرة جدا مف خبلؿ العديد مف كّتابيا المبدعيف وخاصة 
في كشؼ لحظات   عند الكثير بأمارة بارزةاتضح الكاتب المبدع "عبد الواحد بف عمر"، 

ببصمة ممّيزة، وعبلمة مشرقة، في طريؽ تطوير القصة القصيرة جدا  الوعي الذاتي، انطبلقة
في الجزائر، مع جيؿ جديد، جيؿ شّكؿ تيارا قصصيا بارزا ومميزًا مميدًا لظيور جنس أدبي 

اصر، بما قدمو مف تميُّز في واعد، طبع بصماتو عمى واقع اإلبداع القصصي الجزائري المع
ووعييـ قد أرسوا   الرؤى وتفرد في المغة، وتجاوز التجارب الموروثة كاف مع مجابمة بأدبيـ

 تيارًا حمؿ ىمـو مجتمعيـ وجيميـ، ليطؼ التجريب سمة ىذا الجيؿ بحثًا عف كؿ جديد.

تاريخًا عمى  ياتايبد لكف نسمـ مبدئيا في الجزائر "القصة القصيرة جدا" ريادة ال نستطيع تعييف
في طبعتو األولى سنة  1"عبد الرزاؽ بوكبة" في مدونتو "مف دّس خّؼ سبويو"يد األديب 

 الصادرة سنة ،2"لحظة خجؿ": ، ومع القاص "السعيد موفقي"" في مجموعتو القصصّية6223
تي في مدونتو ال "خالد ساحميومف الرواد في ىذا الفف في الجزائر نسجؿ األديب "، 2007.

، واضعا تحت العنواف 6222حممت عنواف "لوحات واشية" الصادرة عف دار ميـ لمنشر سنة 
 لممدونات الخارجي ، حيث إعتمد معظـ الكتاب وضع في الغبلؼنصوصفي واجية المدونة 

 المصطمح بيذا صمة ليـ تكوف لمنوع، ربما ال محددة بصفة إتباعيا دوف" نصوص" مصطمح

 تراه مصطمح باختيار األحياف مف الكثير في تتكفؿ النشر دور أف ذلؾ ، لمعمؿ األدبي المختار

 ضمنو أعماليـ صنفوا الذيف النوع ىذا كتاب مف الكثير مقابؿ في تكوف المؤلفة و مناسبا

، نقرأ في صفحاتو األولى معتمدة مقنعة لمقاييس وفقا لمقارئ حرية التصنيؼ تركت قد بأنفسيـ،
 ىذا النص:

 بثجهاز ال        
                                                 

 6299دار فيسيرا لمنشر،  سيبويو في الّرمؿ؟، عبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدس  ُخؼ   - 1

 2007. ،منشورات أرتيستيؾ ،: لحظة خجؿالسعيد موفقي - 2
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 حدثيا حدثتو، كمميا كممتو، في األخير    
 أخبرتو: فارؽ الزمف بيننا ساعات. نظر في     
 صورة مالؾ بف نبي المعمقة وقاؿ: ال يفصؿ      
 1بيننا غير ىذا الجياز ناقؿ الذبذبات.     

نصا آخرا، فضاءا كتابيا تعّبر فيو الكممة عف أبعاد  22يؤسس النص إلى جانب 
ّية، تبلمس وجع الحياة االجتماعّية والسياسّية والثقافّية...، في كتابة تتخّمؽ في فكرية وفمسف

روح القص تنوعا وثراءا شكبل ومضمونا، تظير انبعاثا اختبلفيا مع فف القّصة. سيمتيا 
التكثيؼ واإليجاز، يوجييا االختزاؿ المغوي، مّما يوقظ نبضات القراءة بالتعدد الداللي 

 ي نص "دعاء" الذي ال يختمؼ عف بقّية النصوص في أثرّيتو: واإليحائي، كما ف
 دعــاء    
 اقتربت منو أكثر، شـّ رائحة جسدىا، انصيرت    
 قّوتو في ضعؼ، سّبح بحمد رّبو، أف خمؽ مف   
 ضعفيا قوة ومف قوتو ضعفا ودعا بالرحمة    
 2ألبيو آدـ.   

وجميع الفواعؿ الخفّية  تحكـ النص نزعة مطمقة، في تقّمص أحداثو وشخصياتو
والمعمنة، ىّي سمة ىذا التشكيؿ الجديد، مّما يسمح ببسط لجاـ الداللة لمقارئ، لتتمّكف الكتابة 

 تجاوز أسر المعنى في فيـ عبلقات اإلبداع بيف برازخ الحقوؿ األدبية.
عمى غرار بعض المجموعات اإلبداعية القصصّية، التي اكتفت بوضع مصطمح 

ية مدوناتيا، مثؿ ما فعؿ األديب "عبد الرزاؽ بوكبة" في مجموعتو "مف نصوص، عمى واج
دّس خؼ سبويو في الرمؿ" التي راىف الكثير مف النقاد عمى اعتبارىا مجموعة شعرية، تدخؿ 
في حقؿ التجريب، لكف ما نبلحظو أّف الكثير مف نصوصيا حممت خصائص القصة 

 اإلبداعي؛ يقوؿ في واحد مف نصوصو: القصيرة جدا، بوعي كتابي لضروريات ىذا الفف
 أعراس الجسد

الفاكُس يزدرُد الّدعوات، الخميُس حافؿ، ىذا الخميس حافؿ، الثبلثوف ال بد يختميا فستاٌف 
 أبيُض، السريُر يأكؿ البياَض، الجسُد حافؿ، ىذا الجسد حافؿ.

                                                 
 .92، ص6222، 9خالد ساحمي: لوحات واشّية، دار ميـ لمنشر، الجزائر، ط - 1

2
 .21، صخالد ساحمي: لوحات واشّية - 
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 يا طائَر الّرغبة..
 1أنثى واحدة، لكف كـ جسُد؟.

ة عمى قراءة نص مختمؼ، تمّكف القارئ مف تفعيؿ خواص إّف أبواب السرد مفتوح
 كتابة مخالفة لمنص الشعري، ليخمؽ النص مف لقطة مشيدّية تعدد رؤى لما يحممو النص في

 بجسر الكتابة.  لغة سحرية بروح قصصّية، تشكِّؿ عند القارئ نصا آخر لديو يوصمو
صة القصيرة جدا إّف ما يبلحظ عمى إصدارات الكتاب في ما يخص مدونات الق

ىروبيـ مف قيد ىذا المصطمح، إلى النص بصفة عاّمة، يتجّمى وعييـ الما بعد حداثي الذي 
ينزع إلى عدـ التموقع والتمركز والتحديد في إطار معّيف، وىذا ما وسـ المجموعة القصصّية 
، لمكاتب "عبد الواحد بف عمر" في مجموعتو "ما ال يوجد في الرمؿ" ليؤطرىا تحت نصوص

وىتو النصوص كانت معروفة مسبقا تحت عنواف القصة القصيرة جدا في مختمؼ المواقع 
االلكترونية التي احتضنت اإلبداعات الشابة لمكتابة الجديدة؛ مثؿ منتدى أصوات الشماؿ 
 منتديات أزاىير... وغيرىا؛ نأخذ النص اآلتي كأنموذج لنصوصو المنشورة في ىتو المواقع:

 سلشفة تغت         

 امتؤل المسجد ضحى ، شاٌب يتسّمؽ المئذنة  

 .. يقبِّػػميا .. ويبكي   

  : قاؿ اإلماـ   

 .إذا ألقى بنفسو عميكـ ، فبل كفف لو وال قبر        -

 . أّذف الظُّير ، وبقي الّشاب عمى حالو .. ُيغسِّؿ شفتيو   

 .. ُقضيِت الّصبلة فانتشر المصّموف   

 األرض ، ىوى عمى ركبة اإلماـ يبكي  نزؿ الّشاب ليبل إلى   

 قَػب مُت أنثى في فميا يا شيخ        - 
2 

 
يترؾ سحر النص جانبًا مف جوانب حداثّية الكتابة في باقي نصوص المدونة، نقؼ 

حاؿ اإلبداع في ىتو المجموعة  مف دوف معالجة تحميمية أو تناوؿ نقدي؛ أماـ واقع

                                                 
1
 .92ص ،ف َدس  ُخؼ  سيبويو في الّرمؿ؟عبد الّرزاؽ بوكّبة: م - 
 .92، ص6296عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ، مديرية الثقافة لوالية الوادي،  - 2
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  فّعااًل في تحديد أس الكتابة في القصة القصيرة جدا القصصّية، إبداع قد أسيـ إسياماً 
 رىاف أطروحاتيا الفنّية والجمالية.   وبمورة

إّف التجريب في القصة القصيرة جدا "لـ يكف ابتكارًا محضًا بقدر ما كاف ضرورة 
 يةػػػػالثقافية والنفس 1تطمبتيا ىذه المرحمة وحاجة فنّية شاممة، فرضت نفسيا بحكـ الظروؼ"

عتمؿ في السياسة واالقتصاد بشكؿ بارز في بدايات القرف الواحد والعشريف، وعى وما ا
الكّتاب التغير وبدأت كتابة تجارب قصصية جديدة، فكانت التجريبية لدييـ تيتـ بالتعامؿ مع 
ىواجسيـ والحدث المحظة في جانبو االجتماعي، واستثماره لصالح القصة، ليضرب عمى وتر 

فنيايات القرف   وضعو في إطار إبداعي، معو بدأت تتضح رؤيا مخالفةالخيبة واالنيزاـ، و 
العشريف، تعد األرضية أو المادة الخاـ بكؿ حموالتيا، مّكنت المبدع مف امتبلؾ أدوات فنية 

 جديدة، وأسموب ووعي متطور في كتابة نص ُأْطِمؽ عميو مصطمح "القصة القصيرة جدا".
ي مواقع الشبكة العنكبوتية مف سيولة إمكانية النشر إّف ما وّفره العالـ االلكتروني ف

والتواصؿ في العالـ االفتراضي، نشط الكثير مف المبدعيف في الكتابة ونشر مجموعاتيـ في 
القصة القصيرة جدا، مف مجبلت، ومنتديات، احتضنت صييؿ خمجات اإلبداع، مسيمة في 

أماـ   لمجاؿ لمكتاب لبوح ذواتيـاحتواء ىتو األصوات مف المواىب الشابة، حيث ُفِسَح ا
 صعوبة نشر وطباعة إنتاجيـ في كتب ورقية مف جية ومحدودية نشرىا مف جية أخرى

 ليتسنى االطبلع عمييا، ومداراتيا بيف المبدعيف والقراء.
فكاف فضؿ األدب االلكتروني لما قّدمو مف مبدعيف، ظم ت أصداؤىـ مستمرة لرصد 

ديد مف المواقع، ومواكبتيـ ألحداث ومجريات ما يحصؿ في الزمف. فكانت مبلزمتيـ لمع
مجمة   الراىف األدبي العالمي والعربي والمحمي، مع مجمة أصوات الشماؿ في القسـ الثقافي

 المحبلج، منتديات أزاىير، أنانا األدبي.... 
سمحت ىذه المواقع االلكترونّية بالتعرؼ عمى الكثير مف األقبلـ المبدعة، في فف 

شوقي بف حاج زياد  صة القصيرة جدا، أمثاؿ بشير ونيسي، عمي قادري، عمر حّمش،الق
صيدـ، السعيد موفقي.....حيث قّدمتيـ أدباء مبدعيف عرفوا قيمة ىذا الفف، فاثبتوا أنفسيـ 

فكانت   في العديد مف األعماؿ، فييا مف اإلبداع والفف ما يرفع مف مستوى األديب الجزائري
 ة القصيرة، والمجاميع القصصية القصيرة جدا.أعماليـ بيف القص

                                                 
 .2، ص9111 ،94عمى ضفاؼ المشيد القصصي في العراؽ، جريدة العرب،ع :حمد خمؼأ - 1
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امتازت ىذه الكتابات بالتجريب الواعي مستفيدة مف المرجعيات المعرفية الثقافة    
ة، مف قصص القرآف الكريـ، واألنبياء، واألساطير، الخرافات الحكايات العربية والعالميّ 

بداع الكّتا  ب. الشعبية، في مجموعيا شكمت روافد تصب في فكر وا 
يعرض األديب "بشير ونيسي" في مجمة المحبلج تجربة راقّية يغوص بالنص في 
عوالـ الرؤيا الصوفية والنورانّية في إطار القصة القصيرة جدا، ضمف المجموعة المسماة  

 " ظل الفراشة"

  حكاية السمطان      

ح األرض حكى الطرطوشي في سراج المموؾ أف الممؾ إذا مشى تمطر السماء ذىبا وتتوش
ذا غوى طغى يذوؽ الناس لباس الزنا والربا  .. بالروح والريحاف وا 

قاؿ الشاعر ىا أنت شمس ظؿ الفراشة كوثر الروح قاؿ الراوي كاف يا مكاف دار السمطاف 
 جناف فييا فاكية ونخؿ ورماف

 قاؿ النحوي السمطاف فاعؿ والرعية مفعوؿ بو ومفعوؿ معو ومفعوؿ فيو ومفعوؿ ألجمو

 لمتكمـ مف كاف بيف السمطاف ورعيتو فيو فاسؽقاؿ ا

 . قاؿ الفقيو طاعة الممؾ واجب عمى كؿ عاقؿ بالغ حر ومف خرج عمى عصا الطاعة كفر

 قاؿ الفيمسوؼ واجب الوجود مشيود متى تريد

قاؿ المحدث ال جرح وال تعديؿ في صولجاف الممؾ وتاجو قاؿ الصوفي يقبضؾ البسط في 
1المجنوف ال سمطاف عمى األرض إال أنا.مقامو فتفنى لتبقى قاؿ 

 

ال يكتب يراع "بشير ونيسي" مف أجؿ أف يكتب فقط أي كبلـ، كما يكتب كثيروف 
نما ىو مثقؼ حامؿ عبء ينزلو بالحرؼ عف كتفيو، في دقة وحذر  مسوديف وجو الورؽ، وا 

ا نتممسو وىدوء، فيو بإزاء عبء مواجية المتمقي ونظره، وكذلؾ تحسسو ألبجديات الفف في م
 مف االبتعاد عف غايات المؤلؼ، ومجرد التوصيؿ واإلببلغ.

                                                 

 
  akom.com/site/articlehttp://ma بشير ونيسي: مجمة معكـ، انترنت، ص -1
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إّنيا تجارب ال تزاؿ تمتحف كتابتيا في واقع يعادي األنموذج "القص"، أو يتوّجس 
منو، وتضارع أحواؿ مرحمة ما بعد حداثية، والبحث عف أفؽ إبداعي واعد، ومتنّوع "تجربة 

 .1ؿ الغامض والخطير"جديدة منقطعة عف أصؿ مفتوحة عمى المستقب
 

إّف ما تبله القمـ الجديد، عمى يد ىؤالء المبدعيف، تعزيز دور الكتابة المقطة، التي 
  تفضي إلى الكثير مف المنافذ والرؤى الميّمشة، والتافية والمسكوت عنيا، لتعيد صياغتيا

ختراؽ قساوة بشكؿ يحّمميا ىمومو وانكساراتو، بما تحّتمو طبيعة المرحمة، في محاولة منو ا
الواقع، واقتحاـ السارد تصورات لعوالـ جديدة، بنكية لـ يعرفيا السرد مف قبؿ سرد يدفعو تيار 

 الوعي، يستغمو التقطيع، تنجزه لغة شعرية تتحقؽ بالرمز واإليحاء.
إلى جانب العبلقة الكونية لمكّتاب مع ىذا النوع الخاص، يكتُب شوقي بف حاج "عيد 

 ة جدا تمارس الفف بأثيرىا، وتعبث بالداللة كيفما شاءت يقوؿ: الحب" وىي قصة قصير 
 عيد الحب

 وقفوا أماميا 

 قاؿ األب بصوت خافت: ما أجمميا

 .قالت األـ: ما أسعدىا

 .قاؿ االبف األكبر: البد أنيا تساوي الكثير

 .قالت االبنة: الموحة تحمؿ الكثير مف التشفيرات

 2إنيا تشبو جدتي قاؿ الطفؿ:
 

لنص أزرار ذاكرة، تبعثر الماضي والحاضر، لتوحدىما في ما تفترضو مف يكبس ا
يعجز المدلوؿ عف ربط عبلقة  ،، ذاكرة تنفمت مف أسر أصولي، لتتبع خيوط واىّيةمقبؿ زمف

 بداؿ معّيف، ليبقى النص نبضا لف يتوقؼ في بحثو عف ظؿ يأوي معناه دوف ظؿ آخر.
تابة وصدأ الجمود الذي يغمؼ ويسجي النص تجسيدا رمزيا لبلنعتاؽ مف أسر الر 

الذات؛ إّنيا توغؿ في األفؽ الساطع الفسيح، حيث اإلحساس باالرتياح في ىذا األفؽ الخالي 
                                                 

منشورات  ،يتـ النص والجينيالوجيا الضائعة: قراءات في الشعر الجزائري المختمؼ: أحمد يوسؼينظر:  - 1
 .23، ص6222 ،االختبلؼ

 
http://www.arabic-   ،مجموعة أصدقاء المغة العربية، منتدى عيد الحب: ؽ ؽ ج شوقي بف حاج -2

friends.com/vb/showthread.php?t=                                                                      9222 
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حيث تبحث الكتابة في استقرار إعماؿ القراءة تتبلءـ ومناخ ثقافي  مف كؿ سمطة ورقابة.
ي البحث عف الوجود في تصعد الحوار فوؽ إنتاج مناخيتيا واستقرار عممية حفرية الذات ف

 .تطرؽ ليا الذات رأسيا خاجمة مف ىموميا وما يحممو كاىميا مف أعباء ،البلستقرار
تبحث في الصحراء القاحمة عف ماء يشفي ظمأىا، عف ىويتيا المغة في النص          

تتمظير في أشكاؿ وأساليب تختمؼ إلى حد  ،المفقودة في استبدالية الكتابة نزوال لرغباتيا
بما يؤثث المشيد  ،التآلؼ الفني في التعاقبات الزمنية تحديثا وتجديدا طمسا واختراعا

الفكري والوجداني إلى تنوع فنونو عمى  اإلبداعي جّر نتاجية األدب المعاصر في إرثو
المستوى الشعري وأكثر اشتغاال عمى المستوى النثري في انفتاح النص عمى فف القص بربط 

"الوعي في ذلؾ  1مف أّف لموعي لو "دوره في خمؽ الواقع بعدما ينعكس عميو"األدب بالواقع، نؤ 
مفاىيمو النفسية والفمسفية والمادية، يعطي أبعادا جديدة لفيـ دور القص في تنمية الوعي 

 الثقافي.  عمى صرحو واالجتماعي "2الحضاري
 

 امتحان القول الكتابي وأفق اإلبداع -ب 
 

ا ىػػػػذا التوجػػػػو نحػػػػو األدب الجزائػػػػري القػػػػديـ؟ ولمػػػػاذا ىػػػػذه لعػػػػؿ أوؿ سػػػػؤاؿ يطػػػػرح، لمػػػػاذ
إّنػػػو البحػػػث عػػػف المختمػػػؼ وتسػػػجيؿ نقػػػاط النمػػػاء التػػػي قػػػد تحمميػػػا وتعرضػػػيا  الخصوصػػػية؟ 

التػػي قػػد تطػػرح إشػػكاالت منيجيػػة تعتػػرض الباحػػث، أو الػػدارس ليػػذا األدب، الػػذي النصػػوص 
ع صػػػعوبة تحديػػد الحقػػػؿ ضػػاعت أغمػػب نصوصػػػو، والتػػي وصػػػؿ إلينػػا منيػػػا القميػػؿ القميػػػؿ، مػػ

األدبي فػي ىػذه الفتػرة الزمنيػة، وكػذا اإلجػراء النقػدي المختػار لمكشػؼ عػف الخصوصػية الفنيػة 
 والجمالية ليذه النصوص، فيؿ يكوف التوجيو شموليًا؟ أو يختار مجااًل واحدًا ؟.

إّف االعتماد عمػى تفاعػؿ ىػذيف التػوجييف كفيػؿ بالوصػوؿ إلػى نتػائج مرضػية ترتقػي بيػذه 
لنصوص إلى مرتبة تميؽ بيا، خاصة وأّف األدب الجزائري أخذ مسارًا تكوينيًا خاّصًا إلى حػد ا

بعيػػد، تشػػاكؿ فيػػو المحمػػي بالوافػػد سػػمما أو قيػػرا، ممػػا ولػػد أنماطػػًا تعبيريػػة ارتػػبط فييػػا الكتػػاب 
ويبػػػدو أّف ىػػػذه الخصوصػػػية أنضػػػجت  بالتقميػػػد الفنػػػي العربػػػي، وربطػػػوا ذلػػػؾ بػػػواقعيـ المعػػػيش.

                                                 


 بمعنى اإلرث المادي - 

 .43مدحت الجبار: السرد النوبي المعاصر، ص - 1
 -  ببل تفريط ، ويكوف الوعي الحضاري حفظ وتفيـ وحمؿ ما أنتجتو "اإلنساف الواعي ىو مف يحفظ ويتفيـ ويحمؿ

 .46حضارتنا وحضارة اآلخر" مدحت الجبار: السرد النوبي المعاصر، ص

 .42-43مدحت الجبار: السرد النوبي المعاصر، ص - 2
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بة اإلبداعية في ىذا العصر، فأنتجت نصوصًا عمى أقميتيا، اسػتطاعت أف تحػافظ عمػى التجر 
 وجودىا في التراث األدبي العربي، 

  
إّف كوف القصة القصيرة جدا جنس نخبوي تتكمـ باإليحاء وتشير بالرمز، جنس يصنع        

الّظاىر وتعرضو لمسطح  شعريتو باستغبلؿ الثقافة العالية والذكاء في حّؿ شفرة ما تخفيو أماـ
مف داللة، فالمبدع المثقؼ ىو قارئ لبلنتاجات المختمفة الفكرية منيا واإلبداعية وكيؼ يكوف 

فيما يمر المبدع عميو، وىو في  ىذا اإلبداعي انطبلقا مف ىذا الفكري والقناعة المتمثمة
اإلبياـ تبلزما ال زجاجة غير مرئية لتشكؿ  النص لديو، في مرحمة  يتبلـز فييا الغموض مع 

فكاؾ لممبدع منو، في حيف نعتقد اّنو قد يفقو ولو بشكؿ تدفؽ المعنى واستحضار مادة 
تتمخض الواحدة عف أخرى منيا لتشكيؿ مقصد مخصوص. لكّنو أمر، يعسر أف يجد لو 

 .تصورا يتقبمو ىو في ذاتو  ويتـ دفع تقبمو لدى القارئ

ير مف التقاليد التي كانت تحكمو في فسجؿ النص الجزائري خاصة الخروج عف كث
شكمو ومضمونو، نحو إبداع لنص جديد واكب التطورات  الحاصمة عمى المشيد الثقافي 
العالمي وبخاصة العالـ العربي، الذي يشيد حركة رائدة عبر بعض األقطار كالمغرب وسوريا 

لبموغ أفؽ الحداثة،  والعراؽ، تجربة إبداعية تقـو عمى استثمار الموروث بنفس  جديد كقاعدة
وما شّكؿ انزياحو متجاوزا آفة السرد المباشر لينفتح عمى إمكانيات فنية ىائمة شّكمت انتصارا 
لمكتابة الحديثة، منيا: استغبلؿ المغة الدرامية والبناء الدرامي والومض والرمز بأشكالو وأنواعو 

ت األدب في ظؿ وعي ما الذي يعتبر الممثؿ األوؿ لمغة الشعرية حيث أصبح مف مستمزما
تطرحو المنظومات الفكرية المعاصرة مف "تشكيؿ لمحساسية والفكر والرؤيا اإلنسانية إلى 

عبر احتواء أكبر قدر مف المشاعر واألفكار في آف واحد، ومف ثـ أكثرىا  1الذات والواقع"
ساني أديبا أو قبوال لمتأويبلت عمى اختبلفػيا األمر الذي يخولو ألف يحتؿ صدارة الميؿ اإلن

 ناقدا، دارسا أو قارئا.

 تجربة مف أتى أف كاتبيا يقينا ىناؾ مف يعتبر مف خبلؿ القصة األنموذج "تعرؼ         

لكف نعتقد يجب أف يكوف ليا طاقات خاصة  2"مؤقتة وال طارئة وعميقة، ليست أصيمة سردية

                                                 
 .49مدحت الجبار: السرد النوبي المعاصر، ص - 1

 .92.أسئمة في )تقميدية القصة القصيرة جدا(، صليمى ابراىيـ: نصوص تقودنا إلييا الفراشات.. - 2
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تأىمو لمكتابة في ىذا تبدع فييا كجنس مختمؼ، مما يتطمب مقومات أساسية لدى المبدع، 
تب دوف أف يتخذ موقفا انفعاليا الجنس األدبي الذي يبدو سيبل، لكف "ال يسع أحدا أف يك

ميما بمغ تجرد الرسالة الظاىرة( مّما يحدث في العالـ، والمآسي ومناعـ اإلنسانية، وما )
كؿ ىذا يشكؿ تحدثو في ذاتنا النغمات، األحكاـ، التقببلت، األحبلـ، الرغبات، اليواجس و 

وفي ىتو االنفعالية لممادة الخاـ العبلمة تتراوح في تشكيميا تقنيات  1المادة الوحيدة لمعبلمات"
 وفنيات المبدعيف بيف اإلجادة واإلساءة. 

كاف فضؿ األدب االلكتروني لما قّدمو مف مبدعيف، وما أتاحو كفضاء بوحي كاف         
 تذبذب في وعييا بالمقومات األساس لمتطمبات ىذا الففمنبرا لمكثير مف التجارب، تمّيزت بال

فالكمي  2لكف نعتبر رقي التجربة "يرتبط بالتحوالت النوعية الناجمة عف التغيرات الكمية"
 موجود شكؿ ىي جينية طارئة، طفرة ليست  جدا القصيرة "القصةكوف ، يفضي إلى النوعي

 3"!!وليس عمريا؟ مرحميا جديد - الجدد الكتاب حديث مف بنفس مف يكتبوف القصة أغمب عند
ما  غالبا التي القصصية التجريبية مجموعاتيـ يمزجوف القصيرة كتاب القصة بعض أف  بحكـ

 لضرورات واعيف زالوا غير ما أنيـ بداللة جدا، قصيرة قصص باسـ في ممحؽ يضمونيا

شكاليات  بالقصة يمحقوف يزالوف وأنيـ ما اإلبداعي، الجنس ىذا تصنيؼ أو لقواعد التجنيس، وا 

 .تجنيسية فروؽ بالضرورة ىي التي الفروؽ الفنية رغـ القصيرة
مف طرؼ الكثير مف   القصيرة جدا بالقصة  القصيرة القصةإّف المزج الذي طاؿ          

القصيرة  المبدعيف في مجموعاتيـ القصصية، دوف أف يفردوا مجموعات خاّصة في القصة
ؿ المثاؿ: عز الديف جبلوجي في مجموعتو الموسومة بػ"بنات جدا، نذكر منيـ عمى سبي

 النار"، حيث أدخؿ عّدة نصوص قصيرة جدا ضمف ىتو المجموعة؛ منيا ىذا النص:
 اآللهــة 

 قبضنا عميو مجرما متمبسا بتدمير آليتنا
 ربطناه مف رجمو ورحنا نجره في كؿ شوارع المدينة المتربة حتى

 حجب الغبار عّنا كؿ شيء.
 عنا حطبا..أشعمنا نارا..رميناه فييا وتعالينا مكاء وتصدية.جم

                                                 
 .92روالف بارت: النقد البنيوي لمحكاية، ص  -1

 .649ىاشـ نعمة فياض :نظرية التحوؿ الديمغرافي المفيـو والتطبيؽ، ص - 2

 .92، صفي )تقميدية القصة القصيرة جدا( ليمى ابراىيـ: نصوص تقودنا إلييا الفراشات...أسئمة - 3
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 ذاب جسده.. وصار نورا..اخترؽ اآلفاؽ واستوى قمرا دريا..
 1جمدنا مكاننا وقد تحولنا جميعنا آلية.

رغـ اختزالّية النص لكف بقي أسير قبضة القصة التقميدية؛ والتي نرى أّنو تحّرر منيا في  
 النص اآلتي
 المعراج                      

 تسمقت أفناف قمبي..
 تسمؽ قمبي أغصاف القمر..

 تسمؽ القمر سدرة المػ...
 دغدغ التراب أخمس القدميف..

 2انبطحت أستؼ التراب...
تفجر ما بأن ، مع ىذا النص تذىب اختزالّية المغة إلى عمؽ فنّية القصة القصيرة جدا

اصمة التفكير في ىذا النوع تحت شرط أنجزه واجب التشكيؿ، وما يمميو أيضًا شرط  مو 
    إبداعيًا. المعالجة الفنّية، والمراجعة الذوقّية، لما تنجزه الكتابة

أخذ الفضوؿ بالكثير مف الكتاب بتحمية مجموعاتيـ القصصّية   
ثابت لمخطّية األديبة عقيمة رابحي نسؽ بقصص قصيرة جدا، لتكسر مثؿ 

" تضمنيا تفاصيؿ الرحمة األخيرة صصية الموسومة بػ"مجموعتيا الق المطمئنة التي تسيِّر
 بعض النصوص، منيا نص "غربة":

 غربــة        
 ىؿ أنت غريب حقا أـ أف إحساسي بالغربة جعمني أراؾ     
 كذلؾ عندما وصمت إلى حافة الدنيا قررت أف أواصؿ    
 المسير، ىويت ألني تخيمتؾ ىويت قبمي وأنؾ في األعماؽ    
 ر، فقمت:أسي    
 ىي روعة القدر حينما نسكف معنا ولو زمنا قصير، ثـ نموت    
 3معا، فكبلنا روح تواجو المصير.    

                                                 
 .46، ص6222يف جبلوجي: رحمة البنات إلى النار، دار األمير خالد، عز الد - 1

 .42، صـ، ف - 2

 .32، ص6292عقيمة رابحي: تفاصيؿ الرحمة األخيرة، فيسيرا لمنشر،  - 3
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 الكثيريف وأف واضح، مما أّدى بالكثير ممف يكتبونيا ببل مضموف وال فكرة أو معنى         

الكتابي في  ثقافية بعد فشميـ تغطية عف يبحثوف قصيرة جدا قصة في صياغة فشموا الذيف مف
 مختمؼ أنواع األدب.

 لنتأّمؿ مجموعات "السعيد موفقي" في الكثير مف قصصو في القصة القصيرة جدا         
 "المشعوذ... نأخذ نص "

 
كعادتو يجمس حيث المارة بمبلبسو غير المنسجمة ، يصطاد ...النساء و الرجاؿ ... يعد ما 

تشكو   ىنا و ىناؾ متراصة في فوضى  جمعو مف نقود ، وقطع األوراؽ التي جمعيا مف
الماؿ و  ...بصمات أصابعو المتسخة... يستوقؼ العابريف ، يغرييـ بجمب الحظ ...يصرخ 

الذىب و أشياء أخرى... المرأة التي طمبت منو تميمة أسعدىا كثيرا عندما أخبرىا بالمستقبؿ 
و ريحيا...ابتسمت و رمت لو السعيد... ولـ يكف مختمفا في ىيئتو عف القمامة التي تبعث إلي

 1.ما تيّسر مف حظيا
ال نقوؿ أّنيا خاطئة، بؿ خطوات ىاوية، تبحث عف طريؽ النص يتقّدـ بخطوات   

فمـ يوفؽ الكاتب إليجاد ميكانيـز الكتابة في ىذا الجنس فتراوحت كتاباتو متذبذبة  االحتراؼ؛
تجربة، فمـ تسعفو ثقافتو النقدية بيف التمقي التقميدي، وضبابية الرؤية والغموض العاتـ لم

كتابة تحاوؿ أف تصاعد ىوى النفس تتكّثؼ عمى العالية، وتكوينو األكاديمي الجّيد بالتوفيؽ. 
 وال شكؿ.  سطح الورقة لتنزؼ حروفا تشبو الماء، وليست بماء، ال رائحة ليا وال طعـ

  ف رّدة فعؿ قراءنبلحظ أنموذج آخر مف بيف نصوصو، المنشور عبر موقع إلكتروني، م 
 يسجموف تعميقاتيـ عمى الّنص الذي حمؿ عنواف "تجمس القرنفساء" يقوؿ فيو:

 "تجمس القرنفساء"         
انصرؼ الجميع عندما كانت تتأمؿ صورتو وىي بجانبو...شعرت بالفراغ ... يقترب   منيا  

بث بسبحتو ويتمذذ السيد ييمس في أذنيا : كاف كريما حد ...! التفتت إليو...رجؿ مسف يع
بطقطقة حباتيا، يشير إلييا في الصورة : جميمة ، نكّف لو كؿ االحتراـ ...أدركت ّأّف الرجؿ 

بالرغـ مف أنؾ كنت واضحا ىا أف ذي أزيؿ عنؾ  ... : يغازليا ...أخذت الصورة، حدثتيا
 بعض ما يمفؾ مف غبار قبؿ أف ينصرؼ الجميع... يمتـز السيد مكانو يبحث عف الباب

2
... 

                                                 
1

 elchamal.com/ar/?p=98&a=28672-http://www.aswat ، صنترنيتالمشعوذ، ا :السعيد موفقي - 

 
 elchamal.com/ar/?p=98&a=28672-http://www.aswat: أنترنيت السعيد موفقي - 2

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=28672
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=28672
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 لتعّبر عف ردة فعميا  تجاه قراءتيا لمنص: يأتي تعميؽ زائرة لمموقع "سييمة بريوة"

"قد يكوف غباء مني، لكف قرأت ىذه القصة مرارا و لـ افيـ بعد...وألّنو مف الغباء        
أيضا أف أطمب منؾ تفسيرا لما كتبت فمف أفعؿ، و أتمنى مف القراء إعانتي عمى الفيـ، ىؿ 

لقاص، أف الرجؿ المسف يغري المرأة الشابة الميجورة، وأّف األخيرة فضمت العيش مع يقصد ا
 الذكرى والغبار، عمى االرتماء في حضف الشيخ المتصابي والمنافؽ"

إّف النص ال يحمؿ الـز فائدة حيث ال يمكف لو تقديـ إيجابو عمى قصدّية التمقي مف  
غة الداللة، فبل يستطيع النص تأكيد إبداعّية بيف االحتماليف، كبلىما يفضي إلى حمقة مفر 

ف كاف الذي يقولو ىو الفف فعميو أف  الكتابة، وبأف يمـو نقدا حيف يقؼ لوصفو باليرطقة، وا 
 بعيدا عّنا. يخمؽ جميوره

إّف المتابعة لخربشات الكاتب، ومخطوط عممّية اإلبداع، لـ يتخمص مف وثاؽ الكتابة 
ة النيوض عمى وضعيتو السكونّية ليس كمعطى ثابت، بؿ كعامؿ ميـ لتخّمؽ النّص. وقيم

وثيقة أسرار بما فييا مف تشفير ورمز، حذؼ أو إضافة وتعديؿ، قبؿ أف يستقّر النّص إلى 
 صورة نيائّية؛ وىو ما تفتقده خربشات النص اآلتي:

 ...الضمير ال يصحو بالمرآة    

 ...مف عادتو الوقوؼ أماـ المرآة قبؿ مغادرة البيت 

 ىذه المرة انصرؼ و لـ يفعؿ ذلؾ ...عند وصولو لحفؿ 
 الزفاؼ تذكر وقفتو...عاد أدراجو لمبيت ... كانت الريح قد 
 عصفتيا فتيشمت ...أسرع لحضور الحفؿ، الجمع انفض 
1قبؿ مسافة البكاء... 

 

 
لتصوير موجو لتداعيات  القص، انتظر الحظ يسبؾ الذي الناظـ العبثي إّف الخط       

العربية  المغوّية كوف أّف ما تقّدمو الثقافةمّية إشارّية، تعبر الذاكرة دوف رؤية واضحة لديو؛ تمث
الغذامي، ىي التي ساعدت ىؤالء  عبداهلل الدكتور يقوؿ كما شعرية، جوىرىا ثقافة في التي

 ميماً  فميس قصيرة، قصة تكوينيا صميـ فيّي "في؛ الفضولييف القتحاـ الكتابة في ىذا الجنس
                                                 

1
 السعيد موفقي: مجمة أصوات الشماؿ، انترنيت، ص - 

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2820.                                                         



 القصة القصيرة جدا الماىية والرىاف                                       الفصؿ األوؿ

 

- 22 - 

 

نما السردية المساحة مف  تمتمؾ ما عمى توصيفيا يعتمد تكوف ومضة، فقد ..المضموف وا 
فبل  1القصصية" لمبنية مساحتيا تفتقد بحكـ وأنيا ال سردية، بكثافة المصاغة القصة عناصر

 تعّد مف القصة القصيرة لعدـ توفر سيماتيا الرئيسة، وال تعّد في إطار القصة القصيرة جدا
مف  كبير قدر عمى سردية، مساحة جدا بتفاىة قصيرة جدا. "فالقصة القصيرة لتكوف أشبو

وفي ىذا االختبار يختبر الكاتب في قدرتو  2جديد" مف األدب عناصر اختبار إلعادة الحرية؛
 عمى استنطاؽ المغة لتعبر عف مكنونو، فمشكؿ المبدع مع المغة ليست إاّل مشكمتو مع ذاتو.

، يممؾ مستوى متواضع في الكثير مف التجارب؛ الذي يعود إّف ما أنجز عمى قدر ما
غير   أصبل في طبيعة التأليؼ في ىذا النوع، الذي يممؾ مف التعّصي ما ال يممكو فف آخر

أّنيا ساىمت في الترويج ليذا الوافد الجديد عمى الساحة الثقافية العربية عامة والجزائرية 
 بؿ فتحا جديدا، أقترح تاج نوعي، معو "البشكؿ خاص، وما سيضفي ىذا التراكـ مف إن

 األدبي تنسيبيا بالشرط يتـ جوىرية، كقيـ بؿ اتفاؽ؛ أو ليست كوىـ األدب، لحقيقة أنتصر

 فكرية إلى بنية النص مف الموضعية االنتقاالت يقتضي وىو ما العاـ الثقافي النص ضمف

 تشتمؿ أف يمكف لمقصة يةسرد طريقة فبأية 3معيف" شرط تاريخي ضمف العالـ لرؤيا مؤطرة

 داخمي؟ وجدؿ في انتظاـ بعضو، أو ذلؾ، كؿ عمى
سؤاؿ نجد لو جوابو مع بعض اإلبداعات الجزائرية التي نسمح ليا باالرتقاء إلى 
مصاؼ التجارب العالمية والعربية، بما قّدمتو مف نصوص عمى قدر كبير مف الوعي 

ظو مف اإلعجاب لما ينشر عبر المواقع ألبجديات ىذا الفف وشروط إنجازه. وىذا ما نبلح
الذي يفتح مجاال واسعا بتواصؿ أطراؼ الخطاب  4الرقمّية تحت ما يسّمى بػ "األدب التفاعمي'

مف المرسؿ إلى الرسالة نحو المتمقي، ليشارؾ في العممية األدبية، ويبدي ما اعتمؿ في 
ص والمبدع مف جية خاطره مف نقد وتوضيح رأيو في العمؿ المنشور في حوار مع الن

أخرى. وىذا أنموذج مف ىذا االلتقاء، حيث يقوؿ المبدع عبد الواحد بف عمر في نص نشره 
 في موقع إلكتروني بعنواف "أضحية": 

                                                 
مجّمة  تصادية يتبلءـ وعصر السرعة،واق اجتماعيةعبد السبلـ الحميد: القصة القصيرة جدا نتاج متغيرات  - 1

 .99، صـ، 6292ىػ، 9349، ربيع 62، عالسعودية العربية المممكة - الجوؼالجوبة، 
 .94أمبلت في المشيد... النفس العميؽ في القصة القصيرة جدا، صعبد الغني فوزي: ت - 2
 .94، صـ، ف - 3

، ربيع 62، عالسعودية العربية المممكة - الجوؼمجّمة الجوبة،  !تشعبي؟ أدب أـ تفاعمي : أدبصالح ىويدا - 4
 .924، صـ6292ىػ، 9349
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 أضحيـة   

 أرى في المناـ أّني أفديِؾ لمبحر

 ... قالت : افعميا بحّؽ األرض

 وقفنا عمى شفا موجة ..وابتسمنا لمغرؽ 

 في شفاىنا  كاف الوداع مالًحا

ة  ًّ  وىي تقرأ الوصّي

  ... ىاَؾ ظّمي ، أخاؼ الّشمس عميؾ  -

 ومشى بنا  .…خرج حوٌت أبيض رفعنا إليو

 إلى الّرمؿ عروساف

 : قمُت مف شّدة الكرب

 يا أرض ابمعي ماءؾ - 
1
..... 

 
كاف رّد أحد القراء مباشرة عمى المساحة المخصصة لذلؾ عمى صفحة الموقع 

 كاآلتي:
 ى أسموبؾ الجزؿ ولغتؾ المتينة و إبداعؾ الراقي أىنئؾ عم

ظيار حبيا الجارؼ لحبيبيا و  كاف منطؽ الحاؿ أف تنتيي القصة عند تضحية العروس وا 
 . حرصيا عميو مف الشمس :) أخاؼ الشمس عميؾ(

ف رغبت في تزويجيما فيمكنؾ إنياء القصة عند قولؾ .. إلى الرمؿ عروساف  . وا 

الجممة األخيرة غريبة عف النص و فكرتو و حذفيا ال يقدـ وال  و في مطمؽ األحواؿ فإف
 . يؤخر

   أرجو أف يتسع صدرؾ لرأيي"
2
    

نسّجؿ تعميقا آخر عمى نفس النص، مف طرؼ القارئة "المية بمخضر" لتدلي برأييا 
 بخصوص تمقييا لمنص:

                                                 
1
عبد الواحد بف عمر: منتديات أزاىير األدبية، انترنيت، ص  - 

http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t61439-.html   
2
: منتديات أزاىير األدبية، انترنيت، ص سعيد محمد أبو نعسة - 
-http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t 61439.html 
 

http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-
http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-
http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-
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 ... سيدي

 أما أنا فرأيت في المناـ 

 . لفنيأني سأقرأ نصا غاية في السبؾ ا ...

 و تحقؽ المناـ مباشرة عمى ىذه الصفحة ...

 :سيدي

   .كاف النص غاية في الحبلوة في شفاىنا

  :دعني أقوؿ

 ..... يا قممو أزىر

1ويا نصو توغؿ حتى الغرؽ
 

في نفس الصفحة، لػ "عبد الرزاؽ  ،عمى نفس النص اآخر  ايؤكد ىذا اإلعجاب تعميق
أجنحة المغة واإلبحار عمى نواصي الكبلـ بادي" يقوؿ فيو: "ىكذا ىو الطيراف عمى 

الجميؿ...أسعدتني ىذا الصباح بيذا النص البالغ في الجماؿ...لغة متماسكة وتصوير دقيؽ 
 2ال يمكنو أف يترؾ المجاؿ لمحيرة...رائع حبيبي عبد الواحد."

إّف ما وصؿ إليو النص مف "حالة فنّية تستفز في القارئ حساسيتو الجمالية وتجعمو 
ىّي التي نطقت عمى لساف  3عدا لبلندراج في فتنة النص وما ينشئو مف عوالـ وأخيمة"مست

ىذا المعمؽ واآلخر، إذ إف لـ تكف لديو الموىبة األدبية الصافية، لـ يستطع أف يتفيـ الجميؿ 
والرائع في ىذا األدب، ولـ يكف ليستطيع أف يفيـ أف سر األدب في ىتو العبقرية والنسج 

ويتأمؿ ذاتو ومجتمعو ··· فيو "كاتب يعيش الحياة في تحّوالتيا المختمفة، يقاععمى ىذا اإل
داخؿ تمؾ التحوالت ثـ يكتبيا بروح تتعالى عف الموسمي العابر وينشرىا في ىذا المنبر أو 

 .4"ذاؾ

                                                 
1
-http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t: منتديات أزاىير األدبية، انترنيت، ص المية بمخضر - 

61439.html 
: منتديات أزاىير األدبية، انترنيت، ص يعبد الرزاؽ باد - 2
-http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t   61439.html 
 . 444الخبر في األدب العربي، ص محمد القاضي: - 3
انترنت  ،تأمبلت عابرة لمقار''·· مؤلؼ كتاب ''عطش الساقيةأسئمة عمى عبد الّرزاؽ بوكّبة  2عبد الّرزاؽ بوكّبة:  - 4

   http://www.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=63441 ص

http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-
http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-
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كمِّؼ المؤلؼ بمسؤولية ما ينجز مف إبداع، فيو تحّؼ المغة مف روح الفف، وتسقى مف 
تضفي عمييا الثقافة، "فالثقافة  ليست مضمونا يخصص، بؿ شكؿ  معيف الجماؿ، وما

. فمستوى حضورىا عمى مائدة األدب يعود إلى اعتبارات تصؿ 1يكشؼ عف أنماط التحقؽ"
 بالمقاـ األوؿ عالـ المبدع. 

فعالـ المؤلؼ سبب الحضور مف الغياب إلى التجمي، فالجودة نابعة مف حسف تكًوف  
عمى مستواىا يجب االىتماـ، قصد الرقي بالكممة، حيث نضمف وتكويف المبدع، منيا و 

 تقدميا عمى أحسف ىيأة وتمثميا بأرفع مقاـ.
 ال نسعى أف تتحوؿ الدراسة إلى تقديـ اقتراحات ووصايا لممنشغؿ في حقؿ التأليؼ
 مما ثبت في وعييـ مف معاينة األعماؿ اإلبداعية، وجراء تصورىـ لممنجز وما يستحسف لو

ضمف قراءة   قا مف اإلدراؾ الجمالي لممنتج، كأفؽ حاضر، ألفؽ آخر غائب ومغيبانطبل
تنزع السؤاؿ وطبيعة الجواب في حقمو المنتج؛ قراءة فييا "يؤمف الباحث بمبدأ االختبلؼ 

في سبيؿ تقديـ األدب مف خبلؿ الواقع وما يعتمؿ فيو  2واليوية وديمقراطية وسائؿ التعبير"
 مف إنجاز.

 
 

 

 
 

                                                 
 .42، ص61مات، عسعيد بف كراد، التأويؿ بيف إكراىات التناظر وانفتاح التدالؿ، مجمة عبل - 1
 .22عبد الواحد التيامي العممي: قراءة السرد العربي القديـ بيف وىـ المماثمة ومبدأ المغايرة، ص - 2
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 ة النص ودينامي ة الفضاء.معماري  

 
النظـ في حركّية  1"كميا ةي مركب لغوي بأكممو, ومادتو منظمالعمؿ األدب" يعتبر

موضوع درس   ما ييـليست  ,بكؿ حرية ا التشكيؿيتحرؾ بموجبي تيال ؛الداخمي لمخطاب
مف  :ؿ لغوية"جمالية  مواد البناء, ألنو يختزؿ مشاكؿ الخمؽ الشعري إلى مسائ مف الشعرية,

ة أو بناء معماريّ عف " بحثالتوجَّب أف يركز  2"ىنا ىذا التشييء لمصطمح ( المغة الشعرية)
أو بنية المؤلفات, التي يجدر فيميا كموضع لقاء وتفاعؿ بيف مادة البناء والشكؿ 

 وىو ما سيركز عميو البحث. 3والمضموف"
 كموجه كتابي المغوي االقتضاب 1

 المعاصر النقدي الفكر في عف القصة القصيرة جدا الحديث ننايمك ال أّنو الحقيقة
ما تقّره شروط  القارئ في ظؿ يواجييا التي عف ظاىرة القصر الحديث ىذا نبتدئ أف دوف

  .والثقافي الحضاري ياطشر ل خاضعة كمغة الخاصة, المغة مف المفاىيـ
 فضاء الكتابة مف ءاالنتقا ةحريّ ب القصة القصيرة جدافػي مشيد  كتابةلاتسمح        

وي؛ لتبقى الكممة في لعب حر غملاو  يلّشعور اتكثيؼ الو , انتقاء ينزع إلى االختزاؿ الَشاسع
 بقطع األوصاؿ الشارحة والمفّصمة. الداللة

عيش تمعنى الكممة, ل ثقافيا, يمتحف افكري اخطاب في فخ الكممات. ليوجدالتمقي قع يو 
أدنى حد مف التعبير  تثبّْ تُ سير في مقولة ب توجوديا عبر جدلية الحضور والغياصراعا 

يصؿ   معقدة ومتشابكة عوامؿ  عدةيقع تحت  لمتجربة. داخميمف ال بوجود ينسمخ  ي,السرد
القصة  شعرية السرد, فػي ةعاصن نحو ي,ختزالواعية بدورىا االالخارج نصّي؛ تجربة 

 كقانوف  االقتضابي  اء منطقيالبن ,المغة المنطقيةفاعمية تخفي  كتابةفجوىر ال القصيرة جدا
معاناة ة يّ ركلحالخائبة  لياتاجترار لآل تنيض عمى, خاصة ةجمالي اتار يختا حَدديُ داخمي 

                                                 
1
 6891 ,شؤوف الثقافية العامة, بغداددار ال ,2سامي سويداف, ط ,نقد النقد (رواية تعمـ), تر :تزفيتاف تودوروؼ - 

 .24ص
 .24ينظر: ـ, ف, ص - 2

3
 .24ينظر: ـ, ف, ص - 
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الكتابة  ي ركزت عميوذعقد المال الدور ؾذلعكس ي َنَفِسي قصير؛ وقعتحوالتيا بفي  رباتج
 ى.أعم عمى مستوي

 فهوم االقتضاب لغة:م
: القطع. قضبو َيْقِضُبو َقْضًبا, واْقَتَضَبُو وَقَضَبُو جاء في لساف العرب "الَقْضبُ 

َب: اْنَقَطَع, وفي حديث النبي : أّنو كاف إذا رأى التصميب في ثوب َقَضَبوُ    فاْنَقَضَب, وَتَقضَّ
: يعنى قطع موضع التصميب منو.  قاؿ األصمعيُّ

 والمقتضب مف الشعر: فاعبلت ُمْفَتِعُمْف مرتيف, وبيتو:
 ْقَبَمْت َفبلَح َلَيا      َعاِرضاِف كاْلَبَردِ أَ          

ّنما ُسمَّْي ُمْقَتِضًبا ألّنو اْقَتَضَب َمْفُعوالت, وىو الجزء الثالث مف البيت, أي ُقِطَع, كؿ مف   وا 
 كمَّْفتو عمبل قبؿ أف ُيحِسَنُو فقد اْقَتَضَبُتو, وىو ُمْقَتَضب فيو.

ر ُمْقَتَضب, وكتاب ُمْقَتَضب, واْقَتَضْبُت الحديث واْقِتَضاُب الكبلـ: ارتجالو, يقاؿ ىذا شع
 .  1والشعر: تكممت بو مف غير تييئة أو إعداد لو

دؿ عمى القطع واالختصار ت ,ةمعجـ المغفي  "االقتضاب" ت لفظةكما جاءىكذا 
 وطمؽ عميناالختزاؿ, مفيـو جديد لشعرية  يمكف أف نطرح امفيواإلقصاء واإلبعاد, 

لى االختزاؿ كنمط لغوي يكتفي بالحد األدنى مف التعبير, ينحو إ ,"االقتضاب المغوي"
 لؾ في ظؿ  تكثيؼ واع بمتطمبات الكتابة الحداثية.واإلضمار ما أمكنو ذ

ممفيـو الجمالي والمعرفي ل نوعية  قدـ نقمةنأف  ة مّناحاوليأتي ىذا الطرح  في م
البيني  النقدي الحداثي لى الحد, إالتقميدي يمف الحد الببلغي الخطّ االقتضاب" "لمصطمح 
 .الشعريات الحداثية وما بعد الحداثيةيستوعب رىاف  التشعبى,

ُنَوقَّْع تحت مصطمح "االقتضاب" كاقتراح بديؿ في كنؼ ىذا الضرب كآلية متحكمة 
في اشتغاؿ الخطاب, يمس عمؽ اقتصادية المغة, واختزاليتيا, في تجمي جمالياتيا وعرض 

, تتناسب مع تغيرات د عبلقاتيا تحديدا جّيدا, لما تحتفي بو مف قيمة نقدّيةطاقاتيا, وفي تحدي
عب و ستيمفيومو ل حدع يوسمع ت ,مغة في القص القصير جداللنمطية االتكويف البنائى 

كاف ما في مقابؿ تنضاؼ إلى ذاكرة المصطمح وشحف إجراءاتو معايير ومفاىيـ نقدية جديدة 
 واإليجاز ختصاراالبما يتحقؽ تحت شرط حدودىا, مف الجممة  ةفي إطار بنائيّ  ميوقائًما ع

, يشمؿ النص, يستوعب نمطّية وسعأ إلى مجاؿ الجممة ةإطار بنائيّ حيث يمكف نقمة مف 
                                                 

 ادة: "قضب".ابف منظور : لساف العرب, م - 1
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 ىفي ظؿ التحوالت النقدية الحديثة التي تواكب تحوالت البن ا االختزالي,مف مفيومي الكتابة
ا, وخاصة ما تطرحو فمسفّية يفي مجمؿ نصّْ  ةلجديدا كاتبةطرحيا التالمغوية والجمالية التي 

  بارتباطيا الوثيؽ بيذا المد االختزالي لمغة. "القصة القصيرة جدا"الكتابة في 
 المغة إلى المغة: اقتضابمن  -1
الذي يبدي  ,لممفيـو اإلدراكيزية الفعؿ نجاالمغة وا  باعتبار البحث في جماليات   

  اخمة ومتشابكة إلى حد التماىي مع مفيـو النصعبلقات عمى ىذا المستوى بمفاىيـ متد
ىو بحث في  ..., الداللة, القراءةالمعنى مفاىيـ مف معيا يتداخؿوما  ...الكتابة ,الخطاب

 النظاـ في األساسية الوحدة يشكؿ نظاـ عبلمي باعتباره  .فعؿمجمؿ الظواىر التابعة لمادة ال
لظاىرة المغوية كما تجمت في الفكر الحداثي وما المبنة األولى لفيـ اويعتبر  ,والنّصي المغوي

 .تاج مستجدات فكرية وفمسفية مستجّدةصاحبيا مف تبدالت وتغيرات تصورية ن
العبلمة  عمى مبدأ أفّ ـ بيرس يقسوتلمعبلمة,  ند دي سوسير"اسيـ "فردينتق أجمع

أي  ؛ممةألف العبلقة فييا بيف الداؿ والمدلوؿ غير مع ؛ىي عبلمة اعتباطية المغوية,
  .القبمي تعمـالو  مسبؽال فيـالأف  كونيا تقع تحت شرط 1اصطبلحية"
بتحديد  والمدلوؿ الداؿ طرفييا مف خبلؿ العبلمة إلى الما بعد حداثي ظر الطرحلين

 بيف االنفصاؿ حد إلى يصؿ الذي التباعد مف نوعاً  نظرة فييا ,الرابطة بينيما العبلقة طبيعة
 ال أّنو مفادىا النظرة وىذه المعنى, نيائية وال لممدلوالت الحر عبالم ليتحقؽ العبلمة قطبي
ّنما مدلوالت األمر حقيقة في يوجد  الثبات بعد أف عرفت نوعا مف 2 فقط دواؿ ىناؾ وا 

 المدلوؿ ؿحوّ مف شأنو أف ت ما رورةػوالسي التغير محمو والوضوح في نقد ما قبؿ الحداثة ليحؿ
 وقذؼ ىروب حالة في دائماً  فيو ةددػمح داللة نطاؽ يف تثبيتو, يصعب مراوغ شيء إلى
 المستمر والتغير البلثباتالمدلوؿ ب ليسـ 3ثابت معنى تحديد يستحيؿ بحيث األماـ, إلى

  موجية لممعنى. المرجيء" االختبلؼلتبقى سمطة "
                                                 

1
   .241ص 2891 ,القاىرة ,سيزا قاسـ ونصر حامد أبو زيد , تر,شارؿ سندرس بيرس: مدخؿ إلى السيميوطيقا - 


, قسـ بيرس العبلمة إلى أنواع ثبلثة: مدلوؿ) –(داؿ ند دي سوسير" الثنائي لمعبلمةفعمى خبلؼ تقسيـ "فردينا - 

 .Iconc  األيقونة Index - المؤشر-   Symbole الرمز

 .407ص ,6889فة, وزارة الثقافة, الكويت,سمسمة عالـ المعر  المحدبة, المرايا العزيز, حمودة عبد :ينظر -2
3
 .277 ص ,المحدبة المرايا العزيز, حمودة عبد: ينظر - 


 التيو مف الخروج العزيز, حمودة عبد لمداللة" ينظر المستمر التأجيؿ يمثؿ المرجيء: "الذي االختبلؼ - 

 .677ص
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ف بمسمياتيا, ليا عبلقة ال األسماء أفّ  تعنيلوؿ "المد عف الداؿ انفصاؿفكرة إّف   وا 
 عبلقة لو ليس العقؿ أفّ  يعني ىذا كؿ خبلفية واىية عبلقة فيي العبلقة ىذه مثؿ جدتو 

قبضة ال  1" والعدـ السيرورة قبضة في يسقط ذاتو المغوي النسؽ أفّ  يعني كما بالواقع كبيرة
 ., معيا ينتج تقويض الثابت إلى تقويض الحقيقةفكاؾ منيا مبدئيا

غة فيما عرفتو عندما تتحّوؿ الكممة إلى إشارة ال لتدؿ في ظؿ ىذا الخرؽ المعرفي تحولت الم
نما لتثير في الذىف إشارات ودالالت أخرى, وتجمب لذاتيا صورًا ال يمكف  عمى معنى, وا 

لتحرر الكممة مف قيدىا لتصؿ إلى درجة الصفر  ,تحمؿ تاريخيا القديـ والمكتسب  ,حصرىا
تفجر الداللة التي نبحث عنيا في جممة حتى تحولت المفظة إلى قنبمة  أو درجة البلمعنى

 مف األلفاظ بما وفّْر ليا مف امتبلء فراغي.
أصبحت المفظة والمعنى إشارتيف حّرتيف نتاج ىروب الدواؿ عف مدلوالتيا لتشكؿ       

مدارات تسبح في فمؾ واحد؛ ووجودًا معمقًا يستند إلى غياب يتوّلى القارئ إحضاره إلى النص 
أ فييا ىذا النص, وىو سبب تمّيزه كأدب, ليتنوع ىذا الحضور ويتشكؿ تحت في كّؿ مّرة يقر 

شرط ماىية وكيفية االلتقاء بيف ىتو اإلشارة ومفسرىا: فقد يكوف معنى النور والظبلـ ىو 
الجّنة والنار, أو بمعنى العمـ والجيؿ, أو أي ثنائّية قد تنبثؽ في ذىف القارئ لحظة الصدّمة 

 اإلشارية.
 المعرفي الخمؿ ىذا إلى وأدى والمدلوؿ, الداؿ بيف العبلقة مس الذي لتغيرا ىذا إفّ 
 التي والمفاىيـ التعريفات عكس عمى"  لمغة جديدة نظرة إلى األمر واقع في يؤدي والفمسفي,
ناقدا مثؿ  أفّ  غير الكبلـ, عف وفصميا والوجود بالمجتمع ربطيا خانة في المغة وضعت

 خبلؿ مف إالّ  الوجود يرى ال فيو المغة, مع يتعامؿ عندما ؾذل مف أعمؽ يغوص دريدا جاؾ
 األقنعة مف مجموعة إلى الواقع فييا يتحوؿ نظرة لمغة, جديدة نظرة إلى يدعو وىو المغة,

 .فمراجعة العالـ ىي صميـ المغة 2"العالـ عف مفاىيمنا تنشئ التي ىي فالمغة الببلغية,
 المغة مدى يتجاوز بدأ"كمفيـو  المغة لنص فينجاز اإّف الكتابة عمى مستوى إ        
 مفردة ألفّ  ال الفعؿ, ىذا معاني بجميع المغة عمى تنطوي الكتابة كانت لو كما عنو, ويفيض

                                                 
1
 .47ص ,المحدبة المرايا العزيز: حمودة عبد - 

 .أو درجة االحتماالت الممكنة مف ماضي الكممة وتاريخ سياقاتيا كما عرفت عند بارت - 

2
 .97ص, 6880 , الدار البيضاء,6وف المقاالت, طمنشورات عي والمقوالت, األصوؿ التفكيؾ , اهلل إبراىيـ عبد - 
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 ىو ما يحمميا والمؤلؼ, السياؽ عف بانفصاليا لمسيرورة بؿ تخضع 1"لمداؿ داؿ عمى تعد لـ
 أف تحكي بمؿء صوتيا لغةفكاف "عمى المغة  الداللة, نيائية وال عمى التشّضي

 مف ذاتيا إلى ذاتيا. 2أخرى" 
 لّمغة و  لغويًا, كياناً  بكونو الّنص مفيـو أف نعثر عمى اليبلمية ىذه ال يمكف في ظؿّ      
 مع 3"بالمغة يمفظ ما كؿ" حّتى يبدو أّف النص ,ونرتاح إليو ,وحوضنتفؽ عمى و  تعريفاً ذاتيا 

 مف نسيج مختمفة شبكةً "يتقدـ النص ومف خمفو المغة ّتى ح التعدد,و  السيرورة مف بو تتسـ ما
 4"واختبلفات آثار إلى نفسيا غير أخرى أشياء إلى نيائية ال بصورة تشير التي اإلشارات

َخمَّْؽ  كأنموذجتعقيد نسؽ تركيبتيا كما يظير الحاؿ مع القصة القصيرة جدا  تبعث عمى ََ مَت
 معبر عنيا باالقتضاب المغويبنوع مف الخصوصية ال غةمف فمسفة ىذه المّ 

التي تنحو  في فوضى ىتو األفكار والرؤى الفمسفّية المستجّدة تتحّدد اشتغالّية المغة
يمكف أف تتمثؿ في: الحذؼ  ةعبر آليات نوجزىا في تشكبلت تقنيّ  واالقتصادإلى اإليجاز 

 كاآلتي:كمستويات تتداخؿ وتتشابؾ  التشفير, التقريف؛
 

                                                 
1
 .604 ص ,واالختبلؼ الكتابة كتاب ضمف الكتابة, وبداية ابالكت نياية دريدا جاؾ: - 

 .94روالف بارت: النقد البنيوي لمحكاية, ص - 2

3
 .97 ص والمقوالت, األصوؿ التفكيؾ اهلل, إبراىيـ عبد - 

4
 .420 ص المحدبة, المرايا حمودة العزيز, عبد - 
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 الحــذف -1
االقتضابية تأخذ  اإّف الحديث عف خصوصية المغة في القصة القصيرة جدا بطبيعتي

خصوصيتيا مف الطابع العاـ لممغة في إطار المنظومة الفنّية والثقافية والفكرية والمعرفية 
ت ىذا المؤسسة لمذوؽ العاـ تمثؿ رىاف الحداثة بمفيـو الموضة وما يشاكميا مف قيـ واعتبارا

ما يدفعنا أف نبحث عف ماىية المغة في المنظومة الفكرية التي أنتجت ىذا النوع الخطابي 
وقّدمتو في منطقة الضوء, وتخّمؽ مف صمبيا وسمت بمرجعيات فنية وجمالية تعكس الرؤيا 
الفمسفية لمشروع فكر ما بعد الحداثة؛ مما يجعمنا نتكمـ عف ظاىرة الحذؼ التي تشغؿ كؿ 

 خمؽ الفّني الذي يصؿ الكممة والتركيب في الجممة وفي النص.وسائؿ ال
قتضابي بما يتمّيز بو مف التعدد األسموبي في إنتاج نسقو يييمف إف الخطاب اال

الجانب الذىني لمتمقي  عمى باقي اآلليات األخرى مثؿ الحذؼ واالختزاؿ اإليجاز التكثيؼ 
كبير ال نغّمب تقنية عمى أخرى  ىي أمور مشتركة متقاربة إلى بعضيا البعض إلى حد

لنجدىا تشتغؿ وتتحقؽ داخؿ جانب ذىني يتعمؽ بالفيـ والتأويؿ, أكثر  مف كونو آليات بنائّية 
حيث يييمف اإلعماؿ العقمي والذىني في تقدير المعنى وتشكيؿ الداللة مما يحدث تشضي 

 في المعنى يطرح إشكاؿ نيائّية الداللة في موقؼ حرج. 

 

 التقرين
 

 مخرجات
 الشعرية

 اإليحاء الخيال

 التجريد...

 التشفير
 التكثيف
 الغموض

 ..... المجاز

 الحذف
 مدخالت 
 التعجيز 

 والتعطيل

 تحقق الهدف الشعرية الحساسية 

 ب اللغويتقتاااال

  تشـــــــــــــّكل اللغة المقتضبةإلطار مخطط توضيحي 
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 مغة:الحذؼ في ال
مما أورده ابف منظور في المساف عف تعريؼ الحذؼ أّنو: حَذَؼ الشيَء َيْحِذُفو َحْذفًا 
ـُ َيْحِذُؼ الشْعر مف ذلؾ والُحذافُة ما ُحِذَؼ مف شيء َفُطِرح وخص  ا َقَطَعو مف َطَرفو والَحجَّ

 1المحياني بو
 التركيب المغويالحذؼ ىنا راجعًا لذات  )2(في شجاعة العربّية" يعتبر الحذؼ " بابٌ 

فيو "باٌب دقيُؽ المسمؾ لطيُؼ المأخذ عجيُب األمر شبيو بالسّْحر فِإنَّؾ ترى بو ترؾ الِذْكر 
أفصَح مف الذكر والصمت عف اإِلفادة أزيَد لئِلفادة وتجُدؾ أنطَؽ ما تكوُف ِإذا لـ تنِطْؽ وأتَـّ 

وكثيرا ما يمجأ   4ي الفظ القميؿ"ويرجى "تحصيؿ المعنى الكثير ف 3ما تكوف بيانًا إذا لـ تُِبف"
الكاتب إلى أنواع الحذؼ في التراكيب تنتج عف رغبتو في اإليجاز واالختصار ذلؾ أف 

 اإليجاز فضبل عّما فيو مف تخفيؼ يكسب العبارة قوة ويجنبيا ثقؿ االستطالة.
إّف بسب ضعؼ الصياغة يبدو حّتى اإليجاز مترىؿ عوض الخّفة؛ حيث الصياغة   

مع خطاب القّصة  اإليجازة يكسب العبارة قوة ويجنبيا ثقؿ االستطالة, ليتغّير مفيـو الجّيد
تؤّمف جاذبّية الخطاب  ,ليس فقط في الحجـ الكّمي إّنما في حسف الصياغة ,القصيرة جدا

ف أطنب.   لمتمقي وا 

الحذؼ ىي ظواىر  , منياذىبت جؿ الدراسات التراثية أف عددا مف الظواىر المغوية
أف ىذه الظواىر ىي ظواىر تداولية تتحكـ فييا دواعي  , وفي واقع األمرا التركيبيفرضي

إلى آلية الحذؼ واإلضمار , باستعماؿ نقط الحذؼ  المغة ستند حيث ت ؛تداولية وببلغية
 اإلحالّيةالدالة عمى الفراغ التي تستمـز مف المتمقي مؤلىا وتأويميا في ضوء معطياتيا 

االنتقاؿ ب  ةف استعماؿ لغة الوضوح والمباشرة والشفافيّ عع الكاتب تمنّ ي. والسياقية والتداولية
 في فعؿ القراءة والتأويؿ القارئة والترميز مف أجؿ إشراؾ ة والتوريّ إلى لغة اإلضمار والتكنيّ 

                                                 
1
 .بف منظور: لساف العرب, مادة "حذؼ"ا - 

 ىػ6701صر ػ, الييئة المصرّية العاّمة لمكتاب, م2, ج4ص, تح, محّمد عمى النّجار, طابف جني: الخصائ - 2
 .410ـ, ص6891

3
, دار الكتاب العربي, بيروت 6أبو بكر عبد القاىر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز, تح, محمد التنجي, ط  - 
 .607, ص6887,

 6ط ,عيتوػػػػعصاـ ش انة األدب وغاية األرب, تح,: خز تقي الديف أبي بكر عمي بف عبد اهلل الحموي األزراري -4
 .247, ص6894ة اليبلؿ , بيروت, دار ومكتب, 2ج
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ىذا أف الكاتب يوصؿ عبر ىذه اآللية السردية مجموعة مف الرسائؿ المسكوت , وبناء النص
 .تمميحا وتمويحا, يضاتعر و عنيا ترميزا 

  :آليات التوقف وتعجيز الكتابة
رغـ الجاذبية السردية ال نجـز بيا أماـ ما تعرفو الكتابة عمى مستوى الشكؿ 

السرد موصولة بطاقات الشعر ليبقى  إمكاناتتستثمر  ,والمحتوى كمشروع مازاؿ لـ يكتمؿ
 غنى ال فني إجراء " باعتبارهحّتى الوصؼ الحجـ الكّمي ىو األكثر جدبا لخصوصّية المغة؛ 

 بسرد البسيطة, حيث يقترف الجممة يتجاوز ال 1"ناجح أدبي أثر إنتاج أراد لؤلديب إذا عنو

القصة وتشكؿ بنّية التكثيؼ التي تنبني عمييا  السرد لوتيرة ومعطمة فعمّية واصفةك األفعاؿ
حيث ؛ كبة منيا والطويمةواالبتعاد عف المر  عمى الجمؿ البسيطةتحّتـ الوقوؼ القصيرة جدا 

والنقطة, وعبلمة   , ونقط الحذؼمات الترقيـ األخرى, كاالستفياـالفواصؿ وعبليستثمر 
" القصص القصيرة جدا"وتييمف في ىذه  ,لتكممة البنية المركبة في ذىف المتمقي التعجب

ثراء اإليقاع  رديػػالس محموالت الجمؿ الفعمية, لمتدليؿ عمى الحركية, والتوتر الدرامي, وا 
 كمغة يمكف مبلحظة فعؿ بعض نشاطيا في المثاليف اآلتييف:2  روخمؽ لغة الحذؼ واإلضما

 هفـوة
 كراعي غنـ يعد شياىو كؿ مغيب..
 تسألني أمي أيف ضيعت أخاؾ..!!؟؟

 والشمس آىبة لمسبات..
 أقوؿ ليا حاؿ الرصاص ببننا..!!

 سقطت بجوؼ الخوؼ أليث خمؼ النجاة
 !ظننت بأني نجوت ..!

 3ولكف ىو مف نجا حيف مات...!!
 
 
 

                                                 
 101. ص, 1999 الجزائر, اآلفاؽ, دار ,1 األدبي, ط الخطاب تحميؿ : صحراوي يـھإبرا - 1

2
ؿ أشكاؿ الكتابة مجمة ثقافية الكترونية تعني بك، أركاف القصة القصيرة جدا ومكوناتيا الداخميةجوٍل حوذاوي : -

 .اإلبداعية
3
 .72، ص2062، هطبعت طخري، 6هوسى تواهت: كٍوا أهبظ األرع هرتٍي، ط - 
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 سبيــــل
 في غياىب الجب
 يرفع كؼ النجاة
 تدّلت لو الحّيات

 1... أيُّيـ حّية موسى؟
 

سؤاؿ ال يبحث عف جواب ىو تساؤؿ المجاج والتأرجح بيف طرفي معادلة.. وفي 
ّطـ يبحث عف معنى بعد أف ح 2مناطؽ حائرة وقمقة بيف حدود األشياء والمعاني واألفكار"

الفكر العاجز عف لْـّ شتاتو, ليتوقؼ اقتراح السرد لمواصمة الحكي؛ ليتـ "عرقمة نشاط الفعؿ 
عادة توجييو عمى النحو الذي يناسب فضائيا" ورؤيا الحالة االنفعالية تتخذ مف تقنّية  3وا 

في مواصمة الحكي  4السؤاؿ مطّية لفعؿ التعجيز "يستيدؼ تعجيز الفعؿ عف إدراؾ الحؿ"
د حبل لحالة مستحيمة ممغية أّي اقتراح قد يواصؿ استفزاز الفعؿ المنجبس يخنؽ النص إليجا

يستسمـ النص إلعبلف النياية واالنسحاب سؤاؿ محرؽ يفتؾ بكؿ ما يأتي مف بعده يتحقؽ 
درجة اإلشباع الفني يحسف السكوت عنو  بتحقيؽ لذتيا الشبقية  تخنؽ الحكي في فعؿ انجاز 

نص بتشكيؿ صورة ما فتئت أف تتبمور وتتشّكؿ أركانيا حّتى تختزؿ المغة تشّيد صرح ال
 عناصرىا التشكيمية تعكس حالة تكّتـ المغة عف نوابا الفعؿ اليادؼ إلى الخبلص.

إّف ىذه الكتابة وىي باحثة عف اقتضابيتيا نحو تعجيز الفعؿ السردي تعمد التجميع 
افس  الفّني والتناطح مف أجؿ أف , تبعد كؿ لفظة غير قادرة عف التنالمعجمي لممركز

 لتصنع نفسو, المعنى لطرؽ المعيود المفظ عف تحضى بالتموقع في جسد النص؛  لتنزاح

الرقيقة  الشعرية األلفاظ اصطناع النثر, تعمد إلى إلى منيا الشعر بقاع إلى أقرب بذلؾ لغة
 األخيرة ىذه ألف الشعرية؛ عوالـ لتعانؽ المغة لداللتو فتتمرد وتقوية لممعنى تكثيًفا الموحية,

؛ فتعمؿ عمى تقميص المغة وتكثيفيا وتجميعيا الثائرة ىذه العوالـ وعي عمى أكبر قدرة تممؾ
 .نحو مركز واحد لجعميا صعبة االنكسار أماـ داللة دوف أخرى

                                                 
 /http://www.facebook.comغريب محمد يوسؼ: سبيؿ, انترنت - 1
2
هـ 6740، شعباى69،هج40عالهاث، ج أهاًً فؤاد: تحوالث الظورة الشعرٌت فً قظٍذة ها بعذ الحذاثت، هجلت - 

 .608ص ،2008، أغسطس
 .644محمد صابر عبيد: الفضاء التشكيمي لقصيدة النثر, ص - 3

 .644ـ, ف, ص - 4

http://www.facebook.com/
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 سردس لمفيـو المتقطع بدؿ الموصوؿ, وأنيا ذىبت باليأستفي  ةتبدي شعرية الكتاب
فيي لـ تحدد جغرافيات لغوية معينة ولـ يعيف  يي إضافة إلى الشعرف ,إلى أقصى تخومو

حالة جناسيا لتجربتيا, بؿ عممت عمي تفجير الأغراضيا أو أ, أو تحديدا إلمارتيا حدودا لغوية
بيف ما نسميو عادة بالتعارض بيف الشعر  البرزخية مف خبلؿ تذويب المسافة والموقؼ
"إّف فيمنا لكثير مف العبارات الموجزة الحذؼ, حيث عف طريؽ استثمار إمكانات والنثر, 

عمى  1يعتمد عمى تقديرنا أللفاظ غير منطوقة في لغة الحديث, أو غير مكتوبة فيما نقرؤه"
يحقؽ   2إمكاف وقوع الخبلؼ في بعض تفصيبلتيا عند تقدير المحذوفات"مع " ,ىذا المستوي

 .ضابي في جنس "القصة القصيرة جدا"النزعة االقتضابية في استيراتيجّية الخطاب االقت
المغة واختزالية النص  إّف مجموع ىتو التقنيات واألساليب التي تعمؿ عمي اقتضابية

تبحث عف ىدؼ لرؤياىا الخاّصة في إطار بناء  ,عاـ نسؽإاّل في  ,تتحقؽال ال يمكف ليا
حقيؽ بعده ىو الكفيؿ بت ؛النجاز فعؿ النص ؛تشفيري يستيدؼ الداللة بإعماؿ التقريف

 .االقتضابي
 

 التشفير ولعبة الدوال -2

 التشفيــــــر –أ 
الداللة التي  وتوجييا ,يقودىا المعنىفي القصة القصيرة جدا ؼ الخطاب ائوظ إف

 تتمثمياالداللة, وىذه الوظائؼ  وتفّعميا ,المعنى , تحددىاة الخطاب وخارجوتكمف داخؿ بنيّ 
تأسيس سياؽ ليا, وىذا السياؽ الذي  إلىىي تسعى , و اإليصاؿالشفرة, التي مف خبلليا يتـ 

 أنموذجو الجماليالقصدي الذي ُيؤسس الخطاب ألجمو  أوالداللي)  األنموذجتسعى إليو ىو (
 .المتحولة بيف الدواؿ أو ,المتبادلةالمتداخمة, والمتفاعمة و ينشأ في طيات حركة العبلقات 

 التشفير في المغة:
في المعاجـ العربّية ال تستطيع مغوي لكممة (التشفير) عف معنى الجذر ال إّف البحث

المعجمّية القديمة, دوف لجوء البحث في المعاجـ العربية المعاصرة, فمادة  مصادرتوفيره ال

                                                 

  ضاءيالب الدار -بيروت الثقافي العربي, المركز طاىر سميماف حمودة: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي, - 1

 .68ص ,2009
 .68ـ, ف, ص - 2
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ال تتوافؽ والتطور الداللي الذي واكب  "َشَفَر" اتفقت معظـ المعاجـ القديمة عمى تخريجات
 " ما يمي:رَ ػَشفَ " تحت ماّدة " المعجـ الوسيط" فييأتي  , في العصر الحديثىتو المادة

َدَنت لمُغُروِب. وػ  : ُػ َشْفرًا: أصاب ُشْفَره. وػ الشيء: أصاَب َحْرَفو.( َشفََّرِت ) الشمُس  :َشَفَرهُ 
ْفرُ (  .الماُؿ: قؿَّ وَذَىب. وػ عمى األمر: أشرؼ ودنا منو َُ : حرُؼ كؿّْ شيء. وَشْفُر   )الشَّ

(الشَّْفَرُة ): ما ُعرَّْض وُحدَّْد مف الحديد  لذي ينبُت عميو الُيْدب. ( ج ) أشفار.الَجْفِف: حرُفُو ا
زميؿ اإلسكاؼ. وػ موسى صغيرة مف غير نصاب, ذات حدٍّ أو  كحدّْ السيؼ والسكيف, وا 
حدَّيف تمسكيا أداة خاصة يحمؽ بيا الذَّقف.( محدثة ). وػ ُرموز يستعمُميا فريؽ مف الناس 

  .1"رّّْي فيما بينيـلمتفاُىـ الس
" ىي استعماؿ الرمز الشَّْفَرةُ يبّيف المعجـ الوسيط مف بيف إحدى التخريجات لمادة "

قصد التواصؿ الخاص, دوف العاّمة؛ حيث يأخذ البعد االصطبلحي مفيومو مف نبض ىذه 
 بخصوص النظرية األدبية المعاصرة عثرةحضرة في  "حوناثاف كولر" التخريجة حيث يقدـ

الشفرة ىي عّرؼ بأّف "في كتابو "الشعرية البنيوية", يبعده التنظيري  يمنحول المصطمحىذا 
مجموعة مف الموضوعات أو المقوالت المستمدة مف منطقة بعينيا مف مناطؽ الخبرة, والتي 

فيي تمؾ  2"نحو يجعؿ منيا أدوات منطقية تفيد في التعبير عف عبلقات أخر ىتتعالؽ عم
 ثير الداؿ؛ فالصورة ليا كما قمنا مف قبؿ معنى واضح و ظاىر لمعيافاالستخدامات التي ت

ومعاني تصاعد تشّكبلت رمزية, وخفّية ال يدرؾ كنييا إال عندما تضغط عمى المغة, ويبلحظ 
 بدقة ويتمّعف جيّْدا في رموز ودالالت ىذه الصورة.

و النظاـ العمؽ الرمزي المخفي مف إدراؾ كن استخداـ  وى " إذاالشفرة" مصطمح
المغوي المحيط بسياقو األدبي بما يدّر مف مخزوف إيحائي في تشاكمّية الداؿ بالمدلوؿ, 
أي ما يتضمنو الخطاب في بعده الجمالي بعدـ مباشرتو الّدالة, بؿ يتشّكؿ األثر 
ـَ مف رموز تبعث إيحائّية التمقي إلى  اإلشاري في تعرّية المنغرس الخطابي بما ُلغّْ

المتعة األدبية؛ تمتحف خصوصّية التأويؿ تحت الشرط التشفيري جاعمة محاولة إشباع 

                                                 

ْفرُة بالفتح السكيف العظيـ والشُّْفُر  :شفرر يوجزىا معجـ "مختصر الصحاح" في ما يمي: مادة شف -  ش ؼ ر: الشَّ

بالضـ واحد أشفاِر العيف وىي حروؼ األجفاف التي ينبت عمييا الشعر وىو اليدب وحرؼ كؿ شيء ُشْفُرُه و َشِفيُرُه 
 مة مف الفرسكالوادي ونحوه والِمْشَفُر مف البعير بوزف الِمغفر كالجحف

 .412, ص2007,مكتبو الشروؽ الدوليو, 7ط  ,المعجـ الوسيط العربية: المغةمجمع  - 1
 .11ـ, ص2000تر: السيد إماـ, دار شرقيات, القاىرة,, الشعرية البنيوية:  حوناثاف كولر - 2



 هعوارٌّت الٌض ودٌٌاهٍّت الفضاء                                        الفصؿ الثاني

 

- 97 - 

 

مع  الداللة الكشؼ عف ىتو المحاولة عمبل غير مجدي. يبعث عمى تكرارّية محاوالت
 ,وخطورتو ة "التشفير" أىميكؿ قراءة, عبر جدلّية الغياب والحضور تتضح مدى 

 ال بدّ  ولكف ,يتضح بعدفيو لـ  ة,يّ ىمأ رغـ ما  لو ةنظرية األدب المعاصر ليتموضع في 
 يستجيب لمتحوالت الكتابة. بما يقّدـ مف أثر نقدي مف تطويره واالشتغاؿ عميو

" يقدـ استثمار خطير لمغة في كتابة القصة شوقي بف حاجلنتأّمؿ النص التالي لػ"
 القصيرة جدا:

 عيد الحب

 وقفوا أماميا

 قاؿ األب بصوت خافت: ما أجمميا

 .أسعدىا قالت األـ: ما

 .األكبر: البد أنيا تساوي الكثير االبفقاؿ 

 .: الموحة تحمؿ الكثير مف التشفيراتاالبنةقالت 

.إنيا تشبو جدتي قاؿ الطفؿ:
1

 

ليست مف عادات  ,مناسبةعمى  ةليفتح النص المجاؿ لمكثير مف التخريجات؛ ىو إحا
نحو المساءلة  , يتخذ مبدأةمنطؽ الحرية والحداث موقفا تجاهـ دّ قي برهعالكاتب وتقاليده, 

قوة  في ليذا العيد, حاد ومرمز كإطار ,ةوحل خربشات تتبعفي , الرفض وحرية اإلرادة
 .فطنة وذكاء ..تصويرّية, و 

قد تكوف  ,لوحة رساـ ما نستطيع أف نقرأ الموحة قراءة مخالفة, كوف النص يحيؿ إلى
وما و, حسب ىواه وما يعتمؿ في نفس منيـ فسرىا أف كبل والعجيب في األمر ,مثبل "موندليزا"

ما المانع أف  اص أف يقوؿ لننىؿ يريد ال؛ الخ ...ىو بحاجة إليو مف ماؿ أو سعادة أو حب
في خمؽ جو  ,ذوؽ وحرية أسموب كؿ شخصوبما يناسب  ,بطريقتكتـ تحتفموا بيـو الحب

 . يييئو عمى شاكمتو خاص
, ضياع المدلوؿ في بحثو عف اعثمة ضييوحي بأّف  ,التشكيؿ النصي بيذه الكيفية

أو  ,مختمؼ طبقات المجتمع ـْ ىُ  ,الذي يمكف أف يدؿ مف خبلؿ آراء أفراد األسرة ,الداؿ
                                                 

 مجموعة أصدقاء المغة العربية, انترنت, ص منتدى لغة الورد , ؽ ؽ ج,عيد الحب :شوقي بف حاج - 1

friends.com/vb/showthread.php-http://www.arabic 

http://www.arabic-friends.com/vb/forumdisplay.php?f=96
http://www.arabic-friends.com/vb/forumdisplay.php?f=96
http://www.arabic-friends.com/vb/showthread.php
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و حسب أعفوية طريقة ب ..ؤلمورل تورؤي وطبيعة طريقتووكيؼ لكؿ فرد  ,أصناؼ الناس
و نفسو الجماؿ الذي تعشق رأىالزوج  تأتي المغة لتعويض ذاؾ النقص؛ ,شيء إلىافتقاده 

 , أما ة قيودىاالزوجة رأت السعادة التي تفتقدىا مع كثرة أعبائيا وشدّ , ى و لو كاف تافوحتّ 
 أتالبنت ر , أّما ؿ عمى ىذا االعتبارالعنقود و دلّ  أّوؿالجانب المادي فقط باعتباره  رأىاالبف 
, أو ال تروقوالطفؿ فبكؿ صراحة وعفوية  خانتيا جرأة البوح بو, أما  جميع؛يراه ال ـل أمرا

 التي ال تزوره إاّل بيدية تفاجئو بيا في كؿ مّرة. ,أْنَطَقُو الحنيف إلى جدتو
 

يزنيا  ؿٌ كُ  ,والمشاعر اآلراءىكذا ال تستقيـ إال باختبلؼ  ؛الحياةىو أمر  كأفّ الحاؿ        
يبحث عف ىو الحقيقة المفقودة في دنيا الناس الحب يبقى و  الخاصة. حسب ذوقو وقناعاتو
 ! تختزلو لوحة أفولكف يمكف  ؛عيده فيراه بعيدا بعيدا

نص الميـ أّنو  ,عّرافة تكيناتوال  ,و تأويؿال يفكّ  اتحمؿ لغز  ,في بعد شفرات النص
يا لوحة النص يعممنا مف قيمة الحب مجموعة ِقيَّـ إنفداللتو, ال يفضح و  يحمؿ متعتو, مشوؽ

خيـ عمى أفرادىا...وكؿ شيء تحمؿ مفرادتو التي ت ,الحب التي تتجدد شرايينيا مف السعادة
المب والجوىر إلى درجة التساؤؿ عف القيمة التي  يأخذحاالت السعادة يعبر عف جماؿ معيف 

 ولمقيمة المادية التي يمكف أف تتجاوز ,الفف يأف يحمميا جماليا بالنسبة لمتذوقيمكف 
ما ىي إال تعبير عف الحب  ,رةفالموحة المعبرة عف الجدة التي تحتضف أفراد األس ؛المألوؼ

الذي جيمو قيمة كبرى مف القيـ ال يصؿ إلى كنيو إال مف قمبو /عقمو في حالة مف التوازف 
 ...المتناقضات التي تمؤل الدنيا خاؿ مف

 

لعيد الحب الذي ىو عيد يومي نقيمو يقاـ النص عمى خمس حاالت, أو خمس مناسؾ       
لمف  ماؿ, السعادة, الغنى, السّْر, األصالة؛ مناسؾ عيد؛ فيو سّر الجفي اليـو خمس مرات

اإليماف فبل تحقؽ إنسانّية اإلنساف, بو يتـ ىو أىؿ لمحب ولمف عممنا أف الحب ىو شرط 
 إلييا ؿو وصيراىف اإلنساف الحقيقة  ؛يكوف المؤمف مؤمنا حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو

ال لكي  ,بتبلء ليصؿ المؤمف إلى االئتبلؼدري أف االختبلؼ ىو ايتخبط دوف أف يؿ از ي فيما
عّز فكؿ عيد ما ىو إال تذكير بشيء ال قيمة لو إف لـ يكف خالصا لوجو اهلل  .ؽ الخبلؼيعمّْ 
  .جؿو 

عميو  بالسيدة "زليخا " في حبيا لسيدنا يوسؼ ناذكر حيث ي داللة, طرمْ ليزاؿ النص يُ 
فمازاؿ النص  "ةاإلليي عند "رابعة العدويّ بالعشؽ  ناوذكرت ؛يا هللثـ حبّ , ثبلثيف سنة السبلـ
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الحب أنتـ  ,الحب أسرتي ,قوؿ: الحب جدتييمطر ولف يكتمؿ حّتى عمى لساف القارئ لي
 ...أحبتي

 

القصة القصيرة جدا لوحة مشيدّية مشّفرة ويعتبر النص خير معبّْر عف حقيقة وجوىر         
جعؿ  بمختمؼ أبعاده, مما يسيـ مف ثيؼالتكىذا الفف. الذي يعتمد ىتو اآللية التي تضمر 

النص مفتوح يحتمؿ تأويبلت عدة يتفاعؿ فيو المتمقي حسب رؤيتو الذاتية. ضمف بنية 
, ينشط وبيذا يصبح العمؿ بمجممو إشارات داللية عمى التمميح دوف التصريح, تؤسس

يقوؿ في شأنو الذي  التشفير بحجب المعنى باعتماد تقنيات منيا التكثيؼ, اإلضمار, اإليحاء
مبلرميو "أف تسمية شيء حذؼ ثبلث أرباع لذة الشعر, إف السعادة تتحقؽ في أف تخمف 

, وفي موضع آخر يقوؿ : "إف الشاعر يجب أف ال 1قميبل واإليحاء يخمؽ جوا مف الحمـ"
 كمممح فني رئيس. 2يتمسؾ بشيء سوى اإليحاء"

 التكثيف وبالغة اإلضمار
 الداللي والمغوي, مف أىـ يعد العمؽ رجة األولى, حيثىو مكوف داللي بالد التكثيؼ

عندما يكوف الشيء مؤسس بصفة  وىو والتعبير, المغة كثافة عف الناتج الفف, ىذا خصائص
صارمة  ال يكوف مقصودا في ذاتو بقدر ما ىو تجؿ حاصؿ لسبب ضاغط, يعود إليو النظـ 

 ي عمى المستوى األفقي والعمودي, يمس ىذا النمط التشكيم
ويعتبر التكثيؼ أس االلتذاذ الذي تحققو قراءة ىذه الشذرات تمؾ خصيصة نص المذة     

الذي ال يمكف أف يكوف إاّل قصيرا مما يترتب عنو التساؤؿ التالي: أىذا كؿ ما ىنالؾ؟ عمى 
ألطؼ الشعر يفقد سحره مع حد تعبير روالف بارت" كوننا نبحث عف الجماؿ وخموده, كوف "

اإلنساف الذي كتبو, ولكف ىذا ىو أقرب ما يمكف أف تصؿ إليو متعة الخالديف الزمف, حتى 
في عالمنا ىذا غير الكامؿ, الخالديف الذيف يستطيعوف دائما يتمعنوا في الجماؿ دوف أف 

 ليبقى سره في ذاتو الكفيؿ الوحيد بنبض سحره. 3يمموه"
 ال تحتكـ لمنطؽ مف األفكار مجموعةب تتفرع بؿ تدور حوؿ فكرة جوىرية أصميةقد ال      

حسب تموضع  مف خبلؿ إضاءة الفكرة الرئيسية وبمورتيا اكتشافيايمكف  , بؿ لكميةالجزئية
                                                 

غربية في مسرح توفيؽ الحكيـ, دار الحداثة لمطباعة والنشر, بيروت  تسعديت آيت حمودي: أثر الرمزية ال - 1
 .21, ص6891لبناف, 

 .24ـ, ف, ص  -2
 .229, ص6884فرانؾ أوكونور: الصوت المنفرد, تر: محمود الربيعي, الييئة المصرية لمكتاب,  - 3
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فعؿ القراءة والفيـ الناتج عنيا, حيث يشوه التكثيؼ كؿ مبلمح تمثؿ الصورة إلى ضباب 
رح كبديؿ " عدة صور ُتْقتَ كمما ضاقت العبارة اتسعت الرؤياصورة ليستنسخ تحت مبدأ "

 ألخرى دوف االستقرار عمى ىيأة نيائية.
يحاوؿ األدب احتواء العوالـ في أمارتو في التقاط المحظات البارزة لوعي الذات في        

تعمؿ بالتمركز عمى  1"إلحاطة الجزء بالكؿتحسس مساراتيا تطرح بعصا التكثيؼ كحافز "
ذات تصعد مف خمخمة المطمؽ مفردة وبإقصاء أخرى, إقصاء مبني عمى رؤية لفضاء ال

بعممية الشحف والتفريغ وىي حالة مف البلتوازف وتغذي التوتر تكشؼ قمقيا الوجودي أشبو 
 . التي تصيب النفس أو األنا

والكثافة ىنا نعني بيا شحف الكممات بأكثر ما يمكف مف المعاني والتعبير عنيا بأكثر       
ى إال بمغة الشعر والتي تّ أيت فردات, وىذا الما يمكف مف األفعاؿ بأقؿ ما يمكف مف الم

؛ والنص اآلتي يبّيف اكتسبت مع توالي الخبرة اإلنسانية, القدرة عمى التكثيؼ اليائؿ لممعاني
 اشتغاؿ ىتو الخاصّية: 

 وصفــة     
 مضت أياـ وشيور, كتب لعقمو وصفة

 بأف يفّتش في رموش الصبايا, في بمح النخؿ 
 في الحفيؼ
 زة تمضغ كراريس مدرسّيةمّر عمى عن

 وىناؾ.. أتتو حبوا.. 
 2امتؤلت عف آخرىا وأفرغ ما تبّقى منيا في كّفو.

 
الصبايا  بمح النخؿ ، الكتابة عمؽ وفي ىذا العمؽ تتجمى الرؤية, مف التي أتتو حبوا

إحدى تجميات المرأة الحفيؼ, كميا رموز البحث عف الخصوبة, النماء, العطاء, النضج... و 
 الوطف الحقيقة البراءة والرسالة عنده قد ترمز أبعادًا أخرى,  الكاتب عند نماذج, لتمثؿ ىتو ال

اة, والطبيعة والحياة, والوردة والقراءة والكتابة والقصيدة, ػوالطيارة, والنقاء, وىي الحبيبة, والنج

                                                 
, انترنيت :منتدى الثقافة والسردالتكثيؼ المغوي في القصة القصيرة جدا بيف الشعرية  : عبد الرحمف الضاحي - 1

 page= http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php&42484والصداقة, ص
 .61عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ, ص - 2

http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=32797&page=1
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داؿ  اتبالك والماء,.... إلى آخره مف دالالت عدة ال تنتيي, فػ (داؿ) المرأة عند والنار,
 تماىيات وتقمصيظير   ينشر بظبلؿ وفيرة عمى رؤيا النص, ال نياية لو,الداللة متسع 
   .تحتؿ جزءًا كبيرًا مف أعمالو الشعريةبتمثبلت الخصوبة والنماء, يرة, فالمرأة ثصور ك

األحداث تبقى حرة لتوفر لممتمقي حرّية التشضي ويتوه في ضاع الداللة, تكثؼ 
اختبلؼ مع معطى واّتبلؼ مع مسكوت عنو, لتؤدي لغة النص  فضاء الحكي لتبدي

المقتضبة, دورىا في تشكيؿ فضاءه, تنيض عمى النظـ المنطقي في تأثيث أجزائيا والربط 
واقع الكتابة في القصة القصيرة جدا مع ىذا الوضع الحتمي يتفرع اإلنشاء الموضوعي في 

حديد لشكؿ نيائي وجوىر يقيني في لحظات التحكـ في مصير النص المنفمت مف كؿ ت
لُتَعاني حسب التجارب ارتباكا وفقر الرؤيا لضروريات ىذا الجنس المستعصي كظاىرة عامة 

 لكؿ مف يرتاده دوف ىتو الخاصّية.
ال تتحكـ في خاصّية التكثيؼ  ,تسمح المسحة السطحية لمكثير مف النصوص

ىي كثافة المعنى, وغياب الصورة ىو  إذففالصورة  فالتأليؼ يطمؽ المجاـ لمحشو واالستطراد
وال تكمف فاعمية النص الداللية إال في رواء العبارة  1"انفتاح عمى الداللة المرجعية المجردة

ففيـ النص يتوقؼ بترؾ  2"وكثافة التعبير وفي توتر المغة واحتفائيا باالنزياحات المفاجئة
 3لـ مف خبلؿ رمزية لغتو"حريتو في قوؿ شيء "يشكؿ النص الوساطة بيف الذات والعا

 كوسيمة تحقؽ.
 

 
 رين:ـــالتق – 3    

الَقِريُف: صاحُبَؾ الذي ُيقارُنؾ وقولو "العيف: في معجـ  "َقَرفَ وردت مادة " القرينة في المغة:
:  َفَمْوال أُْلِقَي َعَمْيِو َأْسِوَرٌة ِمْف َذَىٍب َأْو َجاَء َمَعُو اْلَمبلِئَكُة ُمْقَتِرِنيَف

 أي: "مقترنيفػ"ف 4 
 .2"الَقَرُف: الحْبُؿ ُيْقَرًف بو" ويقاؿ. 1"وقرينة الرجؿ: امرأتو …ُمَتقارنيف 

                                                 
 .19 ص األدب والداللة, تودورؼ: - 1

 .62, صجعفر العبلؽ: الداللة المرئية (قراءات في شعرية القصيدة الحديثة)عمي  - 2

 ناشروف, دار الفارابي, منشورات االختبلؼ الجزائر –الدار العربية لعمـو  ,6طعمارة ناصر: المغة والتأويؿ,  - 3
 .27, ص 2004

 .74, آيةالزخرؼسورة  - 4 
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إف تعريؼ القرينة في االصطبلح المغوي, لـ يمؽ االىتماـ الكافي مف لدف الباحثيف, فمـ 
   .إلى تعريؼ القرينة تعريفًا مفصبًل وواضحاً باحث يتوصؿ 
الدليؿ الذي يصاحب النص فيكشؼ معناه, سواء ": اؼ القرائف اصطبلحًا بأنيعرّ ت 

 .3"أكاف لغويًا أـ حاليًا أـ عقمياً 
إّف في غياب قرينة صريحة مف المؤّلؼ, تمتحف كفاءة القارئ؛ وحدىا ىي التي 
تكّيؼ التشريح حسب ما تشاء, وتحّولو إلى ما يشبو عمؿ غرفة قضاء في ما يحكمو مف 

الظّف؛  لذلؾ اضطر البناء إلى تقميص ما أمكف  مف الحدس والشّؾ واالرتياب و خيبة 
فبل يكوف مف الّداعي ذكر حروؼ العطؼ, الضمائر, التكرار... كوف يتفّطف المدلوالت, 

إلييا مف خبلؿ السياؽ فيكوف السكوت عنيا أبمغ مف التصريح بيا. فالمثاؿ اآلتي يبّيف كيؼ 
 تنتقؿ مف داللة إلى أخرى: 

 الجاســوس       
 يعرؼ مف َتجُب الّزكاة لو وحده

 "عمبة الشاي, كيس المبف, عمبة الياغورت
 قشور البرتقاؿ والموز والموز..

 قارورة العطر ومثبت الشعر وشفرة الحبلقة.."
 إّنو الدلو الرابع.. امتؤلت العربة..

 قاؿ لصاحب الّدار:
 4أصمح الثبّلجة.. تجّمد الحمار.. -

قي في أجزائيا, وال رابطا موضوعيا تستطيع يبدي النص أحداثا مقتضبة ال نظـ منط
القراءة العادّية عمى إثره أف تستنتج مف كميتيا شيء ذي باؿ,  فيذه القراءة األولى تزعـ مثؿ 
ىذا النظـ يخالؼ ما أسس عميو ُبنياف القص, لتعّري حقيقة الكتابة في القصة القصيرة جدا 

ع, ليستدؿ بالبراىيف القرنّية عمى ما توحي فالكاتب اختار ىذه الصور المشكمة أوال مف الواق

                                                                                                                                               
 المخزومػي ميػدي تػح, العػيف, كتػاب , ",َقػَرفَ مػادة: " ,4ج العػيف, :يالفراىيػد أحمػد بف الخميؿ الرحمف عبد أبو -  1 

براىيـ  .6740-6718 ص ,ـ6897 بغداد -العراقية الثقافة وزارة السامرائي, وا 
 .6719ـ. ف, ص - 2 

3
 .8القرائف الداللية لممعنى في التعبير القرآني, ص - 
 .70عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ, ص - 4
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بو عند المتمقي في صورة منتظمة مف أوليا إلى آخرىا في أحداث مربوطة بيذا الوصؿ 
الذىني (التقريني), يوكؿ لو شّد األجزاء النصّية القبمّية باألجزاء التي ترد بعدىا ليتبّدد ىذا 

القديمة لتأسيس مصطمح االقتضاب االقتضاب بالمفيـو التقميدي في الببلغة العربّية 
بمفيومو الواسع الذي يمكف بالتعبير عنو بما اصطمحنا عميو بػ "المني لغة" الذي يدخؿ 

 قانوني التشفير والتقريف كإحدى قوانينو النظمّية. 
إّف النص ال يتقّيد بمعطى الجمؿ المفيدة في ذاتيا, لتفقد ىذه اإلفادة بالتداخؿ؛ فجممة 

يعرؼ مف َتجُب الّزكاة لو" ال تبدي عبلقة رابطة منطقّية عمى المستوى  االفتتاح "وحده
الداللي مع الجممة الموالّية "عمبة الشاي, كيس المبف, عمبة الياغورت قشور البرتقاؿ والموز 
والموز.. قارورة العطر ومثبت الشعر وشفرة الحبلقة..", وال حّتى مع الجممة التي تمي ىتو 

 صمح الثبّلجة.. تجّمد الحمار.."  حيث تعمؿ القرينة المتولدة مف الذىفالجممة األخيرة " أ
 المنقطع األوصاؿ مع بقّية األحداث الجزئّية التي تؤثث النص المخّصبة بمرونة الحدث

الذي يبدو ال نظـ في أجزائو وال انسجاـ في جممو, مع ىذه القرينة يتقدـ فيـ أساليب البياف 
 نص. بما تعمنو القرينة حيف توّجو التأويؿ المنبثؽ مف ىذا الفيـ.بما يدّر كنو ببلغة ال

إّف الوصوؿ إلى المحموؿ الغير مباشر  ُتَفسَّر ىذه الجمؿ المكونة لمنص (الجاسوس) أو 
 الذي مف شاكمتو, بناء عمى توجيات (خمس قرائف) نستنبطيا مف مقاربة ىذه النصوص

نظـ دالالتيا الضمنّية المتعّددة. وىذه القرائف ونرى أّنيا ىي التي توّجو تمؾ الجمؿ, وت
 الخمس يمكف أف تتمثؿ فيما يمي: 

: وتتمثؿ في مجموع العناصر الشكمية المتنّوعة التي تستخدميا لغة ـ القرينة الشارحة1
القصة لتأويؿ داللة الجممة أو لتعميؽ ىذه الداللة. فالكممة تشرح الكممة السابقة 

 مع الجممة.  والموالية, والشيء نفسو
ىي مجموعة القرائف التي تربط كؿ حدث مع حدث آخر داخؿ الحدثية:  القرينةـ  2

القصة, تمكّْف مف فتح حركّية الموقؼ النّصي, بناءا عمى أف الحدث يفّعؿ مف خبلؿ 
تمّثبلت المغة لػو, فبل  يدرؾ الحدث إال بالتعبير عف الحدث التالي لتتمظير الداللة 

لفنّية, فالكاتب في عممو القصصي يقـو مف غير وعي برصد األحداث نتيجة لمقراءة ا
                                                 


قصد بمرونة الحدث كوف الحدث يتخمص مف الزماف والمكاف والشخصيات ىذا مما يجعمو يتحّمؿ أي داللة ن - 

يمكف أف يقّمصيا إّياىا المتمقي, دوف أف يشض بو المعنى مما يجعميا يمكف أف ترتبط بأحداث أخرى عمى مستوى 
 منيا عبر ىذه النسقّية الذىنية. أعمى أو أقؿ, تجمعيـ القرينة بما تطوعيا لخدمة داللة أو أخرى منبثقة
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 في ذىنو, تحت حدث جامع كعنواف لفعؿ القص؛ يجّسد الداللة مف خبلؿ ىتو القرينة. 
: وتشمؿ مختمؼ اإلرجاعات المعرفية التي تشير إلى استميامات ـ  القرينة الثقافية3

فات التي ما تفتأ أف تتسّرب بعد تشرب التجربة المغوية, واالجتماعّية, ومختمؼ الثقا
 نسقي مف خبلؿ النصوص. 

وتأتي مف مبلحظة أف كؿ قارئ لنص يؤسس في ذىنو دالالت ـ  القرينة الضمنية: 4
خفية لبعض العبارات والكممات, ثـ يأخذ بوضع ىذه الدالالت مع مماثبلتيا مما 

ر مشترؾ ليذه يممسو في عبارات أخرى في النص نفسو, وعندما يحس بوجود جذ
 الدالالت الخفية يقرر (موضوع) النص, وىو غرضو الضمني. 

 ـ  القرينة اإلشاري ة: 5
الداللة تبقى قمقة ال تثبت عمى شيء عبرىا يكوف المتمقي بيف التي والمتّية وتقـو الداللة 
عمى لحظة حرجة تؤجؿ المعنى تنبثؽ مف خبلؿ مبدأ يسكف االختبلؼ بيف 

نص, ويتجّمى ذلؾ في االستخداـ الببلغي لمغة مثؿ االعتماد العناصر المكونة لم
 عمى تحميمو لمنظاـ الرمزي. 

 
    القرينة                                     

 
 

 
 الشارحة      الحدثّية         اإلشارّية          الضمنية       الثقافية       

 ق ج مخطط توضيحي ألنواع القرائن في ق
 

و, بما يوفره السياؽ منو  إّف القصة القصيرة جدا خطاب يعتمد القرينة في تشكيؿ نصّْ
تنكشؼ الفروؽ في التمقي عف طريؽ كيفية ربط السابؽ بالبلحؽ, ما يمكف مف إنتاج 

أنو ينادي باستخداـ  ,بغيرىا أوسواء كانت ىذه اإلشارة بقرينة الدالالت تختمؼ بالضرورة؛ 
ال يقابمو  اآخر  عنصرا, ولكنو في الوقت نفسو يخاطب لغةاعناصر مف  ضمير لغوي معيف

يمثؿ مداورة في الخطاب تشكؿ عائقًا أماـ  "التقريف"ومف ىنا فإف  ؛المغوي ذلؾ الضمير
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فيو يربؾ العبلئؽ بيف داخؿ المغة وخارجيا حيث تشير عبلئؽ  ؛عممية التوصيؿ االعتيادية
 المعنىال يتطابؽ مع  داللة عبلئؽ خارج المغة عمىفي حيف تدؿ  إلى عنصر,داخؿ المغة 

 وي.المغ السياؽ داخؿ
واألوصاؼ والقرائف الظرفية التي تخدـ  ؤلفعاؿل موظائؼ األساسيةليشح السرد إاّل 

تفتح أبوابا شاسعة لمزيد مف اإلغراءات لّمغة مفاتف لـ تكشؼ عنيا, فالمغة  حيث، الضرورة
 ؿ. لنتأّمؿ النص التالي:جماأعماؽ ال في في البحث والغور

 خبـز أبـي          
 أحفظ ووصّية أبي كؿ صباح       
 تخّيره ساخنا, طازجا, مكتنزا, طرّيا       

 أسمع وصّية أمي في كؿ ُعرس         
 أقرانؾ يختنوف أطفاليـ, فيبّل تنازلت؟ -     

1أريدىا تماما كخبز أبي. -     
 

ح يمفات مف الكممات مو أو تضمرهوما تحمّ  ,معنىلعتبات ال مطاوي مفردات والتركيبال      
 ياؽالس ما يعمنوقد حذفتو الكتابة, في  عف ما الكشؼ في ,الحضور الذىني لممتمقيتساعد 

فبل  ماداـ سيعرؼ الحقا ويكشؼ عنو ,مما ال يستدعي تكممة الجممة كي تستوي عمى معناىا
يسقط فممة, مّما َيِحدُّ مف التواصمّية األدبية, ضرورة تحمؿ الكتابة لبلستكماؿ النحوي لمج

            الخياؿ مف عمياءه؛ فأّي شرح أو تفسير ىو حشو, فاكتفى الكاتب بطرح الوصّية 
  ة لخمؽ صور شارحة أو مفسرةدوف عرضيا, كونيا نتيجة محسومة, ال تقدـ مبررات فنيّ 

ت تفسير توقؼ "استعماؿ أحرؼ الوصؿ يعيؽ انسياب الصورة, ويحّوليا إلى أدوا حيث
فما يترؾ السابؽ لمبلحؽ أو البلحؽ لمسابؽ مف كشؼ المراد؛ كتقنّية في حجب  2الحركة"
 المعنى.

يستخدـ ىنا الحذؼ تحت ما تمميو القرينة حذؼ ال يكتفي إاّل بحد أدنى لمتعبير مّما 
مقومات ىذا غوي وسياقي). تحت الشرط الفني ليحدث التواصؿ في السياؽ العاـ (حذؼ ل

 نوع. ال
                                                 

 .79عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ, ص  - 1

 .48دزيرية سقاؿ: الكتابة والخمؽ الفّني, ص - 2
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مف سماتيا , تستثمر , البناء الشذريالومضإّف القصة القصيرة جدا تستخدـ خاصّية 
القصة القصيرة السرعة والممعاف فيي تتسـ باالقتصاد و ىذا االقتصاد جوىري في  ةغويملا

بما حروؼ العطؼ أو الوصؿ مثبًل حذؼ فييا  يكوفىر الشعرّية فييا, فامظمف نو كو  ,جدا
القرنية المغة ف .ستكممو القرينة في مواصمة الكتابةأف ي البدَّ لخاص الذي تتحقؽ اقتصادىا ا
کؿ أدوات  تجمعالتي  يا األداة األـّ نّ أأي , تي يشکؿ منيا وبيا البناءالّ  یىي المادة األول

 تيا.جب في یاالخر  قصال

المعنى  غموضتتخذ  ,الخاص شكيميانظاـ ت "القصة القصيرة جدا"ى بنتىكذا 
حسب  التفسيربلممتمقي  تسمح, توفر اختيارات غنية بالمعمومات ربّية المغةلتجأساسًا 

 المعنى اتالجيد في الكشؼ عف اتجاى يثيرو  يا,يوقظ انتباىإمبلءات الذات, بما 
واختزالية, ال يمكف لغة اقتضابية  .ة المغةيّ فوضى نسقوالبحث في  ,مزيدالويدفعو لبذؿ 

بناء تشفيري يستيدؼ  لرؤياىا الخاّصة, وفؽ دؼحقؽ إاّل في إطار عاـ تبحث عف ىالت
 .الداللة بإعماؿ التقريف النجاز فعؿ النص ىو الكفيؿ بتحقيؽ بعده االقتضابي

فالتشفير ىو السماء التي  , رمزية عندما تحوؿ النص إلى تشفير تتقدـ المغة كبنية 
عمى سطحيا  رذاذ وحطاـ الداللة عمى أرض القرينة؛ لتترجـ وتفؾ شفرتيا لتنتج تمطر

الداللة, عوض المعنى كما كاف سابقا تحت مبدأ  تعاوف: بيف سماء وأرض بيف خياؿ 
وواقع؛ بيف سماء مدرارة وأرض خصبة بيف سماء معطاة وأرض صانعة ليتشكؿ النص 

 في مظاىر االحتجاب الداللي عبر: الغموض, التكثيؼ, الرمز المجاز... 

توى عمودي تشعبي, عندما تبدأ مف االنتقاؿ فالشفرة تشتغؿ عمى مستوى خطي وعمى مس
مف لفظة إلى أخرى تستدعي التقريف المحمؿ بالسياؽ وبالتجربة المغوية والثقافية وطاقات 
القوة الذىنية والنفسية, الذي بموجبو ربط ىذه األلفاظ خطيا وتشعبيا في عبلقة ال منطقية 

اعتماد اعتباطية فنّية بيف الداؿ  بقياـ الكاتبيكوف المسؤوؿ عف توليد داللة وليس معنى 
فيما قبؿ التي تتشكؿ حسب  والمدلوؿ عمى أنقاض االعتباطية المنطقية التي كانت تحكمو

التركيب في تقنيات شتى مثؿ التكثيؼ, الرمز, الغموض, اإليحاء, المجاز... ىو ما يوفر 
عنى؛ بدؿ أف تقوده ولمقارئ قيادة الكتابة بالم فيو كؿ شيء محتمؿ ا نص ف تكوفألمكتابة 
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في ضوء ىذا القمب ستصبح المعرفة  لتسقط إمارة المؤلؼ ويقاـ عمى أنقاضيا عرش القارئ
 شرطا لمقراءة والكتابة معا. 1كما يقوؿ صبلح بوسريؼ

 الفضاء –الحدث  –العوالم اإلطار: السرد  2
ّيرت وّجو التشكيؿ السردي في القصة القصيرة جدا ضربات قاسية لمعمارية القصة غ

بتجردىا مف كؿ سيمات وخصائص القصة الفنية, فميس   ,بقي فييا إاّل روح الحكي ,جوىرىا
ومباشر الدخوؿ في الموضوع دوف  ,قصرىا الشديد داال عف انشطار بنية االستيبلؿ

 تستكمؿ في ذىف المتمقي ينسجيا كيفما شاء.التي  ,ويتـ فييا تيميش التفاصيؿ ,مقدمات
 

 السرد الخاص: -أ
 معنى مصطمح "السرد"ي ف
 :لغة"السرد"  

تقدمو شيء إلى شيء تأتى بو متسقا  جاء في( لساف العرب): "السرد في المغة: 
 بعضو في اثر بعض  متتابعا.

سرد الحديث ونحو يسرده سردا إذا تابعو, وفبلف يسرد الحديث سردا إذا كاف جيد السياؽ لو. 
اله وتابعو, ومنو الحديث: كاف يسرد الصـو والسرد: المتتابع. وسرد فبلف الصـو إذا وا

النص مف  اىذ وويبدو إف ما بين 2سردا,.. والسرد: الخرز في األديـ, بعضيا في بعض"
 معاف لمقص ىو ما يأتي: 
. وىو تتبع الشيء, وتتابع الكبلـ بعضو يتبع بعضا (مف واألخبارالقص, ىو الكبلـ والخبر 

ما, عمى الجودة واإلحساف فيو.  والقص أخيرا ىو  قص األثر).فعؿ القاص  إذا اخبر بشيء
 البياف والوضوح في القصد والمراد مف الشيء.

ـ تحممو المغة المنطوقة شفوية كانت أ" ىو كؿ ما :معناه في روالف بارت السرديحدد    
 متحركة, واإليماء و يمكف أف يكوف السرد في األسطورة مكتوبة, والصورة ثابتة كانت أو

 الخرافية, وفي الحكاية عمى لساف الحيوانات, وفي الخرافة, وفي األقصوصةوالحكاية 

                                                 
1
 ص, انترنت ,جية الشعرالكتابة في الشعر العربي, صبلح بوسريؼ:  - 

http://www.jehat.com/jehaat/ar/JanatAltaaweel/maqalatNaqad                                             
 

2
 .مادة ( س ر د ) ,لساف العرب , دار صادر, بيروت , د . ت  - 

http://www.jehat.com/jehaat/ar/JanatAltaaweel/maqalatNaqad
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والدراما, والممياة, والبانتوميـ, والموحة المرسومة, وفي النقش  والممحمة, والتاريخ, والمأساة,
السرد ال يعير اىتماما  فعمى الزجاج, وفي السينما, والخبر الصحفي التافو, وفي المحادثة 

 .1و عالمي (عبر تاريخي), (عبر ثقافي)وال لرداءتو, انّ لجودة األدب 
 ينطوي السرد عمى أفقيف ىما: . أ

 أفؽ التجربة, وىو أفؽ يتجو نحو الماضي, وال بد مف أف يكتسب صياغة تصويرية معينة
 -ىو أحداث التجارب الماضية, المصوغة  2تنقؿ تتابع األحداث إلى نظاـ زمني فعمي"

 غ ناقؿ ألحداث تمؾ التجارب المتتابعة في نظاـ زمني.صوغا تصويريا, وىذا الصو 
الذي  يعرب بو النص السردي بمقتضى  -بكسر الباء–وافؽ التوقع, وىو األفؽ المستقبمي 

ىو عبور 3تقاليد النوع نفسو, أحبلمو وتصوراتو, ويوكؿ لمممتقي أو القارئ ميمة تأويميا"
مستقبؿ , فالسرد ليس عالما مغمقا عمى الصوغ بدءا مف نياية إنتاجو النوعي إلى ساحة ال

ذاتو بؿ ىو تحويؿ لتجربة معيشة لموجود عبر النص (أو المعنى), ولذلؾ فاف النص ال 
لسرد اف 4"يكتمؿ عنده إال بوجود المتمقي الذي يكّمؿ (كماؿ المعايشة) أفؽ التجربة بأفؽ التوقع

ريقة التي تقدـ بيا األحداث, أو فيو الط 5ىو" الطرؽ التي يقدـ بيا الواقع نفسو لئلدراؾ."
 .كمبدأ فّني 6"الطريقة التي تتداخؿ بيا تمؾ األحداث , في أثناء تقديميا خياليا

 السرد عبارة عف وجود ثبلثة عناصر أو أركاف ىي:كما أّف 
 وجود القصة. -6
 وجود راو ليا. -2
 7وجود جميور أو متمؽ مستمع أو قارئ تروى لو -4 

افرات إلى عالـ يخمو منيا, ويوحد األفعاؿ أو األحداث في صياغة السرد "يدفع المتنف
تصويرية, ويوحد الفاعميف واألفعاؿ والظروؼ في حبكة, ثـ يوحد العناصر الزمنية بالعناصر 

                                                 
1
 .7-4, ص6849, 4رد, تر, سامية اسعد احمد, األقبلـ, بغداد ,عينظر: روالف بارت, التحميؿ البنيوي لمس - 

2
 المركز الثقافي العربي بيروت ,6سعيد الفانمي, ط ,الوجود والزماف والسرد, فمسفة بوؿ ريكور, تر :ديفيد وورد - 

 .46, ص6888
3
 .46ـ, ف, ص - 

4
 .46صالوجود والزماف والسرد, فمسفة بوؿ ريكور,  :ديفيد وورد - 

5
 .267:ـ, ف, صنظري - 

6
 .267:ـ, ف, صينظر - 

7
 .220, صف, ـ: ينظر - 
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كطريقة صياغة في تحوير  1البلزمنية ويجمع بينيما, وىو مرادؼ عنده لمعنى الحبكة
 األحداث.

  "روبرت شولزذلؾ "يمايز ع مبلحظة الفرؽ كما م ,يتداخؿ مفيـو السرد مع القص
 كما يأتي:  يمابين

أو تمثيمي  ," القص قبؿ كؿ شيء نوع مف السموؾ البشري. وىو بخاصة سموؾ محاكاتي
 في سياؽ جمالي. 2"توصؿ مف خبللو الكائنات البشرية ضروبا معينة مف الرسائؿ
ف كبلِّ مف المسرحيات والقصص, .".. إنني استخدـ كممة (قص) بمعناىا األوسع لكي تتضم

"أي أخبار أو رواية لسمسمة مف األحداث  وبشكؿ أعـ 3"باإلضافة إلى بقية أشكاؿ المحاكاة
  4يسمى قصا"

  السرد:و 
  يمكف إف يروى شفاىا, أو بدوف  كتابة, أو تمثمو مجموعة مف الممثميف أو ممثؿ"

مف الصور البصرية, بكممات أو  واحد, أو يقدـ في بانتومايـ صامت, أو يمثؿ كمتوالية
 5بغيرىا, أو كتيار مف الصور المتحركة بأصوات وكبلـ وموسيقى ولغة مكتوبة أو بغيرىا "

 فيو إذا الشكؿ التعبيري لمقص.
 أكثر ,يرادؼ األدبية  نوع مف الرسائؿ التي يتـ فييا التوكيد عمى شكؿ المنطوؽ 

–الذي تؤدى بو األحداث و األفعاؿ  ,سموبما يميزه ىو قضية األف .6مف صفتو المرجعية"

 .7"أي المغة
          8"ىو التماسؾ الصوغي لعممية القص. 

                                                 
1
 .229, صالوجود والزماف والسرد, فمسفة بوؿ ريكور :ديفيد وورد: ينظر - 

2
 2مجمة الثقافة األجنبية, بغداد,ع ,سعيد الغانمي , تر,السرد والساردية في الفمـ والقصص :روبرت شولز - 

 .14 ,ص6882
3
 .14ـ, ف, ص - 

4
 .19ـ, ف, ص - 

5
 .14ـ, ف, ص - 

6
 . 29, صلسرد والساردية في الفمـ والقصصا :سعيد الغانمي - 

7
 .29ـ, ف, ص - 

8
 .29ـ, ف, ص - 
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  ىو النموذج التعبيري والمحتوى الداللي لمقص ىو عممية بناء وترتيب األحداث في
  1 القص

يشمؿ كؿ ألواف  ,ويبدو مما سبؽ أف القص ينماز عف السرد بكونو مفيوما عاما
وازي مفيـو الجنس, والسرد أخص مف القص لكونو مجموعة قوانيف و قواعد أو وي ,القص

عمى وفؽ قانوف  ,عممية القص المتسمسمة في الزمف أو ,نى عمييا أحداثتب ,طرائؽ لمتعبير
 السبب والنتيجة.

ضربات قاسية لمعمارية القصة غّيرت  "القصة القصيرة جدا"وّجو التشكيؿ السردي في       
بتجردىا مف كؿ سيمات وخصائص القّصة الفنية, فميس ي فييا إاّل روح الحكي,  جوىرىا بق

ومباشر الدخوؿ في الموضوع دوف  ,قصرىا الشديد داال عمى انشطار بنية االستيبلؿ
ليتـ تيميش التفاصيؿ التي  2يتقدـ فييا السرد كوظيفة "تفسيرية ورمزية في آف معا" مقدمات.

 .المتمقي, ينسجيا كيفما شاءيرجى ليا أف تستكمؿ في ذىف 
فيي بدوف إّف المعايير األدبية في النظاـ السردي لمقصة القصيرة جدا, ليست مطمقة       

حبكات معقدة أو شخصيات أو أسماء أعبلـ, حيث تتكئ الكاتبة عمى الضمائر الشخصية 
لحركي. ويعني تنويعا وأسمبة, وتوصيؼ االنفعاالت الداخمية, وربط الداخؿ النفسي بالخارج ا

 ىذا أف الكتاب عبارة عف قصص قصيرة جدا تعتمد عمى التنكير في استعماؿ الشخصيات
 والتوصيؼ النفسي الداخمي, ورصد الحركات االنفعالية لمشخصيات.

"انتقاء سجبلت لغوية وأسموبية معينة ىكذا يعتمد السرد في القصة القصيرة جدا        
يقؼ الوصؼ باتجاه معاكس لمسرد "ممغيا حيث  3ية معية"لمتعبير عف رؤية فمسفية ومرجع

كما يتضح مع نص "بشير ونيسي"    4لمجرى الزمف ومسيما في بسط السرد في المكاف"
 تحت عنواف "شذى الجنة"

 شـــذى الجنة        

                                                 
1
 .29, صلسرد والساردية في الفمـ والقصصا :سعيد الغانمي - 
. عف جيرار جينيت: حدود السرد, تر, بف عيسى بو حمالة 48أيمف بكر: السرد في مقامات اليمذاني, ص - 2

 .44, ص6882ضمف كتاب, طرائؽ تحميؿ السرد, منشورات اتحاد كتاب المغرب, 

أركاف القصة القصيرة جدا ومكوناتيا الداخمية, مجمة ثقافية الكترونية تعني بكؿ أشكاؿ الكتابة  :جميؿ حمداوي - 3
 .اإلبداعية

 .44. عف جيرار جينيت: حدود السرد, ص49أيمف بكر: السرد في مقامات اليمذاني, ص - 4

http://www.adabfan.com/author/jemilhamdawi/
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 ... بيف البحر وزرقة السماء لست أدري إف كانت نفسي تسير أو تسبح أو تطير ..تصير     

 -ر لعمو يتجمى ويمحو عنى دنيا السرابأنتظ   

 -أرني أنظر إليؾ       

 ال لف تراني ..الشيء        

 فجأة ..ما كاف فتقا صار رتقا ..كؿ شيء أنا     ...

 ..شذى الجنة عاد في لبف الوطف ال أجوع ال أظمأ ال أتعرى     

 قاؿ الشيطاف     

 سأخرج منيا    

 وباطناىي لي أوال وآخرا وظاىرا      

 سأزرع في دمؾ وردة النار عمى ضوئيا البض تفرش   

1ظممتؾ     
 . 

 وفكرية بِرىانات جمالية النيوض يقتضي بعضيا, أو بكؿ الخصائص التوسؿ "أف ىكذا    

 غنائيتيا ليا القصيرة جدا فالقصة العدة, ىذه ووفؽ ىذه, الحكي) والحالة القصر المغة, (الحمـ,

 ..وتاريخية فمسفية وشعرية مداخؿ بدوف غنائية لكف ال .ي مبلـزدرام نفس عمى المتشظية

 ذلؾ, كؿ عمى تشتمؿ أف يمكف لمقصة سردية طريقة فبأية 2بحس رؤيوي" صقيؿ مزيج إليجاد

 وىؿ كؿ ما قّدمو النص يمثؿ أنموذج السرد؟ داخمي؟ وجدؿ في انتظاـ بعضو, أو
إّف السرد في ىذا النص" شذى الجنة " مف الناحية البنائية ىو خطاب يتشّكؿ عف جممة      

عمى نحو تاريخي  -مف المنطوقات أو التشكبلت األدائية التي تنتظـ في سمسمة معينة لتنتج 
داللة ما, وتحقؽ أثرًا متعينًا ويخمؽ الخطاب تفاعبًل حواريًا مع المجاؿ االجتماعي الذي   -

                                                 
1
 بشير ونيسي: مجمة معكـ.  - 
 .67, صفس العميؽ في القصة القصيرة جداعبد الغني فوزي: تأمبلت في المشيد... الن - 2
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ميدًا لتمقي موضوعو فيتجادؿ مع غيره مف الخطابات ويشتبؾ مع وعي المخاطبيف في  يعد
 محاولة لدفعيـ إلى حقؿ قناعاتو

إف أىـ أركاف السرد في ىذا النوع, ىو أف يعمد القاص إلى رسـ شخصياتو وىي       
ية في تفعؿ, ال أف يخبرنا ىو عف  أفعاليا, ومف ىنا تكوف األفعاؿ عنصرا غاية في األىم

لغة القصة القصيرة جدا , فكثرة األفعاؿ يعني كثرة المعاني وكثرة األحداث, لذلؾ يؤكد جيرار 
جينيت, الفرؽ بيف السرد والوصؼ, بأّف السرد "تشخيص ألفعاؿ و أحداث" والوصؼ 

 وىو ما يمّجو السرد في القصة القصيرة جدا 1"تشخيص ألشياء و أشخاص"
والرواية بتميز السرد أو تماسؾ الحبكة, ترمي إلى عرض تسعى القصة القصيرة         

مقطع عرضي في لحظة زمنية ووضعو تحت مجير السرد تسعى إلى توليد الدىشة في ذىف 
القارئ حيث تناقض القصة القصيرة جدا ىذا التشكيؿ المقّيد لمسرد فييا لتتحرر إلى فضاءات 

 أخرى, تحتوييا وال تتمثميا.
  

الجنة"  ( ببلـ دجمة ) نبلحظ أف ضرورة التكثيؼ في لغتيا واضح  ونعود الى نص " شذى
المعالـ, إننا ىنا أماـ لغة شعرية بالكامؿ بما تحوي مف (إنزياحات) (وتشبييات) فضبل عف 
الموضوع الشعري المتمثؿ في تشخيص ( عاصفة ) إف مثؿ ىذا النوع مف القصص تأخذ 

تمشي, وتشؽ  .. ؿ فبإسناد الفعؿ إلى العاصفةفيو اإلنزياحات األىمية األولى قبؿ األفعا
 وتحرث, تتراكض..  كميا إنزياحات كذلؾ األمواج, ناىيؾ عف التشبييات المستخدمة. 

إّف المغة الشعرية واحدة مف أىـ مستمزمات ىذا الفف, وأف ال نغفؿ العامؿ الجمالي          
"نجد  . الفصؿ في الجودة والرداءةالذي يستشعره مف يتمقوف النص األدبي وتكوف ليـ الكممة 

حيث يأتي ىذا الميؿ  2في المعنى" التمخيص تقارب بطريقة الجممة بنية سيادة لئلنشاء في
البنائي؛ ألنو يعطي أفقا أوسع وحرية مطمقة. ومف االستخدامات األخرى لسرد القصة 

 الشعرية.
بدوف حبكات رة جدا, تتقدـ فالمعايير األدبية ليست مطمقة في تشكيؿ القصة القصي         

معقدة أو شخصيات أو أسماء أعبلـ, حيث تتكئ الكاتبة عمى الضمائر الشخصية تنويعا 
                                                 

روت الػدار ػينظر:  جيرار جينيػت: عػودة إلػى خطػاب الحكايػة, تػر, محمػد معتصػـ, المركػز الثقػافي العربػي , بيػ - 1
 .71, ص2000, 6البيضاء , ط 

شكالية النثر قصيدة تقاطعات القصة القصيرة جدا أحمد: جميؿ محمد - 2  .26, صالتجنيس وا 
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وأسمبة, وتوصيؼ االنفعاالت الداخمية, وربط الداخؿ النفسي بالخارج الحركي. ويعني ىذا أف 
الكتاب عبارة عف قصص قصيرة جدا تعتمد عمى التنكير في استعماؿ الشخصيات 

توصيؼ النفسي الداخمي, ورصد الحركات االنفعالية لمشخصيات باستخداـ الوصؼ يكوف وال
في بناء سياؽ  1"بمثابة وقفة أو استراحة في مضمار السرد, ويكوف لو دور جمالي خالص"

 السرد كمنتج داللي.

 جدا "فالقصة القصيرة نتأمؿ الخط السردي الذي قاد الكاتب لصياغة نصو أفقيا وعموديا

يقوؿ  2جديد" مف األدب عناصر اختبار إلعادة مف الحرية؛ كبير قدر عمى سردية, ةمساح
 :"عبد الرزاؽ بوكّبة" في نص "الحس غبار"

 الحــس الغبـــار      

غولة عنو تحمـ بكبلـ جديد مضى يغازليا لسانا بوارا يمحس مف غبار األجداد/ مضت مش   
 األبعاد.  في

 ػ إذف تنويف تيجريف؟.      
 3ػ ىناؾ عمى األقّؿ لف ُيعّيروني بالغزالة.      

 
فأي طموح يسعى الكاتب إليو  4ىو فضاء السرد"الذي  لمواقع حضور "ليس ىناؾ   

بعد أف يراود الغزالة, لف يتتبع خطوات الغزالة وشرودىا كونو تمكَّف منيا, ِلَيَتَنَفَس وعصر 
و آمنا مطمئنا, وقانعا إلى سمطة التراث األنوار, بعد خنؽ المعنى؛ معنى أحادي البعد, يغف

 الجمالي خصوصا, والثقافي والمعرفي عموما, مؤمنا بجدارتو بتوفير صفة الشعرية لو.
البحث عف عالـ سردي جديد, ينفتح بضرب التشكيؿ المباشر؛ الذي ال يستطيع الدفاع      

صوغ تأويمو ليتحّمؿ كونو ال يحمؿ م 5عف حضوره "في ضرب أو تجاوز القراءة الكبلسيكية"
, بأبعاد تبحث عف وحدتيا, والقطيعة مع النظرة االختزالية إلى تراث سقوط الخبلفةالكاتب 
 البدء.

                                                 
 .44. عف جيرار جينيت: حدود السرد, ص49أيمف بكر: السرد في مقامات اليمذاني, ص - 1
 .64عبد الغني فوزي: تأمبلت في المشيد... النفس العميؽ في القصة القصيرة جدا, ص - 2

3
 .77سيبويو في الّرمؿ؟, ص عبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدسَّ ُخؼَّ  - 
شكالية النثر قصيدة تقاطعات القصة القصيرة جدا أحمد: جميؿ محمد - 4  .26, صالتجنيس وا 

5
 .40محمد أركوف المفكر والباحث واإلنساف, مركز دراسات الوحدة العربية, ص - 
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 درامية خاتمة بمثابة أّف ما مّيز السرد "حضورا لؤلفعاؿ كدواؿ عمى ما يمكف أف يكوف   

لشعرية. عمى عكس فالفکرة الشعرية مسيطرة عمی السرد و تحقؽ الدىشة و الکثافة ا 1لمنص"
 ما لمقصة التي تقع تحت ىيمنة السرد النثري, معيا يغيب مفيـو الکثافة فييا. 

      
 الحـــدث وتشكل الداللـــة: -ب      

الحدث في القصة القصيرة جدا, ال يحيؿ عمى نفسو غالبا ال يسيّْره الزمف يشتغؿ 
لتأممي لما تحيؿ إليو الحدث مف بآليات أخرى تقدر بالزمف العمودي عوض األفقي, الزمف ا

فكرة ال تكوف جاىزة يعمؿ الذىف عمى تكوينيا بما يحرضو الفعؿ مف تأويؿ الحدث يقدـ 
المعنى يمفتؾ إلى معنى محتجب خمؼ دسيسة ومكر الحدث, فالحدث آلية ماكرة لمتصريح 

 والبلنيائي.واإلدالء برأي يوفر لو اليروب واالنفبلت مف قبضة القار والثابت إلى المطمؽ 
الحدث سمتو إخفاء يتضمف السر وقد يتحوؿ إلى لغز يبحث عف لحظة عقؿ توقد معناه 
بفتيمة نور ترى مف زاوية وتتخفَّى مف زاوية أخرى, فيتشكؿ الحدث وما يوافقو مف تجميات 

 ذىنية تحاؿ إلى مبدأ إيديولوجي. 
لى مقصدية المؤلؼ والحدث الناجح ىو ما يستطيع مف توليد أكثر مف معنى إضافة إ
يغيَّة, فيو مر  نا داللة حاوغ ال يمنالتي ال نبحث عنيا بالضرورة في تمثبلت النص الصّْ

يقوؿ بوكبة  دوف أخرى األنسب , وال أف تكوفأخرىداللة يمكف أف تكوف عوض  ,نرجحيا
 في نص  "الجرح والتعديؿ"

 تصّدع مف أثر استمَع.. استمعَ 
 عَب حتى بات يراه ػ لو صّدقو ػ أطمَع مف طمعَ منذ أشرقت والمعمـ يتشعب في أش

 وىو يسترجع يده مف مسمار في الحذاء نبحو المعمـ: ىؿ أتاؾ حديث أشعب؟.
 2ػ نعـ سيدي.. لكف ىؿ يمكنني أتخّيؿ أنو كاف يسترجع ديوَنو فقط؟.

 
 إّف والدة الموت بيف يدي الشاعر تعني موت التجربة في أعماقو وتدؿ عمى ما في مكاف ما 

 لنتأمؿ نص عمر حمَّش: "عودة" 3في زماف ما تبلحقو كظمو

                                                 
شكالية النثر قصيدة تقاطعات القصة القصيرة جدا أحمد: جميؿ محمد - 1  .26ص, التجنيس وا 
 .601عبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدسَّ ُخؼَّ سيبويو في الّرمؿ؟, ص - 2
 .24, ص2060, 6ينظر: محمد صابر عبيد: العبلمة الشعرية, عالـ الكتب الحديث, اربد, األردنط - 3
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 عودة        
 !دارنا السميبة في عسقبلف تردني بضربٍة مف خياؿ

, ونخمتنا مشرئبة ترقُب السماء,   الباُب شماليّّ

 !نافذتيا عمى الغرب لـ تزؿ ّمشّرعة, تطؿُّ عمى جدتي

 !جدتي التي تركناىا ترقُد ىناؾ

 !ـ تزْؿ عبر النافذِة تعارؾ شوشانا الغازيةوجدتي ال تموُت.. ل

 .. دارنا العتيقة سحابةٌ 

 !ومخدتي فضاء

 !...مف ىنا

كمما ضاقت... أعود؛ حيُث شوشانا في دارنا عّرؽ ساقييا الدوالي, وحيُث جدتي 
 !أيضا إلى صباىا تعود...بثوبيا الُمشرُب بالدماء

  !!ولحظات طردنا... تعود
1 

أف النص األدبي السردي القصير جدا غالبا ما يحمؿ ىمـو الذات  ندرؾ أغمبيتنا        
المبدعة مف قريب أو مف بعيد.. ولكف ىذه الذات قد تتوحد مع ذوات أخرى جماعية في حاؿ 
كانت اليمـو مشتركة إلى غير ذلؾ, وتأثير أي موقؼ معيف ما ىو إال شرارة تشعؿ النار 

نا سردا أدبيا غاية في اإلبداع النازؼ... وىذا ما الداخمية في قمب الذات المبدعة.. لتمد ل
أحسسناه عند قراءتنا ليذه القصة القصيرة جدا والتي جاءت لتؤكد لنا أف القضايا القومية 

 مازالت تشغؿ ذوات المبدعيف وتعتبرىا ىميا الشخصي
تعمية الضمائر إّف التخفيؼ مف حدة المحظة مف خبلؿ االنشغاؿ بكتابة الحوار مع التركيز عمى       

 نتخيؿ الشخصيات ونرسـ وضعيات مبلئمة:وتعويميا لئلبقاء عمى مجيولية الضحية. حيث 
كؿ قصة تصبح قصة أخرى, إذا ما ظيرت شخصياتيا وحدثت أحداثيا وحبكتيا في         

مكاف آخر, وبالتالي فكؿ مكاف جديد يعني قصة جديدة, وكؿ وضعية متخيمة ال تفضي إلى 
 ث الدرامي متمثؿ بالبحث عف الشريؾ المخمص الذي يخفؼ عنو ألـ ىذه الغربةالقصة فالحد

                                                 

 
http://www.aswat-نترنت, ص  اعمر حمَّش: ؽ ؽ ج , العودة,  -1

elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19 
 

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19
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فالسارد عف طريؽ  الحدث يظير السرد القصصي الذي يصور حالة اإلنساف المتعب      
في الحياة وال يرى الراحة إلى األبد, بينما يأتي دور الحوار الخارجي والداخمي الذي يدور بيف 

إذ تشكؿ القصة لحظة تنوير تكشؼ عف رؤيا الكاتب التشاؤمية  الطبيب والرجؿ المريض ,
 تجاه الماضي الذي أوجس في نفس الكاتب خيفة مف رؤية المستقبؿ التي تكوف أكثر تشاؤما

 الفــضاء المطمق - ج
تنيض عمى  ,ال تتخذ الشخوص واألمكنة عوالـ محددة في القصة القصيرة جدا

والعوالـ المؤطرة لو سوى صدى لما  ,را عف ىاجسالتحديد إلى االحتماؿ المطمؽ كونو تعبي
يختمج في النفس, وربما يكوف ىذا التنكير الشخوصي راجعا إلى تطابؽ الذات القصصية مع 

وضائعة بيف سراديب ىذا الكوف  ,وممزقة ,ذات المبدع, التي أصبحت بدورىا ذاتا ميمشة
وحضاريا وماديا ووجوديا الشاسع, الذي تقزمت فيو كثير مف الذوات, وتضاءلت قيمّيا 

 .انعكس عمى الفضاء العاـ لتشكؿ الكتابة .وثقافيا
 إلى تعددت المداخيؿ والمفاىيـ النقدية في مقاربة الفضاء مف اعتباره فضاء جغرافي

 ..فضاء داللي, فضاء كمنظور , نّصيفضاء 
ىو كوف "المعنى ال يستطيع أف يتضاعؼ  "جيرار جينيت"فالفضاء الداللي عند 

كفضاء تشعبي "رمز  1يتعدد إاّل في فضاء يتأسس بيف المدلوؿ المجازي والمدلوؿ الحقيقي"و 
 المنجبس الداللة. 2فضائّية المغة األدبية, في عبلقتيا مع المعنى"

 ويتحدد الفضاء بشكؿ عاـ في تمثيمّية البعد المادي الواقعي لمنص, الذي تجري فيو
 ي واقع النص.التي تؤثث اإلطار ف 3الحوادث ال عميو

 مفيـو الفضاء المطمؽ:
أو كرؤية "الخّطة  الفضاء كمنظور "الفضاء المطمؽ" استنادا إلى يمكف أف نعتبر

قامة الحدث"  ةؽ السرد عمى وفؽ رؤيفي تحق العامة لمراوي أو الكاتب في إدارة الحوار وا 
 .األشياء ومنظور

                                                 


حميد  , ينظر:الفضاء الجغرافي: المكاني, الفضاء النّصي: الحّيز الذي تشغمو الكتابة عمى صفحة الورقة - 
 .77, ص2000, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, 4لحميداني, بنية النص السردي,ط

 .10صـ, ف, ينظر:  - 1
 .16ـ, ف, ص - 2
3

 .646، ص2060، الذار العربٍت للعلوم، هٌشوراث االختالف، 6ابراهٍن خلٍل: بٌٍت الٌض الروائً، ط - 
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لمكاف" و"الزماف" يحبط إفَّ إحساس الذات باالنفصاؿ عف اآلخر "اإلنساف" وعف "ا
لغة اإلنساف ويفقده القدرة عمى التواصؿ لغة وانتماًء, ولذلؾ فيو يغادر نسقو المألوؼ في 

ة الستمرار حالة االنفصاؿ قناعيّ إوينكفئ عمى نفسو يبحث عف مبررات التخاطب المباشر 
  .   ةجماليّ  اتاعتبار حسب ب 2فنّي "وطف إنساني" 1"بحثا عف وطف" تمؾ.

؛ نتأمؿ المكاف والزماف ,اإلنساف :تنشط الذات في حساسية تنفصـ عف الوجودىكذا 
 ":اغتراب" نص لػ"بشير ونيسي" تحت عنواف

  رابـاغت     

 لما فتحت الباب عاد الطائر إلى عشو وانسكب الميؿ عمى 

 ... جدراف المدينة المطرزة برصاص اإلرىاب وحظر التجوؿ 

 قالت والروح تحف إلى الوحي

 تؾتوحش

 وارتمت عمى صدره المحترؽ بالوطف

 كمما احتضنتؾ أعرؼ الوجود 

 قالت والجسد يمحوه صخب العدـ

. ال وجود لؾ فاغترب 
3

 

مع النص تشتغؿ الثقافة بيدؼ االرتقاء إلى مستوى صورة الذات عمى ماء عصرىا      
باليمع ىي "ىروب الفرد مف إحساسو لتنصت لخرير حروؼ بوار تتبدد بدوف رجعة الزمف, 

المستولي عمى اإلنساف الحديث, بسبب األزمات العصر المتتالّية , والمتسارعة بوتائر ال تتح 
                                                 

1
 2007، أهاًت عواى، األردى، 6ط سلٍواى األزرعً: البحث عي وطي، دراست  فً رواٌت ها بعذ حسٌراى، - 

 .691ص
2
 .691م، ى، ص - 
 بشير ونيسي: مجمة معكـ. - 3
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يمعب الزمف البخيؿ حيث  ونفي المكاف في تجمي غربتو الوجودّية 1لئلنساف التقاط أنفاسو"
يسري في شبكة الدواؿ سرياف الموت, ويتحرؾ المكاف بشكؿ اختزالي أسطوري, عمى حّيز 

 نعشيا األبدي. لمحظة الموت ئييي قبر,
وموت الحركة نحو الخمود أكبر وقت ممكف, حيث "البحث  ,ويظؿ اضمحبلؿ الفضاء       

ىاجسا ماثبل حّتى تقترب لغتو  2حياة أخصب ال يطاليا الفناء ,عف الموت إيغاؿ في الحياة
ا الرغبات في لحظة شعرية كثيفة تشع مني ,مف حدود النبوءة وترسـ سيناريو لحظتيا

 المجيضة.
في غياب الزمف, وانسحاب المكاف "تييـ الدالالت في فضاء تأويمي أقصى يمعب         

. تكوف كطمب في 3باالحتماالت ويسوقيا إلى حيث تمكث رغبات القراءة في أحاجييا البلىية"
عمى سطح  ,يو أشكاؿ الموت ومظاىرهفتتجمى  ,ف شعريو أف يك اعمؽ كؿ نشاط ينحو 

فالكتابة تستدعي الراىف والتاريخ والمكاف والطبيعة واألسطورة لتصميا بالحياة عبر  ؛ةالتجرب
جسر الذكرى  ذلؾ المبلذ الوحيد, برؤية ذات طاقة استشرافية تنبني بإشارات الموت 
وعبلماتو في امتزاج تشكيمي كثيؼ يشع فيو الزمف المرتبط بالحالة النفسية, وقد يمثؿ المحظة 

حيث الكثير مف األحياف الزمف يتحد مع الحدث التي تتمثؿ في المحظة.  في الواقع وفي
, بالتالي يتقدـ التركيز عمى الحدث 4"كمما بُسط الشيء تتبلشى مركزيتو الفضائية والزمانية"

وزمف القّصة  )خطي(في بساطتو وعدـ تفرعو, فبل نقع في مفارقات زمنية بيف زمف الخطاب 
 في تماما النظر يشبو األمر السرد, الحدث وزمف زمف بيف واضح فرؽحيث ال )متعدد األبعاد(

 الوراء, نحو كمما ابتعدت بينما شيء, رؤية لف تستطيع بالزجاج لصيقا كاف وجيؾ فإذا المرآة,

 وىذه وضعية الفضاء وتشكمو في القصة القصيرة جدا. .وضوحا أكثر لؾ جسدؾ تبدى
كتابة الحداثية,  فكمما زاد في الضيؽ تسمح يتيح فعؿ تضييؽ الفضاء ما تأمؿ بو ال     

"استكماؿ الفراغ الباني في النص, وسبر الغياب فيو وتعديد مقصدياتو, وحممو مف حالة 
 مف تشّكؿ النصيف, نص المبدع ونص المنتج المتمقي. 5الكموف إلى حالة الحركة"

                                                 
1
 . 671سلٍواى األزرعً: البحث عي وطي، دراست  فً رواٌت ها بعذ حسٌراى، ص - 
 .44ينظر: محمد صابر عبيد: العبلمة الشعرية, ص - 2

 .40ينظر: ـ, ف, ص - 3
 .660المدارس لمنشر, الدار البيضاء, ص ,6طسعيد جبار, الخبر في السرد العربي الثوابت والمتغيرات, - 4
لنص والمنيج ..ىؿ يحمؿ النص منيجو التفسيري؟ مجمة فكر ولغة, دار األمؿ لمطباعة الحبيب مونسي: ا - 5

 .678, ص 2066, ماي 4والنشر والتوزيع, تيزي وزو, ع
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ساب فاعمية انطبلقا مف الفعؿ التضييقي والحصري لمفضاء تتنامى "قدرة القارئ اكت
مف اقتداره الذوقي والمعرفي, ودربتو الفنية, ومعاشرتو النصوصية. وكّمما كاف القارئ 
 متمرسا, واعيا بأسباب اإلبداع, ومدركا إلكراىاتو المختمفة, عالما بتشعبات المعنى ومتاىاتو

كمنتج آخر مضاؼ لآلخر يتماىى معو ينطمؽ منو  1كاف قادرا عمى بعث الحياة في النص"
 ويحاوؿ الوصوؿ إليو.

 

 دينامية البنــاء 3     
 :االنبجاس الفعمي - أ

 ختزاؿفي القصة القصيرة جدا يستند إلى النسؽ في التعبير ال إلى اال اإليجازإّف         
فالجمؿ المختزلة والمكثفة, عبر  ,فإّف الجانب الداخمي ىو المتحكـ في البناء وخمؽ الشكؿ

ولياتو  وما الدراسة إال تحميبل ليذا الشكؿ ,عطبيعة ىذا النو مف  اإاّل ناشئتركيب مقتضب, 
يقاع الطبيعة, في تجميات البنّية  , تشّكؿ ا,الجمؿ القصيرة المتراكبة والمتتابعة سرعة وا 

, لتحقيؽ اقتضابيتيا تسمح أولىأىمية كبنية القصة القصيرة جدا تنيض عمييا  , التيالحدثية
األفعاؿ  غمب عميوت, فيبدو التركيب األفعاؿ صالحفي جميع األوصاؼ واالسترساالت ل

 يتحسس معناه المتعقب فيو ,يقـو الفعؿ بتعقب فعؿ آخر حيثتنبجس مف بعضيا البعض, 
 الدالالت.مما تزدحـ المعاني وتتشابؾ 

 

اعتبار ب ,الداللية يةلبناتداولية  في وصؼلمغة اليتقّدـ كمفيـو  الفعمي النبجاسفا 
عبر مداخؿ  حقؽالت ويمكن ,بشكؿ ضمنيبتوالده  عوامؿ المحيطةمل دالةقيمة الفعؿ 
 في النص اآلتي: نبلحظ ىذا التوالد الفعمي والتناسخ المتتالي السرد,

 "حجــر أصفـــر"    
 تعّود يعذب أباه مقيَد الوالدات في البمدية بالّسؤاؿ:

 ػ كيؼ الّدفتر؟.
يفيض ىو تنكمش أنت/ يفيض ىو تنكمش ػ أربعوف بطنا, الّدفتر يفيض.  ػ أبي.. ىؿ يعني 

 أنت؟.
 وخزتو الفكرة/ شربو سديُميا/ قّطب/ قعد/ قاـ:

                                                 
 . 670 -678, ص ـ,ف - 1
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 ػ غدا سأغّير الوظيفة.
 ػ ولكف الدفتر يفيض.

 1قعد.
الداللة باعتبارىا  أثار المعنى المتولد عند القراءة. عبرىا يفيـ القراء إيحاءات وأشياء 

فكره. مما يجعؿ القراءة تخمؽ النص في النص ليست مف قصد المؤلؼ ولـ تخطر عمى 
 أيضا. فخصوصّية المعنى النّصي ترتبط بالظرفيات التاريخية المحيطة بالنص.

يركز النص عمى األفعاؿ اإلسنادية, حيث نجد أنفسنا أماـ وظائؼ أساسية وعميو        
فيض يعذب, ي وأفعاؿ إسنادية عمدة, تتشكؿ في أغمبيا مف أفعاؿ ماضية تامة أو ناقصة:

أو استطرادية في التفصيؿ أو الحشد  ,...بدوف استزادة إسيابيةتنكمش قّطب, قعد, قاـ
 .تحمؿ في طياتيا دالالت عدة منفتحة وموحية .المغوي
البنّية الحدثية لئلخبار تغمب عمييا األفعاؿ تنبجس مف بعضيا كما يتبّيف مف النص        

ّنم ا ىو أساسا البنية الحدثية التي تنيض البعض, بغض النظر عف الموضوع والغرض, وا 
لتحتؿ األفعاؿ األىمية األولى في بنية القصة القصيرة جدا يقـو الفعؿ بتعقب فعؿ   2عمييا"

آخر دوف أف يخبر بفعؿ الشخصية بؿ بمباشرة فعميا يتحسس الفعؿ معناه في الفعؿ اآلخر 
ة النفس وصخب اليواجس المتعقب مما تزدحـ المعاني وتتشابؾ األحداث تعبيرا عف ضجاج

المولدة لو دوف وصؼ واسترساؿ كونيا دفقة شعورية تمتيـ الزمف ال وقت ليا لمتصوير 
 والمحطات التأمميَّة.

 الوصفية مف المواـز أفعاليا تخمو
 نستحضر نص عبد الرزاؽ بوكبة "الوديػػعة"

و/ تركِت الّصنـَ كاف جّدؾ كائَف صحراٍء لـ يجْد ورودا ُييدييا صنَمو, فأىداه عنزة تثغ
 )4قى(ػفذبحيا عند قدميو, ثـ سحبيا ولُده إلى األضحى/ سحبتيا أنا إلى سيدؾ أبي الت

 فانظْر أيف تسحب عنزة جّدؾ.
 3ػ إلى الثبلجة.

                                                 
1
 .41عبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدسَّ ُخؼَّ سيبويو في الّرمؿ؟, ص - 
 .410محمد القاضي :الخبر في األدب العربي, ص - 2

3
 .16عبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدسَّ ُخؼَّ سيبويو في الّرمؿ؟, ص - 
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نرى كيؼ تتولد األفعاؿ عبر توالي الجمؿ, حيث ينسمخ الفعؿ البلحؽ مف السابؽ:        
نظْر, تسحب.... فالمكوف الفعمي حقيؽ في الطوؿ يجْد, أىداه, تركِت, فذبحيا, سحبيا, فا

 1والتموضع, حيث "تتالي األفعاؿ ال يكوف اعتباطيا في سرد ما, إنما يخضع لمنطؽ معيف"
وىذه صفة عامة القصة القصيرة جدا حشد األفعاؿ وتزاحميا بؿ زيادة الجمؿ الفعمية الضاّجة 

   . بالحركة

توليد دالالت متعددة, عمى غرار وظيفية  "ة جداالقصة القصير "إّف وظيفية الفعؿ في    
الفعؿ عند سعيد يقطيف مثبل, بكوف أّف الفعؿ القابؿ ألف تتولد عنو أفعاؿ متعددة, و تساىـ 
مجتمعة في تطور الحكي, و تتولد مف خبلؿ الصيرورة مجموعة أخرى مف األفعاؿ تظؿ 

و في توالدىا تكوف  2عوه وظيفة"مشدودة إلى الفعؿ األوؿ بروابط متينة, ىو ما يمكف أف ند
كوكبة مف األفعاؿ ذات األداء الوجداني تتقّدـ  متوازية مع المنظومة االسمية لتمر مف 

 ...حالة إلى أخرى...تكابد المصير. 
 

 وتشك ل الصورة جدل الكممة والتركيب -ب
 أفحيث  ,بعض في بعضيا العناصر افيي تنصير تركيبي, نتاج الصورة أف
نما ,منطقيا تنضبط ال لفنيةا المقاييس  عمى المحدثوف الدارسوف يجمعف ,آثارىا توصؼ  وا 

 مختمفيف يزالوف ال ذلؾ مف لكنيـ بالرغـ الفني, العمؿ في أساس كمبنة الفنية الصورة أىمية
 مف أحادية رؤى عف ىي عبارة الموجودة التعريفات كؿ و ليا, محدد تعريؼ إعطاء حوؿ
 ترابطات و مختمفة, ذات دالالت الصورة كوف إلى ذلؾ في لسببا زىويع. معينة نظر زاويا

 بأفّ  القوؿ إلى' عوض ريتا' دفع ما ىذا ولعؿّ  التحديد, تأبى مرنة طبيعةذات و  متشابكة,
 وانطبلقا.3"شيء كؿ تعني نياكأ مختمفا, معًنا إنساف لكؿ تحمؿ أصبحت الشعرية الصورة"

 انييقار  أف بعد 'سمطاف منير' يعرفيا التعاريؼ, تتباين فقد االتساع وىذا الشمولية ىذه مف
 المقطة ىي الصورة: "يقوؿ عمييا الفنية لمصورة المزية و الفضؿ مبينا الفوتوغرافية, بالصورة

 آلة وىذا تصنعو طبيعية, ظواىر أـ حيا أكاف سواء لشيء, معينا وضعا تسجؿ التي
                                                 

 .62محمد مشرؼ خضر: ببلغة السرد القصصي في القرآف الكريـ, مكتبة االسكندرية , ص - 1

المركػز الثقػػافي العربػي ػ بيػروت, الػػدار  ,6سػعيد يقطػيف: قػاؿ الػراوي ػ البنيػات الحكائيػة فػي السػيرة الشػعبية, ط - 2
 .47, ص6884 البيضاء,

3
, عمي شعر في الفنية الصورة: الزرزموني أميف إبراىيـ -    .19, ص7991لمطباعة,  قباء دار الجاـز
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 تتميز بأف المغوية الفنية فالصورة. .فروقا بينيما لكف الفناف, يصنعو ما وكذلؾ التصوير,
في  تثبتو وال تصور, ما عمى حياة تضفي لمشيء معيف وضع في الفناف يسجميا التي المقطة
 مف أجمؿ ربما يجعمو ما اإليقاع, و الموف و الحركة مف تمنحو ىي بؿ جامد, معيف وضع

 ؛الفنية الصورة عمى وثقافتو وذوقو روحو مف يضفي الفني المصور أف ذلؾ مف واقعو, وأكثر
 واحدا, وضعا واحدا, شيئا تحكي باآللة فالصورة وػب اإلتياف عف باآللة يعجز المصور ما
 وتوحي أوضاع, في وتتحرؾ أشياء, الفنية الصورة تحكي بينما لحظة واحدة,و  واحدا, معنىو 

 ّوفتك كممات انيأ حيث مف الصورة يعرؼ مف ثمة و 1"إلى مصورىا تنسب أنيا كما ,بمعاف
في مسرح  2"الكممات قوامو مشيد الصورة: "'الجنابي نصيؼ أحمد" يقوؿ لوحة, أو مشيدا
 فعمى ىدى ىذا الرسـ النظري, تخط ريشة القاص عبد الواحد ىذا النص: المغة.

 "معراج سماوي"       

 يا نجمة تتحدى العيوف وقت القيمولة   

  : وتقوؿ لي ليبل

 .. أنا بيف أخواتي .. أخرجني -

  ". أفيـ جغرافيا السماء كي أصعد فاتحا

 ربع ساعة مضت, دخمت القصيدة السماء السابعة 

 تعجب الشاعر مف الحضور , ال أحد شارؾ القصيدة معراجيا

 . السماوي

  : يقرأ الشاعر بصوت أعمى

  "الحبيبة قصيدة عصي رسميا "

3أخطؼ عج 
 

 
تصويرية, كاستعماؿ التشبيو عمى مجموعة مف الوسائؿ الببلغية ال غة النصلتعتمد 

واالستعارة, والمجاز المرسؿ والعقمي, والكناية, والرمز, واألسطورة, وخاصة في المتوالية 

                                                 
1
 .749 ص ,2002 اإلسكندرية, المعارؼ منشأة المتنبي, شعر في الفنية الصورة:  سمطاف منير - 
2
 .670م، ى، ص - 

3
 .48ص يوجد في الرمؿ, ما ال :عبد الواحد بف عمر - 
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ي الت ,الشعرية التي تحوؿ فييا النص إلى قصيدة شعرية حبمى بالصور الببلغية واألسموبية
 مميز.ز بشكؿ يطغى فييا األنا والمجاز والرمحيث , شعريةالقصيدة ال مفالنص  تبقرّ 

الفنية التي يستخدميا الكاتب و طريقة استخدامو ليا, و لميؿ التشكيؿ  األدواتلتنوع        
, إلی أف تکوف کيانًا متفردًا خاصًا, أصبح بناء ىذا "صيرة جداقالقصة ال"الحداثي في نمط 

فة األدبية يقتضي مف قارئيا نوعًا مف الثقا ,التعقيدوع مف القص عمی قدر مف الترکيب و الن
 الفنية الواسعة.و 

إّف التماسؾ المعجمي كاالستبداؿ والحذؼ والتكرار خاصة التكرار تؤثر عمى صعوبة      
الفيـ أو سيولتو. أّما أىـ عامؿ في التماسؾ المعجمي والذي تذىب آخر الدراسات إلى أثره 

يث الغموض أو بواسطة وضع مقاييس لمنظاـ مف ح الكبير في عمميات الفيـ, فيو التضاـ
عدـ الغموض في موقع الكممة النظامي مع قرينتيا في إطار الجممة, ومع أف مقياس 
الوضوح والغموض مف أىـ المقاييس في عمميات الفيـ, لكّنو يظؿ مقياًسا نسبًيا غير قابؿ 
لمتعميـ بشكؿ مطمؽ إضافة إلى المبس الذي قد يحصؿ في النظر إلى الغموض ىؿ ىو ناتج 

أـ عائؽ الفيـ؟  ىؿ ىو في الّنص أو في مستقبؿ الّنص؟ الذي يتموضع دوف فيـ عف الفيـ 
 النص.
سواء أكانت  ,التي قد تؤثر في الفيـ ,لكف تجدر اإلشارة إلى بعض العناصر الّنصية      

في الّنص المكتوب أو في الّنص المنطوؽ, فمف ىذه العناصر الّنصية التي تؤثر في الفيـ 
تستقبؿ أسرع مف  ؛أسموبو, فمف المعروؼ أف األبنية النحوية البسيطةصياغة الخطاب أو 

أو الجمؿ ذات التراكـ مف سبلسؿ  ,الجمؿ المتداخمة بشكؿ مضاؼ بعضيا في بعض
الصفات, كما يمكف أف يؤدي التحميؿ المبالغ فيو لمّنصوص غير العممية بمصطمحات 

ًيا لفيـ ىذه الوحدات كثيًرا مف ألّنو يكوف ضرور  ؛عممية متخصصة إلى صعوبات في الفيـ
 عمميات االستنتاج اإلضافية.

يبلحظ أف الكاتب ينطمؽ في تشكيؿ عالمو السردي مف خبلؿ مراقبة حركة األشياء 
والتعديبلت بموجب قانوف حياتي  ,مبينًا أثر الزماف عمى المكاف في إجراء التغييرات ,وزواليا

 ":فة تغتسؿش "يقوؿ القاص عبد الواحد في نص  يحكميا.

 شفة تغتسل                     

 امتؤل المسجد ضحى , شاٌب يتسّمؽ المئذنة
 يقبّْػػميا .. ويبكي ..
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 قاؿ اإلماـ : 
 إذا ألقى بنفسو عميكـ, فبل كفف لو وال قبر. -

 أّذف الظُّير , وبقي الّشاب عمى حالو .. ُيغسّْؿ شفتيو .
 ُقضيِت الّصبلة فانتشر المصّموف ..

 لّشاب ليبل إلى األرض , ىوى عمى ركبة اإلماـ يبكي نزؿ ا
 ."قَػّبمُت أنثى في فميا يا شيخ -

تسمؽ ػ بية في اقتناء صيغة فعؿ الفاعؿ "النص يخمؽ توازيًا عمى مستوى البنية التركي
نزؿ" يمثمو في النص تذبذب الحدث بيف الصعود والنزوؿ, وذاٍت قائمة بالحدث يمثميا في 

ائب الذي يحدد ىوية " الفاعؿ", وزمف يرشحو السياؽ الذي يرد في أثنائو, النص الضمير الغ
والسياؽ السردي ىنا يرجح أف يكوف الزمف عائمًا وىو أمر ينسجـ مع مجاؿ السرد ومع ما 

 يطرحو الفعؿ مف داللة أوحت لبعضيـ أف يعرفو حدث يدؿ عف زمف.
مع رؤية الذات الداخمية تجسيد الفعؿ الحركي آللية تشغيؿ الصعود تأتي منسجمة 

التي تعبر عف إحساسيا بالقمؽ والحيرة , فتجعؿ مف فعؿ " تسمؽ" الحركي وسيمة الستبصار 
خفايا الشعور. وما بيف فعؿ " تسمؽ"  بارتقاء درجات النجاح, وفعؿ " النزوؿ"  بالسقوط نحو 

قاؿ اليواجس الذاتية الفشؿ, ُيخمؽ التوازي عمى مستوى (التبايف) بيف الفعميف المتضاديف بانت
 إلى ىاجس جماعي يمثؿ ذلؾ تماىي الفرد بالمجموع. 

يقدـ النص مشيدًا واقعيًا , يتـ تصوير أحداثو مف خبلؿ نقؿ تفاصيمو بأسموب السرد 
الموضوعي. ويوظؼ "الحوار" في رسـ أبعاد النص الحدثية المختزنة في عبارات قصيرة 

  مؽػػػجد"  وباستثمار زمنية الفعؿ الماضي "تسومركزة تدور في إطار مكاني محدد "المس
 يغسؿ , وقاؿ , وقمت" لنقؿ الحوار.

وقد انصيرت مكونات البناء السردي معًا لتشكيؿ "المتف الحكائي" لممشيد  وحورت 
البناء النصي إلى ما يناسب بنية السرد في اعتمادىا التناسب اإليقاعي ,وبذلؾ فرض البناء 

ى المتف الحكائي االقتصاد في سرد األحداث واالنتقاؿ إلى السردي بإرىاصات الشعر عم
 المغزى الداللي دوف إسياب.

يتشكؿ مف عناصر  ,والنص المتقدـ شأنو شأف كثير مف النصوص الشعرية الحديثة
(حضورية) تتمثؿ في عبلقات (التشكيؿ والبناء) وعناصر (غيابية) تتمثؿ في عبلقات 
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تواشج العبلقات بيف العناصر الحضورية والغيابية ننتقؿ . ومف خبلؿ )1((المعنى والترميز)
لمشيد يومي طارئ إلى الكشؼ عف الكاتب مف داللة النص السطحية التي يرصدىا تصوير 

داللتو العميقة؛ إذ تستدعي صورة (السمحفاة) بما توحي بو مف صفات (البراءة  والضعؼ, 
يبًل يقابميا يكوف معاداًل موضوعيًا والبطء, وعدـ القدرة عمى مقارعة اآلخر), تستدعي مث

لمعالـ اإلنساني؛ إذ يؤوؿ الحدث لداللة االستبلب والغربة التي يعاني منيا اإلنساف, الذي 
وسط عالـ يصخب  2""يعيش المبدع في أزمة النص المتناقض, انشطار الفكرة و الكممة

 بالعنؼ والقتؿ والبلمباالة.
أخرى تتجاوز حالة التعبير المباشر الذي  وانطمؽ إلى البحث عف أساليب تعبيرية

تبرز فيو "أنا" الشاعر إلى حالة ُأخرى فييا إشراؾ آلخريف إلنتاج فعؿ التواصؿ القولي  سواء 
, فتتداخؿ األصوات وينتج نوع مف الحوار بيف ؽ الحكاية عنيـ أـ بالتحاور معيـعف طري

مما يعمؽ حدة الصراع بيف الرؤى . التي تدخؿ في تطوير مجاؿ التعبيرالشخصيات الجانبية 
المتناقضة أو المتطابقة في اصطناع نوع مف االنقسامات "االتصاؿ ػ االنفصاؿ" المتولدة عف 
صوت الكاتب بوصفو مركز الجية الناطقة التي تحدد مسار النص. ففي حالة "االتصاؿ" 

يا يتوحد صوت الكاتب مع صوت اآلخر "البطؿ" وتنشأ محاورة داخمية يطمؽ عمي
"المونولوج", وتنشأ حالة "االنفصاؿ" بخرؽ صوت الشاعر بصوت شخصية ُأخرى تتحاور 
معيا ويبرز بذلؾ النََّفُس الدرامي عمى سطح النص وما ينتج عنو مف صراع فكري يسمى 

 بػ"الدايموج".
ويقودنا ىذا األمر إلى تأمؿ حركة الضمائر في داخؿ النص السردي, إذ مف شأنو 

األصوات "الحاضرة" واألخرى "الغائبة" ليتـ بذلؾ توضيح حالة القوؿ  أف يكشؼ لنا عف
السردي وعناصره . ومف ثـ تحديد تمؾ العناصر بالنظر إلى كوف الخطاب السردي في 
القصة القصيرة جدا خطابًا تخييميًا بالدرجة األولى, يستند إلى نوع مف العبلقات بيف عناصره 

 لخطاب السردي ومرجعو"."المخاِطب ػ والمخاَطب ػ وعالـ ا
وينشأ عف غياب أحد العناصر السابقة أو ىيمنة عنصر عمى بقية العناصر تصنيؼ 
لمنصوص الشعرية معتمدًا عمى عبلقة "الفاعؿ النصي, أو المرسؿ, أو الذات الناطقة" بغيرىا 
مف أطراؼ التواصؿ المفظي . وبذلؾ فإف دراسة بنية الضمير تسيـ في ربط أجزاء النص 

                                                 
 .46ص الشعرية,, ينظر: تودوروؼ 1
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. وىنا تكمف خصوصية النص الشعري )1(الستناد إلى مرجعيتو كما أشار إلى ذلؾ ياكسبوفبا
 في كيفية التعامؿ مع الضمائر.

 : نبلحظ تركيب النص اآلتي:قصص الضمير أنا

 "شذى الجنة"   

كانت نفسي تسير أو تسبح أو تطير  إفبيف البحر وزرقة السماء لست أدري   
 ... ..تصير

 -ى ويمحو عنى دنيا السرابأنتظر لعمو يتجم

 -أرني أنظر اليؾ 

 شيء ال لف تراني ..ال 

 فجأة ..ما كاف فتقا صار رتقا ..كؿ شيء أنا 

 ..شذى الجنة عاد في لبف الوطف ال أجوع ال أظمأ ال أتعرى

 قاؿ الشيطاف

 سأخرج منيا

 ىي لي أوال وآخرا وظاىرا وباطنا  

 فرشسأزرع في دمؾ وردة النار عمى ضوئيا البض ت

2ظممتؾ 
 . 

النص تعموه نبرة الصوت المنفرد أو المتوحد بالمجموع, ويبرز ضمير المتكمـ متحدثًا 
إلى نفسو أو إلى مخاطب ضمني ال يتـ التصريح بو. وقد ال تمثؿ نمط قصص المتكمـ 

                                                 
 .44, صينظر: روماف ياكبسوف,  قضايا الشعرية )1(
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افضاًء ذاتيًا خاصًا, بؿ قد تنطمؽ ػ عبر الذات ػ بيمـو ورغبات الجماعة, وبذلؾ فالذات 
 تجعؿ مف القضايا العامة قضيتيا الشخصية أيضًا.الناطقة 

 
 نبلحظ تركيب النص اآلتي:قصص المخاطب )أنَت(: 

 "محكمة"   

 !جمبوا أحكاـ متحؼ المدينة

 أنت.....؟    

 !أتوا بمقصمة روما القديمة

 أنت.....؟   

!رأُسو سفرجمو تدحرجْت؛ ولمَّا توقفْت؛ أطمقت نظرًة طويمة
1 

ي ىذا النمط مف القص, فقد تتجو الذات الناطقة بخطابيا تتعدد صور التخاطب ف
إلى المؤنث "المدينة, المرأة, الطفمة, األـ...." أو العكس, وغالبًا ما يدور مضموف الرسالة 
حوؿ "عبلقة عاطفية". وقد يتجو الخطاب إلى "جماعة", أو إلى مخاطبة "الوطف". وقد 

ت الناطقة عبر تنوع الشخصيات "الذوات تتداخؿ تمؾ الصور مع بعضيا لتطرح رؤية الذا
 المخاطبة" التي يتوجو إلييا الخطاب السردي.

فالذات الناطقة تتجو بالخطاب إلى امرأة " المدينة" ػ مف قبيؿ المجاز ػ . وقد استند        
الخطاب في تحديد الجية المخاطبة مصرحًا بالمفظة المباشرة " المدينة". وتتسع دائرة 

يتماىى صوت "أنِت ػ المدينة" بصوت "الوطف ػ وجو " كما يصرح العنواف  التخاطب ؛ إذ
" وىو إذ يخاطب "المدينة الميتة" لُيعيد إلييا الحياة عبر مخاطبة "أنثى" التي  …بذلؾ "

مازالت تناضؿ"  المعنى " مف أجؿ أف تحيا. ويخمؽ أسموب التضاد صورة االمتداد بيف 
 في االنتماء واالكتماؿ. الجزء "المدينة"  والكؿ "الوطف"
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 نبلحظ تركيب النص اآلتي: قصص )المتكم م ـ الغائب(:
 "! "تمد عسمه

 مضى ربيع ونصؼ والورد متخـ, فتح دّكانا

 . وصار عّطارا

 جاء العّشاؽ مف كؿ حب إلى الحديقة 

  " عمى الوردة أف تموت كي تفي بوعدىا "

 1"باع دكانو , طّمؽ زوجتو وفتح مميى
 

الحتوائو عمى  ؛ا النمط مف القص الكثير مف مقومات الفف القصصييستثمر ىذ
"حكاية  وحدث , وشخصيات". ويأتي دور الذات الناطقة مصدرًا ناقبًل لمحدث تتولى ميمة 
األخبار عف الشخص الثالث الغائب وىي بذلؾ تقؼ خارج المشيد, تصّور الحدث عمى وفؽ 

ظور السردي بػ (الرؤية مف الخمؼ) . وقد رؤيتيا الخاصة. ويسمي ىذا األسموب في المن
ترتبط الذات الناطقة بالشخصية التي تتحدث عنيا, فتخمؽ صورًا ُتعبر عف رؤية اآلخر . قد 
تتطابؽ مع رؤية الذات الناطقة وقد تختمؼ معيا مما ُيسيـ في تنمية الحدث والتصعيد مف 

 نبرة الحس الدرامي .
عممية القص, كونيا ذات ارتباط وثيؽ الصمة ببطؿ إفَّ ميمة "الذات الناطقة" القياـ ب

الحكاية "الوردة", وبذلؾ فيو يدرؾ فحوى القصة ومسار أحداثيا, ويبدأ تقديـ الحدث بتوطئة 
 وصفية لممنظر العاـ الذي كانت أحداث ما بعد الربيع تدور فيو

عمى " فعمييتحدث إلينا بمسانو ىو ناقبًل التفاصيؿ الدقيقة كما ىي بوصفو المشارؾ ال
والعالـ بأحداث تمؾ الحكاية حتى التصقت بذاكرتو منذ   " الوردة أف تموت كي تفي بوعدىا

 الطفولة . فيي عندما تستفيؽ تحجب الزماف والمكاف الحاضريف باالنتقاؿ إلى الماضي 
 فُيصبح ماضي الحكاية حاضرًا في زمف النص.

ى محور الجية الناطقة كونيا حاضرة يقودنا ىذا التصنيؼ لنمط القصائد استنادًا إل
أو غائبة أو متعددة إلى البحث عف أساليب التعبير التي يتوكأ الشاعر في تشكيؿ األنماط 
السابقة. وىنا يتـ استثمار تقنية المونولوج ػ حديث النفس مع ذاتيا  في النصوص ذات 

ذي يبرز فيو صوت الطابع القريب إلى الشعرية, والدايموج كأسموب الحوار الخارجي, ال
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الشخصّية وىي تتحاور مع اآلخر الكاتب أو الراوي, في النصوص ذات الطابع الحكائي  
وأسموب تعدد األصوات "البولوفونية" في النصوص ذات الطابع الدرامي. وينتج عف لغة 

 التشكيؿ الحواري في مستوياتو الثبلثة نوع مف الصراع والتصادـ في الرؤى واألفكار.
 

نتقاؿ الضمائري مف (الغائب إلى الحاضر) ومف (المتكمـ إلى المخاطب) ىذا اال
الذي يسجؿ عدـ ثبات محور الجية الناطقة, أطمؽ عميو الببلغيوف "االلتفات". وىو أمر 
يكشؼ عف وضوح الرؤية باالنتقاؿ مف الوصؼ الخارجي "ضمير الغائب" إلى الوصؼ 

 .الداخمي واستبطاف الذات بمساف المتكمـ "كنا"
ويسترسؿ صوت المتكمـ "الحبيبة" في سبر أغوار الذات الباطنة بما يشكؿ حوارًا ذاتيًا مع 
النفس ٌعبّْر عنو بػ "المنولوج" يصور ىواجس الخوؼ التي تستنشقيا "الحبيبة" مف األجواء 

 المحيطة بيما.
حيف  ,الحوار الداخمي انموذجالقصصي  ف االستخدامات المستحدثة في النصوم

 ات تأزمو أو شعوره باالستبلبظلح ذاتو ساعة أف يحدث انشطار نفسي في قاصاليحاور 
 نبلحظ تركيب النص اآلتي: فينكفئ عمى شجنو الداخمي.

 "الحمزون" 

 لقي حمزوف عنكبوتا في يـو المحبة العظيـ واستوقؼ كؿ 

 منيما اآلخر وتبادال السبلـ والكبلـ  

 التنتيي قاؿ العنكبوت يبدو أنؾ في نشوة وسعادة 

 أجاب الحمزوف أنا يارعاؾ اهلل بيتي يتبعني أينما حممت  

 فيو عمى ظيري بو وجودي ..وىويتي..وحريتي فبل شكؿ لي  

 بدوف منزلي ىذا انو كينونتي عبر جسر الزمف والكائنات 

 . مف حولي تحسدني وىذا يحرجني ويؤلمني في وحدتي  
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 وىويتؾ قاؿ العنكبوت تتحدث عف بيتؾ الذي فيو وجودؾ

 لكف فكر في ولو لحظة أنا بيتي أوىف البيوت وجودي مرتبط   

 بعدمي كيينونتي متوحدة بموتي أنا يا صاح بيتي يبقى يوما

 أصطاد بو قوتي ألكوف وبعد اليـو يزوؿ أنا أكوف بعدمي  

 .. أنت تكوف بوجودؾ 

 تأمؿ الحمزوف في خطاب العنكبوت ثـ قاؿ كبلنا يحيا وجوده 

1وقت والوقت يمرض أحياناويعدمو ال 
 . 

إفَّ إحساس الذات باالنفصاؿ عف اآلخر "اإلنساف" وعف "المكاف" و"الزماف" يحبط 
لغة اإلنساف ويفقده القدرة عمى التواصؿ لغة وانتماًء, ولذلؾ فيو يغادر نسقو المألوؼ في 

نفصاؿ التخاطب المباشر وينكفئ عمى نفسو يبحث عف مبررات اقناعية الستمرار حالة اال
 تمؾ.

وقد وّظؼ الشاعر أسموب التكرار مستثمرًا تقنية (المنولوج) التي تعد "أبرز تكنيكات 
 , لمتعبير عف المحتوى النفسي لمشخصية المتأزمة.2اتجاه "تيار الوعي" في الرواية الحديثة"

 يتقدـ النص عبر حوار الشعر والسرد مع سمطة الشعر تقود السرد يغمب اإلنشاء
في النص, فالحوار "ىو نتاج الصراع, أو إخفاء  3فو الوصوؿ إلى نقاط التجمي"الحوار "ىد
المغة في توتر شعري وتدفقو الخبلؽ ليستفيد مف عبقرية الشعر التي ىي مف  4لمصراع"

 .في ىذا المفيـو السردي 5عبقرية السرد التي أراد الجاحظ أف يذيب مفيـو الحياة
ًا" ينشأ بيف "الحمزوف" و"العنكبوت"؛ إذ يبرز حوارًا "دايموج " الحمزون"يشخص نص 

وفؽ حوار يتضمف صيغة السؤاؿ والجواب. ليتخذ  "الحمزوف" واآلخر ليتشكؿ النصصوت 
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بناء النص ىذا الحوار الدائر بيف صوتيف يكشؼ بيا الشاعر عف صورة مف صور تزييؼ 
 الواقع والحقائؽ, وىو يتناسب مع بنّية النص المسرحي أو التمثيؿ.

 
 معمارية النصلوقوؼ عمى خصائص اىذه الدراسة  تحاولعمى نحو عاـ 

بغية  النقػدإلى أرض  النصإنزاؿ  ةحاولم في "القصة القصيرة جدا"في  ,البنائية األدبي
يتحرؾ  تيطاب الالنظـ الداخمي لمخوحركّية  ,باالقتضابالموصوؼ  لتشكيؿتممس معالـ ا

تماسؾ تمؾ الخصائص البنائية في حاؿ  ورؤية مدى ,بكؿ حرية ا التشكيؿبموجبي
األجناس األدبية وتداخميا, والسيما في حاؿ تداخؿ الشعري بالسردي لنتبيف  ّيةتناص

 يميةػفي وقفة تفص بناءرسـ دواخؿ الفي والسيما  ,نوعبيذا الطرائؽ البناء الخاصة 
طاؽ , باستنمختارةنماذج  النص مف خبلؿ ةراجعم في ,شرح تفصيبلت حضور السردت

 سحر الكتابة. يجعمو يحمؽ في فضاء يغري القراءة, بمتابعة في ما  شعريتيا,
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 جدل التقنيات وأس الكتابة
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 جدل التقنيات وأس الكتابة
 في القصة القصيرة جدا

 
 ة وتشضي الداللةالبني  حيوية  -1
 فضاء العنوان وتجميات المتن:       -أ 

ألىـ االتجاىات  اأىـ الوحدات حيوية في التمقي، حيث يعتبر عرض يمثؿ العنواف          
مستيؿ ك ؛اءةفعؿ القر  أثناء ،مف خالؿ ريادة المعنى في ىذا المضمر ،الماثمة في النص

"مدخال عتابيا  شّكؿيل، المتقدـ انطالقا مف فمسفة تموضعو ،االنجاز رؤيا شّكؿي يتمييد
 النقدي والقرائي.  1"لقراءة حاؿ دخوليا ميداف اإلجراءتصطدـ بو آليات ا

يشّكؿ الكاتب عنواف نّصو بعد أف "يتفكر ويتأمؿ ويجتيد ويجرِّب وينصت ممّيا          
ليتمثؿ لو عمى  2المنبعث مف أعماؽ تجربة النص والغامر لفضائيا الكمي" ،لإليقاع الخفي

كآخر ما يكتب  ،بما يكشؼ كينونتيا في وضع وجود جوىري ،مستوى استبدالي يمكف اقتراحو
في محاورة حدود رؤيا  ،في حالة  إقصاء  تداعيات كؿ ما يوّرثو النص عمى شكمو السطحي

لممعنى والداللة، ليدخؿ في مخاض ذىني "لتحويمو إلى  الذات، متجاوزا شكؿ وتصاميـ النص
 مظمة عنوانية كبرى يعكس تصورا لقيمة ىذا العنواف وخصبو  ومرونتو التشكيمية والتعبيرية

معنى وداللة،  تحتبس وتفجر مخزونو  3وفي قدرتو عمى احتواء العناويف المصاحبة لو"
  اإليحائي عبر بنية مفردة أو مركبة. 

ف النصوص تحمؿ قصدية االكتفاء بمفظة واحدة، لمنيابة عمى ما يقترحو فالكثير م
 عبد الواحد بعنواف "أضحية" في نصمثال أو تعويضو ببدائمو، نمحظ  ،النص مف إضافة لمفظ

  ىذا التشكيؿ:
 أضحية              

 أرى في المناـ أّني أفديِؾ لمبحر       

 ... قالت : افعميا بحّؽ األرض       

 وقفنا عمى شفا موجة ..وابتسمنا لمغرؽ        
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 كاف الوداع مالًحا في شفاىنا        

 ة وىي تقرأ الوصيّ        

  ... ىاَؾ ظّمي ، أخاؼ الّشمس عميؾ       -

 ومشى بنا إلى الّرمؿ ، خرج حوٌت أبيض رفعنا إليو      

 عروساف      

 : قمُت مف شّدة الكرب      

..... يا أرض ابمعي ماءؾ                  - 
1 

"يغدو عالمة سيميائية تمارس التدليؿ  ااكتفى الكاتب بمفظة واحدة "أضحية" عنوان  
بمفظة صاخبة، رغـ صمتيا، محّممة باليمـو  2وتتموقع عمى الحد الفاصؿ بيف النص والعالـ"

يحاءه، باستحضار ر  يؿ عميو وح قصة اسماعوالمتاعب رغـ إيجازىا، احتوت فكر النص وا 
 و بكبش عظيـ.ئالسالـ وفدا

بفضؿ التبادؿ الداللي  ،أّما المزاوجة المفظّية كما تمكف مف بعث دالالت المتف
 :عنواف "شفة تغتسؿ"بتحضر نص "عبد الواحد بف عمر" والتماىي كؿ في األخرى، نس

 شفة تغتسل       

 امتأل المسجد ضحى ، شاٌب يتسّمؽ المئذنة

 .. يقبِّػػميا .. ويبكي

  : قاؿ اإلماـ

 .إذا ألقى بنفسو عميكـ ، فال كفف لو وال قبر  -

 . أّذف الظُّير ، وبقي الّشاب عمى حالو .. ُيغسِّؿ شفتيو

 .. ُقضيِت الّصالة فانتشر المصّموف

 نزؿ الّشاب ليال إلى األرض ، ىوى عمى ركبة اإلماـ يبكي 

 قَػّبمُت أنثى في فميا يا شيخ      - 
3 
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لياسمينة خضرة، مجمة كمية اآلداب والعمـو  l’attentatصالح: حياد السارد والرؤية المفارقة في رواية نواؿ بف  - 2

 .8، ص2101، 6اإلنسانية واالجتماعية، ع
 .01عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ، ص - 3
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داية مف تركيبة العنواف االستعارية ما أّمنْتو ىتو المزاوجة المفظّية لممجاؿ الرحب ب          
لمتأويؿ، فيتو المزاوجة "مف خالؿ التمعف في فضائيا النوعي  تستند إلى رعاية خاصة تنـ 

شراقو السيميائي ،عف وعي مركزي بخطورة وضعيا عمى رأس المتف النّصي عمى حقوؿ  ،وا 
 يتداخؿ فيو الديني والتراثي، في قالب إيحائي رمزي ،ية بطابع مقدسالموح 1المتف كافة"

"تغتسؿ" توحي  :المتقّدمة في العنواف ،ينفتح عمى أكثر مف داللة توجييا مركزية المعنى
 بالتطير مف رجس الواقع المعاصر إلى التشبث برموز تراثية تتمّثؿ في رمزّية "المئذنة"

 كونيا ليست إسالمية الجوىر بؿ مكمؿ ثقافي إسالمي.ومف  2وباعتبارىا "رموز صامتة"
في حفر الذات  ،تواصمية المبنىمع واستمرار حوار المعنى  3"فالشكؿ كيفية وجود"         

لماذا العنواف؟ ىؿ يسقط الموضوع دونو؟ لماذا نقوؿ تختؿ البنية الالىثة وراء السؤاؿ: 
وابة تسترعي انتباه كؿ مف ولج إلييا؟ ونبحث عف مسوغات نجعميا حقيقة ال مناص منيا كب

نص مكثؼ؟، ومكمف جمالي آخر ينضاؼ إلى أّنو أصحيح ما ذىبت إليو الدراسات 
التخمي  إلىعمد أصحابيا حيث  ،النص؟.. ىذا، وما نستشفو مف خالؿ بعض النصوص

 في مجموعتو الموسومة " مف َدسَّ ُخؼَّ  "عبد الرزاؽ بوكبة" عندعف العنواف؛ نقرأ ذلؾ 
 :ىذا النص "سيبويو في الّرمؿ

 
ال يداؾ معي أو يداَي/ المواويُؿ جسُر التشّظي عمى دمعتيف وقافيٍة، مف أرانَي أف 
أعشؽ المنتيى، وىدانْي إلى نجمة ال تبيت معي؟، تتحوّحـُ في الغيـ شارحة ظّميا 

                                                 
 . 34محمد صابر عبيد: العالمة الشعرية، ص - 1

 - وبخاصة حيف تكوف الوظيفة متغيرة أو تخضع لعممية  –دلية بيف الرمز والوظيفة مر يحيمنا الى العالقة الجألا
وأبرز  –"تحوير" مستمرة، وكما ىو الحاؿ في معظـ المفردات واألشكاؿ والرموز المعمارية في العمارة "اإلسالمية" 

ابتكرت ألجميا في صدر اإلسالـ  المعاصرة" التي ال عالقة ليا بوظيفتيا "التقميدية" التي"أمثمتيا المئذنة بوظيفتيا 
تيدي الناس لبيت اهلل، أو الى منطقة عمرانية مف مدينة الى  وتعد منارات .حيف كاف المؤذف يعموىا لمنداء لمصالة

 أخرى.
   ، ص انترنتوخمفيات،  -أبعاد -الصامتة-صادؽ عطية سميـ قنديؿ: الرموز - 2

http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra                                                                                
                                                                                                            

 .43الكتابة والخمؽ الفني، صدزيرية سقاؿ : - 3

http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
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: ىنا مشطيا الكوثريُّ/ جديمتيا العسمية/ منديمنا/ شاليا الناِشُز/ ال  اتُ ػػػنرجسليديَّ
 1وكوخ المواعيد في المنحنى يشتكي.. يشتكي.

 
تعتمؿ في نفس السياؽ مشكِّمة لفضاء النص  ،يأتي العنواف ضمف شبكة عتباتّية

"يعي ىذا الدور  بال يستند إلى شروط صارمة ومسبقة، فالكات اإضافي فباعتبارىا مكمِّال
وما يمكف أف يسيِّجو مف  2المتف" وتجمياتيا الضاغطة عمى جسد ،االستثنائي في لعبة العنواف

معنى، ينصت لما يحممو النص مف ىاجس ال تتحمؿ ثقمو الكممات، ورّبما الصمت خير 
 معبر لشكوة شكواه. 

توجد وراء الحدود  إمكانية ،بشأف العنواف ،إف طمس االختيارات حوؿ قراءة النص       
 ائ في جو اإلنتاج بأف يعطينا عنوانالقار ، ليدمج الكاتب التي تحكـ تشكؿ الخطاب ،البنائية

والعمؿ في تشّكمو "يرسـ إحجاـ المعنى، ال خطوطا، ويؤسس التباسات ال معنى  .لما يقِرؤه
ال نستطيع ضبط المعايير  ولعّؿ في األمر إحالة مف الكاتب في تشكؿ العنواف، كوننا 3"اواحد
ضّيقة، تتضح حدود القضية مف  التوفيؽ في انتقائية المناسب، فيعرض لنصو بوابة إلىدائما 

مما تؤسس نظرة بحث القارئ عمى الداللة مف خالؿ السير عمى ىدى خطة  الوىمة األولى،
 مرسومة سمفا، فيما نبحث عف انفتاح الداللة ما أمكننا األمر. 
تربط عالقات  مجرد فرضية ،إف باستطاعة المؤلؼ أف يصيغ الكثير مف العناويف

ال يمكف إثباتيا أو ردىا و  ،ظامي موجود ضمف عدد مف العوامؿوع نال تستند إلى ن ،معقدة
 بسيولة تنوب عف باقي االحتماالت.

 صياغة" في  4 وبدافع التجريب، يستعيف "عبد الواحد بف عمر" برسـ الرقـ أربعة "
 عنواف نّصو:

 
  4  

  رقـ ينعش الذاكرة ، يبدأ مف ال شيء كما تبدأ           
 قاـ ، وينتيي بالرابعةكؿ األر          

                                                 
 .47عبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدسَّ ُخؼَّ سيبويو في الّرمؿ؟، ص - 1
 .34محمد صابر عبيد: العالمة الشعرية، ص - 2

 0877، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 0زيد، ط بوأروالف بارت: النقد البنيوي لمحكاية، تر، أنطواف  - 3
 .54ص
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 إّنو رقـ المعجزات في حياتو .. فيو:         
 ولد ، ختف ، درس ، نجح ..         
 الرقـ المكتوب عمى جدار العمارة ذات أربعة طوابؽ في        
 صورة         
 فوتوغرافية         
 رفع نّقالو ..         
 1الف ، ماؿ ، ذاب ، ساؿ ..         

 
، والتخمص منو معجزة، يعبر عف رتابة لممبدع، وممال امقمق ا" رمز 3حاؿ الرقـ "است  

صورة جامدة، ىو تعدد ىمومو وانكساراتو بالمادي المتمثؿ في رقـ متعدد الواقع وحجزه 
 فو لممستقبؿ.اشر في است، وجمود رؤياه وىزائمو المتالحقة

كبديؿ نّصي  العنواف ات حضوراستطاعت إثب ،فمف خالؿ كؿ ىذه اآلراء المقترحة       
ظاىرة فنية تعرج في فصميا الخاص  ،ميـ في عممية اإلنتاج والقراءة، لتكمؿ الدائرة الوجودية

عمى نماذج حاضنة بديمة، وتيتـ بنفس الدور في كشؼ البعد المعرفي والفمسفي ألدبية 
وما ستنتجو مف  ،نحو الوجود بما تمثمو الكممة مف معنى ،النص، وما تمثمو مف توجو ورؤيا

سموؾ نحو العالـ واإلنساف، ومف خالؿ األطروحات الميمة والبدائؿ التفسيرية الواعدة في 
ينتزع  ،الدرس النػظري انطالقا مف مكمؿ عرضي ال يتفؽ عمى شرط أو ترتيبات قواعداتية

 حضوره مف خيارات تقترحيا إيحاءات  النص تتجو لتمثمو األمثؿ لمذات في قرارىا الوضعي
 والنيائي.

 
 ة:الدالل إلنتاجة كسياق البني -ب

مف  شكمي،في نظاميا ال ة داللية تختمؼ وتتبايفعمى بني "القصة القصيرة جدا"تُْبَنى 
تجواؿ الذات الكاتبة في ب ،النص ى بنيةالداخمي عمى مستو لمخارج في لتقوقع الداللي ناحّية ا

بالضرورة  تف ليسالو أبنّية تتحّدد بفي ترىا عكس توازنيا وتو ت ،أنظمة الذات الشعورية والفكرية
، حيث يمكف استكشاؼ الخيوط الفاصمة بينيا ايتطابؽ عمى مستوى السمـ التدريجي مع غيرى

 لنعددىا فيما يمي:  
                                                 

 .32: ما ال يوجد في الرمؿ، صعبد الواحد بف عمر - 1
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  ق ق ج ذات البني ة المرک زة: - 1
، فيي تختصرىا عبر كتابة شذرات الفكرةتعّد بمثابة عنواف ثاني، تقوؿ کؿ شيء   

مز، فكاف ار  بشكؿالمغة، وبما يحقؽ ىذا المبدأ  باستثمار آليات يؿ مف المقطوعات.بعدد قم
 1"عمى الرمز أف ينطمؽ بحثا عف الرمز، وعمى المغة أف تحكي بمؿء صوتيا لغة أخرى"

 :عبد الواحد بف عمر يقوؿتكثؼ الواقع وتسّيره ورؤية الذات. 
 انتظار    

 قالت: لـ أنت نحيؿ ىكذا 
 ؟ياحبيبي     

    2قمت: صائـ.... وعيناؾ ال تعرفاف الغروب؟؟  
 

يكشؼ النص عف أناه المغرّية، بما أثّثو مف معنى، في ظّمو تطمئّف المغة، ال يمكف أف تمأله        
جغرافية الجسد، لنزيؼ رغباتو المقموعة، ومحاولة لتتّمة رحالت الروح داللة، ليسجؿ طعنة أخرى في 

المعطمة، عبر استحضارىا لمشيد ضاغط يختزؿ تفاصيؿ الجريمة، وىو ينتظر العاجزة، ومسارات الذات 
 محاكمة الشمس.

ويصنع الاّلواقع، لتنفمت دالالت  مصائده، ألسر آخر، وحدود  ،النص يراوغ الفراغ
 أكثر ضيقا. مف مساحة نصو الجّد مقتضبة.

 
 ق ق ج ذات البني ة التقابمية: -2

أوحالو مقابؿ حالة مختمفة عنيا، أو وضع  ،ةتتمثؿ في تقابؿ صورة وصورة ضدي 
 مف النوع ىذا في السرد خاصة رتابة عمى في القضاء فعالة أداة بالفعؿ الحوار شكؿحوار، 

 نص بيف الكالـ في األساليب الحوارية ميت تنتشر زمف مف الراوي فيو يمنح التي األزمنة

 الفكري يتناسب والبناء الحجـ وىذا الطوؿ ومتوسطة قصيرة حوارات المونولوج أنيا ، المباشر

 «:اغتراب »نحو قوؿ "بشير ونيسي" في قصتو . رواية لمميني

 
                                                 

 .74روالف بارت: النقد البنيوي لمحكاية، ص - 1

 .08عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ، ص - 2
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 اغتراب            

 لما فتحت الباب عاد الطائر إلى عشو وانسكب الميؿ عمى 

 ... جدراف المدينة المطرزة برصاص اإلرىاب وحظر التجوؿ  

 قالت والروح تحف إلى الوحي

 توحشتؾ

 صدره المحترؽ بالوطف وارتمت عمى

 كمما احتضنتؾ أعرؼ الوجود 

 قالت والجسد يمحوه صخب العدـ

1ال وجود لؾ فاغترب 
 . 

يسمح النص السردي بيذا التقابؿ في المعنى نتاج لحالة تزاحـ لخطابات متعددة         
ى تتصارع العتقاؿ معناه والسيطرة عمى مساره السردي وحبكتو النصية لفرض قراءة سرية عم

، وضياع اليوّية، فكاف عمى االغترابممفوظاتو البريئة شكاًل ومتواطئة  مع حقيقة سمطوية 
لتتقابؿ في  وآفاؽ عجائبية غربتة الوجودية. ،النص أف يستعيد حضوره عبر متخيؿ االغتراب

 أف يعكس الواقع في تحقؽ ذاتو. فيواقعيتو،  ءإللغا عمقيا حرية تمكِّنو مف االندراج في
 .بالوحدة والغربة شعورىا وعف الذات تعانيو الذي والضياع التيو عف يكشؼ

 
 ق ق ج ذات البي ة المغمقة: -3

 نوع يعتمد عمی البنّية التي تختار معناىا الواحد بعيدا عف تنوع يؤّکد عمی وحدة المعنى 
 نورسلمكاتب حمش:     "نورس" واستقرار الداللة، معيا يعجز التأويؿ عف االشتغاؿ. نحو

                                                 
1
 بشير ونيسي: مجمة معكـ - 
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عمى سمِؾ الحدود رصدُتُو؛ فموَّحُت أستجير، غاَب في الشمس؛ ثَـّ عاد كحريؽ، رؼَّ فوقي 
 1 !مثُؿ نجمٍة؛ فرفعُت كفيَّ ألقاه؛ أسقَط عوَد زيتوف؛ عرفُت أمَُّو؛ ووقعُت أبكي مف شذاه

 في ىذا الّنوع  مف التشكيؿ البنائي، يقوـ النص أواًل و أخيرًا عمی فکرة ال تستطيع التصرؼ 
تنـّ عف عفوية في توليد معاني، كونيا مكّدسة عمى سطح الرغبة الحاّدة، بأفقيا المغمؽ، 

ترفع صوتو بعيدا عف محاكمة ما يناقض النص، مما يجعؿ الحكاية تستسمـ لتعطؿ  المدرؾ.
 توىج المعنى. أساطيؿ مقاومة

 
 ق ق ج ذات البنية المفتوحة: -4

قراءة النص واستكشاؼ معانيو، تشتغؿ داللة  تنشط في ىذه التجربة عمى محور        
انفتاحّية النص، بوساطة الكتابة كفاعمية إنتاجية، تحطـ المنتظر والقار مف المعنى إلى 

لترحاؿ المعنى ، وفي النص تننيي نياية مفتوحة عمی التأويؿ. الالمعنى كتابة داخؿ النص
لمخمود في نص "حميب ليمى" لعبد  في النص اإلفتراضي، وفي الذات أيضًا، ما يجعميا مكاناً 

 ندرؾ نمطّية االنفتاح في كتابة ؽ ؽ ج: الواحد،
 حميب ليمى    

 مائة وخمسوف مدرسا مّروا بذاكرتو اآلف
 َيذكر أف أوليـ عّممو كيؼ َتحمب ليمى بقرتيا ، وَيذكر أف الثاني

 ي عّممو أيف وجد "عمي بابا " كنزه ..وماذا صنع عالء الديف بمصباحو السحر 

 ...... جاء دوره ليعمػّـ صبية الوطف كيؼ تحمب األبقار

 : في حجرة الدرس كتبت ليمى عمى دفترىا

 2الحميب مبستر في بيتنا  -
تطّمب تفريغ النص مف المعنى البحث عف معجزة، ليصبح أرضية لمكتابة التي تصبح بدورىا عممية اعمار 

ح  بتأثيث النص بالمعاني، بذلؾ البناء المخوؿ لمفعؿ لمنص معجزة ثانية، مف خالؿ ما سمح البناء المفتو 
التأثيثي أف يحقؽ  إنتاج نص إبداعي مكتوب ماكث بصري، مستخرج    مف أعماؽ الذات المبدعة، وبناء 
نصوص ما يحررىا مف ذاتو المنتجة، لتنكشؼ ليا مف الدالالت مف إنتاج نصوص القارئ، فتكتشؼ بذلؾ 

                                                 
 www.alsdaqa.com/vb/showthread، ؽ ؽ ج، ممتقى الصداقة، أنترنت، صفحة نورسعمر حمش: :  - 1

 .02ما ال يوجد في الرمؿ، صعبد الواحد بف عمر:  - 2
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 أنات الذات المغرية. بعض ىيآت المعنى المتولد مف
يقدـ النص اختيار  يشتمؿ عمى لحظة حرجة، أو أزمة وضعت المتمقي في زنزانة. بماباصاغة            

النص بشكؿ ينشر مكوناتو ويبعثر أفكاره ومقاصده، ال يحمؿ غاية تدمير المعنى، بؿ بعمد إرجائو طبقًا 
المعنى، بؿ العمؿ عمى إنتاجو. صيغ النص  لمفيـو  دريدا، ليغدو العمؿ داخؿ النص ليس بحثًا عف

بيتو البنية لتحقيؽ ذلؾ، بآلية كتابية تعمد إلى توسيع فجوات النص، وتكثيؼ غوامضو، ومسح 
شخصياتو، لتصبح الكتابة منطمؽ لمتأويؿ، ومساحات شاسعة لمحركة الحّرة، وأمكنة لتعمـ الحمـ يجّر معناه 

 اإلبداعي.
 ونية:ق ق ج  ذات البنية الحمز  -5

وىي مجموعة دفقات أو موجات تنطمؽ مف نقطة واحدة، حتی تکتمؿ دورة           
القصيدة، و يشبو عزالديف اسماعيؿ ىذه البنية بالسمؾ الحمزوني الذي يبدو في النظرة األفقية 
إليو مجموعة مف الحمقات المستقمة، و لّکنيا في الحقيقة مترابطة يربط بينيا الموقؼ 

 ؿ، و ىي مجموعة مف الدوائر التي تنتيي عند نياية واحدة الشعوري األو 
  بمح ناقل الضوء      

 لي نخمة تبعد متريف عف ورقي، آوي إلييا عند كؿ ألؽ     

 أنتؼ سعفيا بيف شوقيف    

  : النجـو تعد نخمتي ليال ، أقوؿ ليا   

  .. مساؤؾ بمح    

 يسقط الرطب سالما عمى كفي    

 . جـو وىيُ ترجع العػَدَّ إلى البداية كمما أخمطت جدوؿ حسابياأشفؽ عمى الن   

 : يحسدني الفالحوف ، سألني أحدىـ يوما     

 1كيؼُ يعزؽ الّنخؿ ؟       
التنافر الظاىرييف أکثر مما بينيا مف مع بيف أشياء بينيا مف التباعد و نجد القصة تج

نجد القاص في ؽ ؽ ج يسقط أدوات الربط  ما الترابط، و مبالغة في ىذا االتجاه فإننا کثيراً 
المغوي بيف أجزاء القصة، حتی لتبدو القصة في بعض األحياف أشبو ما تکوف بمجموعة مف 
العبارات و الجمؿ المفككة المستقمة الواقعة بذاتيا في الفراغ، ولكف يكوف ىناؾ رباط وثيؽ 

 تمّسؾ.خفي يضـ شتات ىذه األجزاء المتنافرة في کياف واحد شديد ال
                                                 

 الضوء، ؽ ؽ ج، أصوات الشماؿ. عبد الواحد بف عمر، بمح ناقؿ - 1
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 االلتفـــات 2

 االلتفات من حدود المفهوم إلى أفق التوسع
انفتاح و  مف تحوالت  القراءة وما عرفتوفي ظؿ تغير الرؤى واإلجراءات النقدية 

ِبُطُرؽ  األنواع األخرى أتاحتو النوع وماخمقو  ما ءاسو  ،خطاب عمى جماليات جديدةال
 ؼ كتابةيوصتب والحدود في النوع وبيف النوعالتماىي واإلعارة، والمعب الحر بيف الحواجز 

 وعمى وجو التحديد ما عرفتو القصة القصيرة جدا مف خمخمة األنموذج، عمى وجو اإلطالؽ
، ما يجرنا ويدفعنا لمبحث عف أدوات إجرائية تغيرات التكويف البنائى داللة تشكيال وشكال، في

مف  :فكرة التحوؿ لي والشكمي، معيا نستميـتمّكف مف قراءة ىذا النوع، في زئبقية تشّكمو الدال
كخاصّية ممّيزة في القصة القصيرة جدا ىذه الخاصّية تحتجب واقع التحوؿ مف وجية إلى. 

إلى أخرى في ما يمكف أف ُنَوقَِّع تحت مصطمح "االلتفات" كاقتراح بديؿ في كنؼ ىذا 
ة في تجمي جمالياتيا الضرب كآلية متحكمة في اشتغاؿ الخطاب، يمس عمؽ اقتصادية المغ

، تتناسب وعرض طاقاتيا، وفي تحديد عالقاتيا تحديدا جّيدا، لما تحتفي بو مف قيمة نفدية
 ،في القص القصير جدا لخطابلنمطية امع تغيرات التكويف البنائى 

 
 في المفهوم المغوي :  االلتفات
 إلى. وتمَّفت وردت مادة "لفت" في لساف العرب: "لفت وجيو عف القـو صرفو..       

الشيء والتفَت إليو صرؼ وجيو إليو ... واّلمفت ليُّ الشيء عف جيتو كما تقبُض عمى عنؽ 
 إنساف فتمفتو... ولفت الشيء وفتمو إذا لواُه... والمفُت الشَُّؽ... وقوليـ ال يمتفت لفت

 1"فالف أي ال ينظر إليو 
 المجاز أوعمى سبيؿ الحقيقة  وعند تناوؿ مادة "لفت" واستخداميا في البالغة العربية

َأِجْئَتَنا ِلَتْمِفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعَمْيِه آَباَءَناقولو تعالى :  تتخذ عدة دالالت ففي
 وىنا المفتُ  2

اهلل يبغض البميغ مف  إف: "وفي الحديث النبوي الشريؼ قوؿ الرسوؿ  الّصرؼ بمعنى
يرسمو عمى عواىنو ال يبالي  بمعنى ،الخال بمسانيا الرجاؿ الذي يمفت الكالـ كما تمفت البقرة

                                                 
 .481-478، ص)مادة لفت(، 2ج لساف العرب، ابف منظور:  - 1

 . 67سورة يونس، مف اآلية:  - 2
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 أوويقاؿ: "المفوت مف النساء التي تكثر التمفت وقيؿ: ىي التي يموت زوجيا  1كيؼ جاء"
زوج وليا ولد  صبيانيا وقيؿ ىي التي ليا إلىيطمقيا ويدع عمييا صبيانًا فيي تكثر التمفت 

 تتزوجفَّ لفوتًا ىيولدىا وفي الحديث ال  إلىمف غيره فيي تمَّفُت 
 2وتشتغؿ بو عف الزوج" إليوولد مف زوج آخر فيي ال تزاؿ تمتفت  التي ليا 

مادة "لفت" دلت عمى معاني: الصرؼ، والقبض والفتؿ، والنظر والمزج والخمط ىكذا 
اتصمت بالجيد والقوة   حيثواتخذت ىذه المعاني المغوية وجيات شتى في البالغة العربية 

جاب، فالمادة المعجمية أو المغوية لمفيـو اإللتفات تدور في عموميا كما حوؿ وبالسمب واإلي
أو أنماط  األوضاعمحور داللي واحد ىو التحوؿ أو االنحراؼ عف المألوؼ مف القيـ أو 

 السموؾ. 
تدور معظـ الدراسات  3"االلتفاتمفيـو " إلىىػ( 201تنبو أبو عبيدة )ت منذ أف 

االصطالحي عمى كثرة  ومفيومفي  االلتفات أفّ صراؼ، غير التحوؿ أو االن ةداللحوؿ 
لـ يستقر عمى مفيـو واحد كونو أكبر مف ىذا الفكر  وروده في موروثنا البالغي والنقدي

اليائمة مما ترشحو مف خاصّية رئيسة في الخطاب  ةاالستيعابيالفمسفي والنقدي لمقدرتو 
والمتجاوز كؿ الطرحات النقدية منذ  الحداثي نتبنى معو ىذا المصطمح بمفيومو الشامؿ

 البالغة القديمة إلى المفاىيـ األسموبية الحديثة تبقى في إطار ضيؽ مجالو الجممة، فيما
  يمكف أف ينشط عبر النص وفي مجاؿ أوسع في ما بعد النص. 

" يكوف في نمطيف )الضمائر االلتفات" التي تجمع عمى أفّ  البالغة القديمةآراء  فمف
، ومف اشتراط4العددي االلتفاتمضيفا إلييا نمط  الزمف( - توحد  ، لتجاوز ىذا المفيـو

 .وتنوعيما اختالفيمالتفاتية )الممتفت عنو والممتفت إليو( إلى المعنى بيف طرفي الصورة اال

                                                 
 .436ص  ،)مادة لفت( أساس البالغة، :الزمخشري - 1
 .481، صفت()مادة ل، 2ج لساف العرب، ابف منظور:  - 2
ف لـ يصّرح بمفظو، إذ أطمؽ عمى عمـو مباحث البالغة العربية تسمية "مجاز" فعّد عممية التحّوؿ بيف أنماط ا  و  - 3

ليذا  بف يحيى الصوليأدت إلى تنبيو ىػ( 205الضمائر مجازًا بداية اإلشارة إلى اإللتفات كانت عند األصمعي )ت 
 ـ0873 ،8ع  ف اإللتفات في مباحث البالغييف، آداب المستنصريةف :جميؿ رشيد فالح المصطمح، فيما أورده

 .54ص
العدد  –يشتمؿ عمى أنماط عديدة )الضمائر جاعال منو بحسب الفيـ الذي قدمو الدكتور "محمد عبد المطمب"  - 4
 الزمف( -في نمطيف )الضمائر  حصؿ"اإللتفات" ي كوفاألثير فيما حصرىا ابف الزمف(  -
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المفيـو البالغي التقميدي ب " الاللتفاتبخاصّية  "ا "خالد األنشاصى" إّف ما نوه إليو
سياقات تشكيمية أوسع  النص وقد تشمؿ إلى تتجاوز الجممةة جمالية إلى سعة تشكيميلكف 

لتتبنى ىذا المصطمح  ،ىتو االلتفاتة اقترحذاتو، إلى سياقات تداولية كأوؿ مف  مف حد النص
لممرة األولى بوجوب نقؿ مصطمح االلتفات النصي إلى سياقات تشكيمية أوسع  1 عدة دراسات

 ذاتو. مف حد النص
تنضاؼ عب معايير ومفاىيـ نقدية جديدة و ستي، ل"اللتفات"ا مفيـو حدع يوسمع ت 

الجممة  ةفي إطار بنائي ميوكاف قائًما عما في مقابؿ إلى ذاكرة المصطمح، وشحف إجراءاتو 
أو  ،عف صيغة إلى صيغة عدؿالتحوالت والتبدالت والبما يتحقؽ تحت شرط حدودىا، مف 

في ظؿ التحوالت النقدية الحديثة التي  وسعت مف مفيوموحيث "عف سياؽ إلى سياؽ، 
 2"الجديد في مجمؿ نصو شاعرالمغوية والجمالية التي يطرحيا ال ىتواكب تحوالت البن

والكاتب بصفة عامة خاصة في القصة القصيرة جدا، يدخؿ تحت تشكيؿ تداخمي وتحولي 
 في حركية دائبة تمس جميع المستويات.

 
 ألدبية: االلتفات عبر تداخل األنواع ا -أ

لتفعيؿ  فيو يتشكؿ، عبر روافد سياقية تتالقىسياقي يشكمو و  يتبع النص مسار       
تندمج فيو عبر  كمي،  سياؽ واحد يخمؽ مسار نظاـ في السياقات خؿ ىذهلتدإبداعيتو 

إمالءات نظاـ الكتابة عمى القارئ مف تعدد في تركيب النص وتراتبيتو وقرائيتو نتاج 
مسياقات لبنيات نصّية متحولة ومختمفة، مما يجعمنا نتبنى مصطمح صيرورات داللية ل

 االلتفات، وندخمو مجاؿ التداوؿ النقدي مجالو اشتغاؿ النص  

                                                 
 .2117دار اكتب لمنشر والتوزيع،  ،بالغة الشكؿ في الشعر العربي الجديد االلتفات البصري :اصىخالد األنش - 1

-  ،وقد دارت حوارات فكرية وجمالية عديدة بيف الدكتور عبد الناصر ىالؿ والدكتور عالء عبد اليادي ىذا
مفيـو البالغي التقميدي لاللتفات بما ينقؿ ال بخصوص تأسيس ىذه النقالت الجمالية والمعرفية الجديدة لممصطمح،

وبما ينقؿ  وتناص الخطابات ال النصوص، ،الكتابي واإلنشادي ي،إلى سعة تشكيمية جمالية تشمؿ السمعي والبصر 
 في بنية النص ،إلى لحف الخطابات عبر حقوؿ معرفية متعددة ومتباينة ومتداخمة ة مف تناص النصوص،النصيّ 

 "تكر يعيد تأسيس حد الشعرية والنظرية النقدية مف جديد وذلؾ في كتابو الميـولمدكتور أيضا كتاب نقدي جد مب

 "نحو مدخؿ توحيدي إلى حقؿ الشعريات العربية مقدمة إلى نموذج النوع النووي:
 2101دار العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع،عبد الناصر ىالؿ: االلتفات البصري مف النص إلى الخطاب،  - 2

 .7ص
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أو عدوؿ مف ىيئة بنائية مكتممة إلى ىيئة  ،السياقات البنائية لمنص ومفيومو تغير مسار
في النص مف  أو ما يحدث ،تعمؿ عمى جدؿ العالقة بيف نصوص عدة ،بنائية أخرى

مف خالؿ التداخؿ النوعي مف جية  ،ةفي مستوى البنيّ  ،انتقاالت أو تبدالت وتحوالت
والميجات الرتداد المشيدي، وامتزاج المغات، والنّصي مف جية أخرى، والتكرار، وا

يتسـ بالعمؽ والثراء والدرامية  ،جاد نص مفتوح متعدد الداللة....، وذلؾ رغبة في إيالعامية
 ة.البنائي

           
 االلتفات عبر الشعر: -1

يمتفت البناء السردي في القصة القصيرة جدا إلى جنس القصيدة، بخاصة قصيدة 
، لـ بداعينقاء النَّوع األدبّي؛ فعمى مستوى المنجز اإلب النثر، مما يمكف نفي كؿ قناعة تؤمف

األدب؛ "فالحدود  في جعرافيا دوائَر مغمقًة أو ُجُزًرا ُمنعزلةً  األدبية التحّجر في األشكاؿ تعرؼ
عمى أنقاض أخرى في  1وُتخمؽ أنواع جديدة"...بينيا ُتْعبُر باستمرار، واألنواع ُتخَمط أو تمزج

ما بعد عميو ركزت  مناىضة ثبات األدب عمى النوع الكائف    مناىضة نجدىا في أجندة ما
عمى أحواؿ الشعور  2"الحداثة عمى قيمة "مناىضة الشكؿ المنتيي ودعت لمّشكؿ المفتوح

 ..يفما يشكؿ تموقعو عمى خريطة األدبك
ّنما  ،جديًدا سرديا بكونيا شكالً  يتوقؼ الحديث عف القصة القصيرة جدا،ولـ          وا 
يجمع فػي   ،شكاًل جامًعا تشكيؿ ينزع إلىوفضاء أكثر شمواًل، لمساحة مفيـو التجاوزت 

يصيرىا فػي نسيجو ل  ،األدبية األخرى نواعػي األالمتاحة فاألدبية فضائو شّتى اإلمكانيات 
المنجزة النَّماذج  خاـ ومف ،يتيالو شمعمى أنقاض حطاـ األنواع في بنيتو ليشكؿ العاـ، 

ما يتيحة األدب مف حرية التجريب، لتعمف  فػي سياؽ ، لينشأ طبيعة أخرىالبارزةبطبيعتيا 
أنواع أدبية مف ، ُمستثمًرا فػي بنائو رمع قصيدة النث الكتابة فتح وشعريةتن مّيةآفاؽ ّشك

، النَّثر «منيا  القصيرةو القصة  »متعددًة، تشمؿ ُمجمَؿ الكتابة األدبية، وىَي: النَّثر الفنّي 
وفػي  وحدة التجربة "ة، تأسيًسا لمبدأ تنوعالمسرح؛ بتجمياتو الم ،، الشعرمنو الّشعريو الصُّ

قصيرة جدا تماىيا مع قصيدة النثر بوجود برزخ " لتسجؿ الكتابة في القصة الوتعّدد األداء
 رفيع يجعميما يشتركاف في البناء الشذري عمى مستوى أوؿ.

                                                 
1
 .465ص: ، 0876 ،الكويت، 000ع، عالـ المعرفة ،تر: محمد عصفور ،مفاىيـ نقدية  :ويمؾرينيو   - 

2
 .07ص: ، دليؿ النَّاقد األدبي :إيياب حسف - 
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ا ا في ىذة القصيرة جدِّ وبيف القصّ  الشعرالمشتركة بيف  التَّداخالت سنحاوؿ استعراض بعض
 يقوؿ: "عبد الواحد بف اعمر" القاصَّ النص مع 

 أصابعي وشفتاها     
 ؼ..أفرُؾ كفّي بعن
 قاؿ صديقي:

 ستصافح كّفيا ىذا الصباح. -

 أخذت شمعة، فتشت في كّفي عف كفيا.
 ذاب الصباح فاشتعمت أصابعي..

 وبكيت حيف تذكرت شفتييا، تنفخاف البرد عف يدي..
  1والشتاء عمى قفازي يضحؾ..

 
 2"خطاب جمالي، تقدـ فيو الوظيؼ اإلنشائّية عف الوضيفة المرجعية" يعتبر الشعر

مثؿ التركيز عمى الذات قصر السرد فيذا القصر يفرض  ،مالمح الشعر في الخطابلتتركز 
تغييرا في الشكؿ لمتقميؿ مف الرتابة اإلطنابية والحكائية فيتخمى عف إدراج موضوعات وأسماء 
وحوادث داخؿ النص لمفت االنتباه إلى عدـ أىميتيا في عالقتيا بالنص فالقصة مسكونة 

 وفي ىتو العالقة بيف التجريد واألدب نمتمس القيـ الشعرية في السرد ،بالتجريد ومتوغمة فيو
القصة فال ندرس الشعر في القصة ألف ذلؾ يعني دراسة اإليقاع، الصورة، .... لكف ندرس 

 .ـ مادة سردية في قالب شعريالقصيرة جدا بوصفيا خطابا يقد
حيث أّف السرد  "جداالقصة القصيرة "رغـ المنحى الشعري لمخطاب  يبقى ال يتمثؿ 

ليصؿ إلى صفاءىا  ،ىو الذي منح الكاتب القدرة عمى التحرؾ، وسط فوضى المخيمة
في شيء مرموز إليو" حسب التكثيؼ الشعر  3ويستطيع أف يختزؿ العالـ القديـ والجديد"

ف كاف داخؿ النص )سردي( فرض خواصو وأشكالو وضّمنو  فرض شكال جديدا لمسرد وا 
 .رؤيتة فنية خاصة

                                                 
 .43عبد الواحد بف عمر: ص - 1
 07،مج61ات، جػػمحمد رضا مبارؾ: تتابع الحدث الحكائي في نصوص البردوني، مجمة عالم - 2

 .204ص، 2118ىػ، أغسطس0341شعباف

 .222محمد رضا مبارؾ: تتابع الحدث الحكائي في نصوص البردوني، ص - 3
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فتشكؿ الحدث يكمف في إيجاد الكاتب مممحا حواريا عف طريؽ استنطاؽ الزمف، يبدأ 
الكاتب بالفعؿ المضارع أقرب إلى التصوير أثار المضارع  القادر عمى اإليحاء بالبعد 
االجتماعي لمقصة، عوض الماضي األصؿ في الحصوؿ ليتعطؿ السرد المحّمؿ بالسياؽ 

 ّيتو بيذا الشحف واالمتالء.الشعري  حيث يفقد حركّيتو وحيو 
إّف طغياف الشعر عمى السردية في األعماؿ النثرية الحديثة والمعاصرة "محاولة 
لمقاربة االثنيف، ولعميما توّحدا في نوع أدبي يسّمى القصة القصيرة جدا التي تقترب مف 

 بؿ حدودال تمؾ يمحو ال إّنو اآلف، حتى لو المعينة الحدود كؿ الّنص حيث يجتاح 1الشعر"
 مما كانت عميو. 2" تعقيداً  أكثر يجعميا

 
 :االلتفات نحو البناء الشذري -2
ف الكتابة الشذرية تتطمب باعا عمميا طويال، وتستمـز جيدا معرفيا كبيرا حتى تخرج إ

إلى النور. وتتخذ ىذه الكتابة أيضا بعدا ميتافيزيقيا أو موقفا مف الحياة والوجود والمصير 
، فالنص الشذري نص نقدي، ونص رؤيوي ليس منغمقا، بؿ ىو نص اإلنساني. ومف ىنا

. وبالتالي، ييدؼ ىذا النص المشتت إلى تخريب منفتح عمى قراءات المتناىية ،متعدد
وتأكيد فمسفة االنفصاؿ. إف الشذرة فكرة مكثفة أو بؤرة مكثفة اقتصاديا  يا،تفكيكاليويات، و 

تعارات واالنزياحات. ومف ثـ، فالشذرة في كما يرى جاؾ ديريدا، تعمؿ عمى توليد االس
 .كتابة شقية وعصية عمى االلتقاط ياكتابة ضمنالف .3جوىرىا ىي استعارة كبرى

يتقاطع فييا الشعري مع الفمسفي، والذاتي مع الموضوعي، وتتـ  كتابةية الكتابة الشذر 
مف أجؿ التعبير ، وذلؾ ئمة عمى التفكؾ والتشذر والتقطيعىذه الكتابة عبر صياغة فنية قا

إذا كانت الفمسفة البنيوية تؤمف ف.عف ىشاشة اإلنساف، وتأكيد ضآلتو الوجودية والكونية
 بالمنطؽ والعقؿ والنظاـ واالتساؽ، فإف الفمسفات الالعقالنية والتفكيكية تؤمف باالختالؼ

طولوجيا والتفكيؾ، وانييار المعنى والمدلوؿ، وتعبر كذلؾ عف ىشاشة اإلنساف، وانيياره أن
 .ووجوديا وقيميا ومعرفيا

                                                 
 .244، صـ، ف - 1

2
 .421 ص المحدبة، المرايا حمودة العزيز، عبد - 

 .44، ص2113، دار توبقاؿ لمنشر، 0خالد بمقاسـ: الكتابة والتصوؼ عتد ابف عربي، ط - 3
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الشعر بتكسير عمى النثر يعد مظير انفتاح  إّف التفات السرد نحو البناء الشذري     
دىا الزمف الحديث، ليسجؿ "عودة الفتة إلى الكتابة الشذرية وىي عودة ال الحدود، التي شيّ 

زمة الفعؿ األدبي وأزمة تنفصؿ عف أزمات بيا تتحدد الحداثة منيا أزمة األجناس األدبية وأ
 مما تجعميا تتوزع عمى شكؿ مقطعي: 1البنّية، توتر تجسده بنية الجممة

 بساط الريح       
 رأيتني عمى بساط الريح ..أحمؿ في يدي خبزا وأعصر فاكية

 ... ودمي جنة لـ تنضج 

 كؿ الحشيش والريؽ يابس ..قدمت ليأذا الساعة تإصحو ت ف

 كأس ماء وأسبريف 

 أحالـأضغاث 

 . الخبز جسدي والفاكية روحي والوطف تذروه الرياح

                    .حيف أطفأت الضوء ..عرؼ أنو بال وجو بال يد بال تاريخ
2 

 
المعنى، وليس المعنى  –"يعطي الوضع ليذا الشكؿ مع ىذا التشكيؿ  الشذري لمسرد 

نما خطة المعنى فإف النص قبؿ أف يعبر عف معنى فيو ينشئ  فالمعنى  3مخططا لذالؾ"وا 
 تخمؽ شكميا باستمرار، بحسب التجربة والوضع.

 :االلتفات نحو السرديات -3
يستيدؼ  بشكؿ تعسفي، سرد، مجاال واسعا الختياراتمكونات الفي  "القصة القصيرة جدا"تجد 

 النصوص السردية بشكؿ عاـمف و  الجانب الحكائي، ف القصة بشكؿ خاص،م راختتف منطؽ المغة ذاتيا،
قص، والتأطير ال رؤيااختيار تقـو بفي ىذا االتجاه مجموعة مف اإلنجازات، منيا  قدـتت، منطؽ الكتابة

 آليا طبؽتبشكؿ ينفتح عمى منيجيات متعددة، وتقديـ مقترحات ت ي،تحميؿ السردفي الالمغة  ستغالؿالنظري ال
 .حمؿ المتعة األدبيةفنيا وجماليا، بألواف البياف و  ومساءلتو ،يالعمؿ داخؿ نصاونشاطات 

 يقدـ عبد الواحد بف عمر في بداية مدونتو إىداء عمى شكؿ قصة قصيرة جدا، يقوؿ فيو:

                                                 
1
 .502ي، صخالد بمقاسـ: الكتابة والتصوؼ عتد ابف عرب - 

2
 بشير ونيسي: مجمة معكـ. - 
 0ط ،رابي، منشورات االختالؼ، الجزائرناشروف، دار الفا –عمارة ناصر: المغة والتأويؿ، الدار العربية لعمـو  - 3

 .26، ص 2116
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 إهــداء         
 أكممت الحروؼ نصابيا فأصبح يبحث لمف يكتب اإلىداء    
 لف أىدييا إلى قبر أفيـ تربتؾ جدتي    
 تذّكر عزوبتو التي ما انفضت     

 1فكتب زوجتي "       
تشير لتوترىا في تأثيث ، يجسد ىذا اإلىداء استثمار مثمر إلمكانات السرد وفف المغة

المعنى " فاإلشارة بوصفيا إبعاد وتقريب تشتغؿ بآلية الخياؿ، أي الجمع بيف التضاد، وفييا 
في  2"ينكشؼ التضاد ليس إال حجابا ينطوي عمى ائتالؼ، ال تقوى العبارة عمى التقاطو 

انفضت... فكتب  تذّكر عزوبتو التي ماتسجؿ موقؼ لـ يحسـ حتى بعد قولو: "لحظة ىاربة، 
  " فزوجة الكاتب ما ىّي إاّل ىواجسو، وأحالمو يرجو ليا التحقؽ. زوجتي

  
 االلتفات التناص ي: -ب

 عمى ،وتأويمو تفكيكو إلى تتجو الشعرية ،النص الحداثي تفاعمي حواري وجدلي بنيوي
تتجاذب ذاكرة المغة  حيث، ال نيائي مف النصوص بحر في يسبح ،جمعي كائف أّنو اعتبار

نصوص تتداخؿ وتتقاطع لتشّكؿ بنية  مفعالـ النص الحاضر،  تشّكؿنصوصًا مختمفة 
بؿ تقبع تحت الداللة السطحية، حيث ال حاضرة بدالالتيا، تكوف النص مف نصوص غائبة، 

 امعانّية وتأّممية. وقفة ف تطمب ميوما الحفر في طبقات النص وفضائو  بما يمّكف
محطات سريعة لإلشارة إلى طبقات النص، أو  أف نتوقؼ عند "!اترؾ أبيفي نص " 

 النصوص الغائبة التي شّكمتو. 

 !اترك أبي     

 .وقبيؿ الفطاـِ أخذتُو إلى نافذة الميِؿ؛ تعمِّمو أوَؿ ما في الدنيا مف أسماءِ    

 !قالت: أسود   

 :ب سقيفتيـ؛ فيبَّ مف المفة؛ وبحنجرٍة عالمٍة صاحلحظتيا حَطُموا با   

                                                 
1
 .2عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ، ص - 

2
 .202خالد بمقاسـ: الكتابة والتصوؼ عتد ابف عربي ، ص - 
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 !اترؾ أبي يا سافؿ   

  1 !لكفَّ وجَو أبيو في بئِر الميِؿ تباعد؛ وكؿُّ األلواِف غرقت في الموف األسود      

َـّ  اهلل تعالى: مقولةمف  ،الثانيبإرادة المعنى  لنصيطالعنا ا       ـَ اأَلْسَماَء ُكمََّيا ُث  َوَعمَّـَ آَد
ـْ َصاِدِقيفَ  ـْ َعَمى اْلَمالِئَكِة َفَقاَؿ َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َىؤالء ِإْف ُكنُت إف وجود رواية ىتو   2 َعَرَضُي

بؿ "ليمتحف  3اآلية، كانتماء إيديولوجي ال "لكي يختار مف بيف اآليديولوجيات ما يالئمو"
 خاصة.لينّصب أديولوجيتتو ال 4جميع اآليديولوجيات و يشاكسيا"

 بتمميحات مستعيضا عنيا واإلطناب، الوصؼ عف د التأليؼيبتع التشكيؿ اذى في      

 وراءىا ىذه اختبأت التي المضاميف دالالت إلى تفسير تسعى ألنيا غير مباشرة،  سريعة

 تستفز بدرجة أولى القارئ. مضاميف وراءىا تكوف قد التناص التي التقنيات
" جماليات التداخؿ النصي وااللتفات ؿ الضوءبمح ناق ويسجؿ نص  العنواف "

 القصصي، بميارة فائقة عمى تحوير الموقؼ:
  بمح ناقل الضوء

 لي نخمة تبعد متريف عف ورقي، آوي إلييا عند كؿ ألؽ 

 أنتؼ سعفيا بيف شوقيف 

  : النجـو تعد نخمتي ليال ، أقوؿ ليا

  .. مساؤؾ بمح 

 يسقط الرطب سالما عمى كفي 

 . نجـو وىيُ ترجع العػَدَّ إلى البداية كمما أخمطت جدوؿ حسابياأشفؽ عمى ال

 : يحسدني الفالحوف ، سألني أحدىـ يوما

 5كيؼُ يعزؽ الّنخؿ ؟         
 

                                                 
1
 : ممتقى الصداقة.عمر حمَّش - 

2
 .40سورة البقرة، اآلية - 
حميد لحمداني : النقد الروائي كآيديولوجيا ػ مف سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص األدبي، المركز  - 3

 .45، ص0881، 0الثقافي العربي ػ بيروت، الدار البيضاء، ط
 .42ـ، ف، ص - 4
 ، ؽ ؽ ج، أصوات الشماؿ.ناقؿ الضوء بمحعبد الواحد بف عمر،  - 5
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تننيي نياية مفتوحة عمی التأويؿ، أو  قّصة قصيرة جدا وىي ؛فتوحةمة يّ بن وذ نص       
يسقط الرطب سالما " مييا السالـ، تحيؿ عمى قصة "مريـ" عىي مفتوحة عمی نصوص سابقة

َوُىزِّي ِإَلْيِؾ ِبِجْذِع النَّْخَمِة ُتَساِقْط َعَمْيِؾ ُرَطبًا يستحضر القاص قولو تعالى:  "عمى كفي
َجِنّيا

حيث عبد الواحد "يستجيب أحسف استجابة ألناممو الماىرة، فيو يشّكؿ منيا أشكاال   1
قصة سيدتنا "مريـ" العذراء ليصور براءة الكتابة  بتحوير لقطة مف  2كما يشاء أو يشاء ىواه"

 مف الزيؼ الفني والجمالي.
الطويمة بظاىرة توظيؼ تقنيات  سردّيةال تنفرد النصوص المع ىذا النص يتضح أّنو 

أو الدرامي في استغالؿ بنيتيا المركبة بالجمع بيف رؤى مختمفة ، السرديو  الشعري الخطاب
مكانيةوأصوات متعددة،   سردينتقاؿ بيف أزمنة غير محصورة لتجسيد درامية الموقؼ الاال وا 

المتواشجة  التأثيرية أيضًا قدرتيا عمى امتالؾ فاعميتيا  النصوص القصيرة ىتو فقد أثبتت 
ة وقدرة مدربة عمى التركيز "ميارة فنيّ  كاتبمع مظاىر الحس الدرامي فيي تستدعي مف ال

نفعاؿ، أو الفكرة، أو تجمية حالة، أو مشيد بالوصؼ أي اختزاف أكبر قدر مف العاطفة أو اال
 وىي ما تّخمى عمى جسد النص. 3.. في أقؿ قدر ممكف مف التعبيرات"

 أف تجاري جاراتيا مف النصوص الشعرية ،استطاعت النصوص القصيرة ىكذا
ة لبناء الصور  ،في استيعاب جماليات التداخؿ الفني بيف األجناس األدبية ،الطويمة والسردية

أو االستطراد في  ،في سرد األحداث اإلسيابالمشيدية )الصورة المقطة( مف دوف المجوء إلى 
 لنتأمؿ نص "معجزة" لمكاتب عبد الواحد: التوصيفات المكانية والزمانية.

 
 معجزة

 . األوالد يمعبوف الكرة

 . قبؿ أف يرتّد إلّي طرفي ، رأيت الزقاؽ خاويا

 . خؿ بيتا فيو آمفمف تسّمؽ شجرة فيو آمف.. ومف د

                                                 
 .018محمود محمد شاكر: المتنبي، ص - 1

2
 .24، اآلية سورة مريـ - 

3
 .234، ص0، جكتاب المنزالت )منزلة الحداثة(: طراد الكبيسي -  
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 ! الكرة لفظت أنفاسيا

.... شيٌخ وسط الزقاؽ ألقى عصاه
1  

 
إذ  ،القصير صالنىذا الحدث األكثر تصويرًا في نطاؽ بنية  ثقافّيةتمثؿ المرجعية ال

تشتعؿ في  ،خاطفة تأتي عمى شكؿ ومضةحيث يعتمد الممحة الخاطفة لإليحاء بالفكرة. 
 وجداف. القدة في كممة يتمفظيا النص، إال أنيا تبقى متّ وجداف القارئ ثـ تنطفئ مع آخر 

 إطارىاوىكذا، عف طريؽ استخداـ أسموب المونتاج المكرر، لمشاىد تصويرية تتفؽ في      
الخارجي وفحواىا المضمونية أمكننا تأويؿ قراءة تمؾ النوافذ بأنيا تبدأ بوصفيا )نافذة مطمة 

بنية السطحية ػ ، ثـ تتجو عميقًا صوب رصد )نوافذ عمى الحياة ( ػ وىذا ما تكشفو لنا ال
 مطمة عمى الموت (.

 

أو  ،إلى موعظة فتتفالقصة تم ،تدخؿ ىتو المحاورات في بناء االلتفات القصصي      
في  ،تجاوزىا الكّمي والموضوعاتي ، عندالقص ، مف الموقؼ التشخيصي ألطرحكمة

االلتفات ػ"وىذا ما نقصده ب "القصة القصيرة جدا"تكوف واحدة فيما تتعدد في  "القصة القصيرة"
القصة "وىو مستويات كوف االلتفات الداللي مستيدؼ أوؿ في  "في القصة القصيرة جدا

ي الداللة الكمّية شتغاؿ عمى المغة مييمنا عمى تشظحيث في القصة يكوف اال "القصيرة جدا
 .المتوخاة مف النص

 
 االلتفات البصري: -ج

ضمف  2احث عبد الناصر ىالؿ في كتابو "خطاب الجسد في شعر الحداثة"يقدـ الب      
ليعدؿ عف ىذا  "االلتفات النصي"بحث حوؿ ما سماه  ،التي ىي تحت االنجاز ،مشاريعو

منو بشمولية واحتواء البصري  " حيف صدور الكتاب اعتقاداالمصطمح إلى "االلتفات البصري
 لمنصي كمجاؿ أوسع.

                                                 
 .43عبد الواحد بف عمر، ما ال يوجد في الرمؿ، ص - 1
 .5، ص2114الحضارة العربية،  عبد الناصر ىالؿ: خطاب الجسد في شعر الحداثة، مركز - 2
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ىتو  ،عممية الكتابةحّوؿ بدع عالقات مع المغة مف خارج المغة، حيف إّف فتح الم        
 المبدعفأصبح  ،الحداثة إال لتكسر رتابتيامدخالت وما  ،الممارسة التي استحالت عادة

مف لوف وشكؿ الحرؼ. والتفنف في الحجـ ليرسـ تمثالت  ،يبحث عف ذاتو في صفحة الورقة
، تصور مرآة عالمو العميؽ الورقة أو الصفحة اإللكترونية. حيث استحالتذاتو عمى صفحة 

 مشاعره مف خالؿ رسمو رموز كتابتو.
يتحقؽ عبر حركة " حيث "؛االلتفات البصري"مفيـو الدراسات المعاصرة تبنت  

خراجيا عمى الصفحة ،وآليات تعبيرية أخرى ،المرئي الذي تخمقو المغة  وكيفية تشكميا وا 
ينفتح عمى احتماالت قرائية  ، وتوزيع سوادي،كتابي نمطينتقؿ المبدع مف 1 مكاف"ة الشعري

التي  ،الحركة البصريةتترجـ عمى مستوى " ،لما تتيحو حركية السواد مف داللة ؛متعددة
فإف التفاًتا  ،تخمؽ أبعاًدا داللية ،وامتزاجيا ،تتحقؽ عبر تجاور نصوص بصرية متحولة

وىذا اشتغاؿ يعتمد البعد  ،أـ عمى مستوى الخطاب ،ستوى النصبصرًيا يتحقؽ سواء عمى م
ومكوناتو المغوية في فضاء  ،البصري عف وعى وسبؽ إصرار، وىو الذي يقدـ بموجبو النص

 صوري عف طريؽ التصرؼ الخاص لمشعراء بمغتيـ، وعف طريؽ إدماج بنيات سيموطقية
 تواصؿ شعرية الموقؼ. 2في الخطاب".

كسر ىو ما يوفره مف ت في اتجاىيو: المغوي والبصري يؤدى إلى التأمؿ، و االلتفاإّف      
االزدواج " يحقؽ االلتفاتفإلى،  وال يعنى االنصراؼ فقط مففيما يحاولو والرتابة  يةالنمط

 .في عالقة استبدالية 3"بيف المنصرؼ عنو والمنصرؼ إليو ،والتماىى في آف
االستجابة  ةالذي يعكس درج ،مف الكتابة الجديدة نمفت النظر النقدي إلى ىذا الموف       

 كتابةر مف أشكاؿ بنية المما غيّ  لحاجات روحية معرفية وحضارية أيضا، ؛اإلبداعيةالجمالية 
د مف مفيـو النص الكتمى الكتابي المفتوح يفن ،لعب تشكيمي بصري في ،العربية المعاصرة

، كتمثؿ بيف النص المغمؽ والنص المفتوح ،حيف أقّر بالتبايف النصيّ  ،"إمبرتو إيكوفي طرح "
 الناقديف كاليرى " حيث النص المقروء"و ،"النص المكتوب" النصّي بخصوص "روالف بارت"

ليفتح الباب  ،يتأممنظر و  يتأويمتفسيري واقتراح  ؿاحتما كؿ عبر ،النص انفتاحا جماليا

                                                 
1

 .02عبد الناصر ىالؿ: االلتفات البصري مف النص إلى الخطاب، ص - 


 .غير لغوية: بمعنى بنّية سيموطقيةبنّية  - 

 .7عبد الناصر ىالؿ: االلتفات البصري مف النص إلى الخطاب، ص -2

 .7ـ، ف، ص - 3
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 تعبر عفالنص ذاتو  إبداعيةيتأرجح مع كفة  ،إبداعيكمنتج  ،القارئ بمصرعيو عمى
نت ىار  بما خاصة ،مغايرةجماليات  رحاب  في ،جديدة يةمفاىيمو  ةيفمسفو توجيات فكرية 

فالمغة ليست تعيينا ماديا لألشياء بؿ ىي فاعمية وجودية  لمفيـو الزمف والمغة والواقع،عميو 
لعرؼ إلى نشطة تعبر باستمرار مف الثابت إلى المتغير ومف النسبي إلى الكمى ومف ثوابت ا

والتجريبي  ي،بصورة يتقاطع فيو الذاتي والموضوعي والالموضوع إمكانات الالعرؼ،
 .واحد في وقت يواالستشراف

اجية ما و م، فيي محور نشاطو في نشأت عالقة حميمّية بيف المبدع والورقة ىكذا      
نّصو، فأصبح  واستخداـ الكبتار في كتابة ،يخّطو إبداعو، وخاصة عند دخولو العالـ الرقمي

وتوزيع النص عمى جغرافيا الورقة....  ،يتفنف في الدالالت الطوبوغرافّية، مف نوعية الخط
ليجد  قارئ مع النص عمى المستوى البصري؛وغيرىا مف تقنيات الكتابة، فكاف في تعامؿ ال

شاعري. يقدـ عبد الرزاؽ بوكبة نصو  ءستعمميا الكاتب بإيحا، ينفسو أماـ دالالت بصرية
 "  كنا نرقص حوؿ الكوخ"
 .كنا نرقص حول الكوخ  

 "شيئ مف ألتفُت فقط يا أّمي"                                                           
 تقايُض دمَعيا باألغنياِت، وتحتسي ألَؽ المدى فرحا صغيرا، ثـ يورؽ في جدائميا مرايا.

الطفولة في دمي تفاحة كفرْت بممح يدي، وقد  )لـ تزْد عف أمِس إال إصبعا( قالْت، وسافرتِ 
 نسَيْت لييب العشِؽ.

 "ما عدَت المشاكَس" قاؿ حرؼ نائـ في الحمؽِ 
فازرْع ما تبقى مف أصابعؾ الّرخاـِ بتربة الذكرى، وفتْش عف مالمحؾ القديمِة/ عف فتات 

 الخبز في الجيب اليساِر، وعف أضاميـ الّصبابة في مناديؿ الّصبايا.
غرورا، وكف يخفف طمعتؾ الجريئة/ ال يجدف يدا إلى عينيَؾ أو كفيَؾ أو شفتيَؾ أو كنت م

 كاٍس مف الشاي المنعنع في العشايا.
والوسيمة: بسمة أو وردة أو كعكة أو ذبحة في القمب مرسوما عمى ريح المناديؿ المسيحِة  

 1العتِؽ.فالتمْسيا ػ قاؿ صاحُبؾ الموّلُو ػ ربما صارت عصافيرا تمني ريشيا ب
 

                                                 
1
 .67الّرمؿ؟، صعبد الّرزاؽ بوكّبة: مف َدسَّ ُخؼَّ سيبويو في  - 
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تظير مف بداية النص قصدّية الوقوع في فخ االستعراض لسطح النص بما توحي إليو 
ثقافة التمقي. يؤخر السطر إلى اليسار مف الورقة، كوف أّف ذلؾ يصتعصي عمى شعرية المغة 
أف تعّبر عنو، ويحوؿ مجاؿ كشؼ الداللة عمى مستوى شعرية البصر، قصد استخدامات 

 لنص محتاجا إلييا إطالقا. غير المغوية ليس ا
 ا القصة القصيرة جدا:طبوغرافي -1

تتخذ  القصة القصيرة جدا في تموضعيا عمى مساحة الورقة التي ال تتجاوزىا إلى 
غيرىا باستغالؿ البياض واستثمار المساحة المتاحة لتشكؿ مف سوادىا تنظيـ ىندسي 

شارات سيميائية وبصرية تسيـ بالتزويد  الداللي كنص متمـ لألصمي وبتموضع إيقوني، وا 
 ليستقر كؿ نص بامتداد أفقي وعمودي في اشتغاؿ آليات يمكف تحكميا في شكؿ النص
يتماشى وقراراتو الداخمية، يمس الداللة العميقة لتنبثؽ أشكاال يقع النص تحت سحرىا. 

 لنالحظ النص اآلتي "لخالد ساحمي":

 "خطيئة الوردة" 

 امتدت

 يده 

 لساؽ 

 الوردة 

 قطفياي 

 تركت األشواؾ عمى األصابع

 أثر 

 الوخز 

 كاف عمى العيف
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 رائية 

 الجماؿ 

 أف تحفؿ بالمعنى

 و تيمؿ 

 الشكؿ. 

 الصورة طبعت رأس خطيئة

 حيف أمتد 

 ألـ

 المػّـو 

 إلى سيـ محقّػؽ 

 لّما 

 أىداىا

 لشخص 

 نفسو 

 الثاني 

 1المستوطف إلمارة السوء.

                                                 
 ، ؽ ؽ ج، النور مركز إعالمي فني وثقافي مستقؿ، انترنت، صخطيئة الوردةخالد ساحمي:  - 1

                                               http://www.alnoor.se/article.asp?id=          6560 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207671
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والوردة رمز التفاحة أو الخدعة التي راح ضحيتيا في يشير المشيد إلى خطيئة آدـ         
شباع الرغبات ميما كاف األمر حتى أف يدوس المحضور فالوردة لحماية  بحثو عف االرتواء وا 
جماليا تسيج غصنيا بالشوؾ لتبعد أيادي البشر عنيا  فال يمارسوف عمييا حياتيـ  فبمجرد 

ف صّرح بذلؾ ليبقى قطفيا مصيرىا الموت، يعيد خطيئتو األولى ولـ  يتب إلى بارئو، وا 
 يتحّمؿ سوءة نفسو

أنيا تکتب تارة عمی شکؿ القصص القصيرة جدا الالفت لمنظر في شکؿ جميع 
 سترساؿ والبناء المقطعي منيا ما يجمع بيف اال و أفّ  مقطعيکؿ ش، و تارة عمی مسترسؿ

ة الفنية في تجربة يّ بناألعند مختمؼ الخصائص توقؼ في ىذا الصدد استوجب عمينا أف ن
 نسّجؿ عّدة ،مبدعيف الجزائرييفوىيکمتو، في أعماؿ ال قص، عند أشکاؿ القص الجديدال
 : لمقص التي استخدميا  الكتاب منياشکاؿ أ

 الشكل المسترسل: -أ 

في بحث الداللة عف سكف، يوفر ليا السرد مف خاـ المعنى أرضية تتناسب وتداعيات        
 الوجودّية لفعؿ الحكي، فيو يتـ السرد بشكؿ متواصؿ عمى طوؿ السطرالحالة الوجدانية و 

 «: الخنفساء »إلدراؾ النياية التي تعمف عف ذاتيا ، نالحظ مع نص القاص "ببشير ونيسي" 

 الخنفساء

خنفساء كنت أمشي أكؿ أشرب ألبس  إلىفي زمف الديناصورات والحزب الواحد ..مسخت 
 ..أبجديات وأوشاما ورموزا والريح تمحو قافيتيأتناسؿ عمى الرمؿ األبمو أخط 

.بعد سنيف اكتشؼ عمماء اآلثار شمسا ليست لي وقمرا وحجرا وشجرا وسماء
1 

 
 

                                                                                                                                               

 

1
 بشير ونيسي: مجمة معكـ.  -  
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 :الشكل المقطعي -ب     
  الكتابة كفاعمية إنتاجية، كتابة داخؿ النص وعمى حوافو وفي فجواتوإّف اعتبار 

ليس في النص فحسب، بؿ في الذات بحيث تصبح الكتابة ضمف ىذا اإلطار وسيمة لمترحاؿ 
 أيضًا، ما يجعميا مكانًا لمخموة والتعمـ معًا، لكونيا توفر لمطالب وسائؿ التفكير والرغبة فيو
 فتستدرجو إلى حالة مف االستقصاء لألنا ولمعالـ، وفرصة لإلصغاء إلى األجزاء المبعثرة فينا

، ليستسمـ الكاتب لتداعيات أف تترتب معيذه األجزاء المبعثرة القدرة عمى التجليمكف ال ما 
رأسا عمى فضاء الصفحة. يكتب عبد الواحد نص قصة صعمكتو في أزقة األدب قائال في 

 :«صعمكة »قصة بعنواف 
 صعمكة     

 تمّرد إصبٌع عمى جوربو ِنكاية في الّشتػاء 
 لبسِت القدـُ جوربػا جديػػدا 

 َأقسـَ اإلصبع أف يبقر الحذاء 
 1لى االسكافي حافػيا لرتْػِؽ إصبعودخؿ الّرجؿ إ

 
تبدي بنية النص في توزيعيا السردي نمط مختمؼ في تشّكؿ فضاء الكتابة، لتتوزع 
عمى شكؿ مقطعي، يشغؿ كؿ مقطع سطر لوحده، ليواصؿ المقطع الثاني تمركزه الخاص 

ث ىكذا في السطر الالحؽ، نتاج ما تعمده القصة القصيرة جدا في آلية انتاجيا الداللي، حي
  2دائما نمجأ " إلى الفف بوصفو تعويضا عف فقداف معيف واستكماؿ إييامي لنقص حيوي"

 نبحث لو عف الغياب في حروؼ الربط  باستثمار حركة التحوؿ مف ىيئة إلى أخرى.
 

 الشكل االسترمقطعي: –ج 
جانب  الى لفعؿ الحكي، فيو يتـ السرد بشكؿ متواصؿ في توزيعو السرديوفيو تتـ المزاوجة 

التوزيع المقطعي، ليشكؿ نمط ثالث مختمؼ في تشّكؿ فضاء الكتابة في القصة القصيرة 
 جدا، سمتو االلتفات عبر الشكؿ المسترسؿ والمقطعي في مزاوجةتوفر داللية الموقؼ.

                                                 
 .23عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ، ص - 1
 .26محمد صابر عبيد: العالمة الشعرية، ص - 2
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 شذى الجنة

 ... بيف البحر وزرقة السماء لست أدري اف كانت نفسي تسير أو تسبح أو تطير ..تصير 

 -و يتجمى ويمحو عنى دنيا السرابأنتظر لعم

 -أرني أنظر اليؾ 

 ال لف تراني ..الشيء 

 فجأة ..ما كاف فتقا صار رتقا ..كؿ شيء أنا...

 ..أجوع ال أظمأ ال أتعرى شذى الجنة عاد في لبف الوطف ال

 قاؿ الشيطاف

 سأخرج منيا

 ىي لي أوال وآخرا وظاىرا وباطنا 

 البض تفرشسأزرع في دمؾ وردة النار عمى ضوئيا 

 ظممتؾ 
1
. 

يتعانؽ الشكؿ المسترسؿ والمقطعي في وضع متصالح، يتماىى كؿ في اآلخر 
 ، والحرية الشكميةفي الكتابة تصنعالشكمية  التي تسوية بيف الحرية لتشكيؿ فضاء النص، مف 

متولدة تِعدُّ تجربة  الفضاء كمكاف، والسرد كفف  المزاوجة بيف خالؿ . مفلمنص ا الكتابةتيالتي منح
مف شطر مشروع فتح نافذة جديدة في مسار القص، مف خالؿ توظيؼ خاص لمسرد، واستثمار ممّيز 

 فضاء الكتابة.  
                                                 

1
 بشير ونيسي: مجمة معكـ. - 
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 :عالمات الترقيم-2
ككؿ شكؿ أدبي عالمات الترقيـ، تتماىى والداللة في  القصة القصيرة جدا تتبنى

يث تتوزع الكتابة بيف متحكـ التصوير اإلبداعي خادمة الغرض ونواياه التعبيرية واإليحائية، ح
 :في آليات الترقيـ وبيف متحرر منيا، وكتابات أخرى بيف األمريف

  ال:ــــأو 
 بيدؼ اإلشباع الداللي يوفر متطمبات النص الترقيمية وتطويعيا سيميائيا خدمة

لغرضو كتابة تحاوؿ التركيز عمى الدور المحوري لمترقيـ، وال ُتْقِصر حصره في الطبقة  
 بما تؤثث بو النص عمى مساحة الورقة ،تشكؿ صالوف تحدث الجماؿ البصري ميةالشك

 وقفات اإلمالئيةىتو الـ استخداو فالسياؽ النصي يالئـ  ،نتأمؿ األنموذج اآلتي وعالماتو
  مناسب يناضع مكبو و 

 ثـانيـا:
أو إكراه يمارس عمى النص يسجؿ في  ،ترفض كؿ قسر ،كتابات فييا نزعة التمرد 

تعتبر ة والصدفة، حيث لمعفوي  فيياكوف الكتابة المعاصرة ال مجاال ،رفض الواقعبيحاء ذاتو إ
 .فيي حاصمة في ذىف المتمقي ،وليس مف الميـ رسميا ،العالمة واضحة

 ياوتمميحالدفقة عمى إيحاء  دؿتالخاصية الترقيمية  .عالمة الحذؼ بنقطيا الثالث     
خفا تعمؿ تحرؾ ىذه العالمة مخيمة القارئ، و لغة البوح، مباالعتراؼ في مجاؿ يسكت ، ئياوا 

وذلؾ في "المطروحة،  لرمزيةاإلجابة عف امحاولة التخييؿ، و التأّمؿ و فز عمى التفكير و احك
توظيؼ عالمة االستفياـ قصد دفع القارئ إلى   1"سياقاتيا المرجعية، وأبعادىا االنتقادية

ليدور الفكر في  بتو االفتراضية والممكنةالتخييؿ ، وتدبر الجواب، ومؿء الفراغات بأجو 
ىيامو مف النقطة المثيرة ليصؿ إلى ما يقابميا في عممية أخذ ورد مع القارئ ليعمف النص عف 

 جمالياتو حسب ما يحتمؿ في كؿ ذىف مف فيـ خاص لمجواب المختمؼ بالضرورة
كؿ نقطة قنبمة  كؿ شي، في يكثر مف عالمات الحذؼ، والنقط المتتالية الدالة عمى      
 حّتى تحتؾ بأسالؾ مخيمة القارئ لتقدح شرارتيامح، السكوف الختار لغة الصمت والت داللية

ر يتصو في ابتعاده عف الكائف يتصؿ ب؛ كاف معتـ ومسكوت عنو فصح ماتتوضيح و 
نقط الحذؼ ليخمؽ بالغة اإلضمار والصمت، بدال مف النيائي المحتمؿ، والبحث عف ال

                                                 
، االنترنت، مجمة ثقافية الكترونية تعني بكؿ أركاف القصة القصيرة جدا ومكوناتيا الداخمية: جميؿ حمداوي - 1

 الكتابة اإلبداعية.أشكاؿ 

http://www.adabfan.com/author/jemilhamdawi/
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والبوح التي نجدىا كثيرا في الكتابات الكالسيكية شعرا ونثرا. يقوؿ الكاتب  بالغة االعتراؼ
ىذا، ويستمـز الفراغ النقطي قارئا ذكيا لما يكتبو  متوكئا عمى بالغة الحذؼ ممّمحا إلى الموت

 .وقضايا إنسانية شائكة  تحمؿ في طياتيا أسئمة كثيرة 
 
 اعيةػجامحة لمتدفؽ والسرعة السردية واإليقوالفواصؿ ال ،الكاتب يمزؽ شرنقة اإلمالء      

 الوجداني الذاتي، مع ترؾ التخيالت السردية تنساب بدوف تقييد في "االنسياؽ وراء الاّلشعور
لتحممنا الضرورة كشؼ العالقة الغريبة  1ي"أو وضع لمحواجز التي تكبح المغة وتسمسؿ المعان

    ؟.وجمالياتيا الداللية ،معالمة الترقيميةل
 ثـالثـا:

 اتشتغؿ عمى الترقيـ بما يحتـ عميي ،كتابة تنيض مف عثرتيا في المحظات الحاسمة
رّبما أّدى إسقاطو إلى تقصيب الداللة وكسر  ،مكتفية بالضروري والياـ ،العرؼ الكتابي

   .جنػػاحيا
في ىذه العالمات الترقيمية، ويطوعيا ألغراض فنية وجمالية  المؤلؼ يتصرؼ

يكتفي ببعض العالمات تركيزا وتبئيرا، مثؿ: عالمات الحذؼ حيث  ،معينة ومقصدية
عالمات الحذؼ الثالث لمتوظيؼ البارز ل "القصة القصيرة جدا"، حيث تعتمد ...والفاصمة

الجمؿ القصيرة المتراكبة  ياخمقالتي ت يةواإليجاز  يةالتكثيفنزعتيا تحقيؽ  بغيةوالفاصمة، 
يقاعا   .والمتتابعة سرعة وا 

 
في  ،مّست بموجبيا اختالؼ آليات الكتابة التجريبية التي دراسةتو الا عرضإّف م

تستوعب ىذا الخطاب  ،جنس "القصة القصيرة جدا" تحتـ البحث عف آليات قرائية جديدة
ويدرؾ في الوقت نفسو جدؿ العالقة  ،الذي يولي اىتماما كبيرا بالتشكيؿ ،المتوتر العميؽ

 العالقة وداللتيا.ه يذالتي تولي اىتماما ب ،النصية
في بنيتو يحقؽ التفاتا نصيا، ىذا االلتفات  ،كؿ انحراؼ عف المثالي أو المعياريإّف 

 مف ، والالبطولي النمط مف وال المنتصر النمط مف بالضرورة تتخذ الكونيا " ،يحدث لذة نصّية

                                                 
 .يرة جدا ومكوناتيا الداخميةأركاف القصة القص: جميؿ حمداوي - 1
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ي تستطيع أف نموذجا ليا، فيي في غير حاجة أف تتقوس استعدادا لمقتاؿ فالت العضمى  النمط
 بالضرورة ينحرؼ معيا مضمونيا. 1تجعؿ مف الشكؿ انحرافا"

إذ حدث تغيير في البنية سواء  ،فالمفاىيـ النقدية ينتابيا التصحيؼ والتحريؼ والتغيير
خصوصا في اإلبداع الذي ينتيؾ المثالي واألنموذج ويبحث عف  ،أكانت معرفية أـ تعبيرية

 بنى تعبيرية نموذجية مستقرة.مع  ،نفسو في التجاوز واالختالؼ
وتتأسس طبقا لممغايرة التي  ،تعتمد أساسا عمى الحركة ،فالبنية النصية المعاصرة
يمارسو  ،فالكاتب يفارؽ النمط التوصيمي إلى نمط جمالي ،تتحرؾ بيف الئتالؼ واالختالؼ

ميز وىو في حالة خاصة، تقـو فييا المغة بدور التطيير؛ الذي يتحقؽ مع مممح فني كم
 نوعي لمقصة القصيرة جدا" يتمثؿ في "القفمة" أو "الخرجة".  

 
 الخــــرجة 3

 
وتوقؼ السرد  ،المتفاسترسالية نجاح القص مرىوف بنجاح إيجاد توليفة بيف إّف         

ىو الذي يحدد جنس ىذا النوع، مف بيف ما يقدمو األدب مف  ،كمممح فني ،توقؼ ممّيز جدا
فالخرجة في القصة القصيرة جدا، ىي البرزخ الفاصؿ بيف كؿ   ،أنواع تتداخؿ وتتشابؾ

 نفجر.تحقؽ حالة كياف وجودي ما يتييأ ليتطور حتى ي التشكالت األدبية،
، فيي مركزية تكسر أفؽ توقع القارئ ،ذكّية كتخريجةفييا إيحاء بالدىشة، والخرجة          

عممية مباشرة دوف لؼ ضمف سرد وتوقؼ ال ،"القصة القصيرة جدا"شعرية السرد في  ثقؿ
المعنوي  اإلشباع، بعد فال حاجة لو بالتعميؽ ،ليتوقؼ عندىا ،ودوراف إلى مركز النص

  .والداللي
يمكف التنبؤ بو بفكرة ذكية أو مفارقة  نحو التعجيز الكتابي،الخطاب قفؿ السرد يسوؽ 

في "أدب يقدـ القوؿ  لتحيؿ عف لحظة التنوير ؛وىي عبارة عف خرجة تفجر الداللة ؛لطيفة
ف خّص  2المحكـ عمى البناء المحكـ" كوف القوؿ وصؿ  ال يدفع القوؿ بالضرورة إلتمامو، وا 

ليترؾ  ،فيي غاية أخرى في الكتابة ،ف تعطؿ واختؿ، وا  ال يعنيو إتماـ البناء ،إلى اليدؼ
 .القارئ يكمؿ ىذا البناء ويقـو ىذا االعوجاج

                                                 
 .34 -٤٤ ص النص، لذة ت:بار  روالف - 1

 .446محمد القاضي: الخبر في األدب العربي، ص - 2
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 قوؿ الكاتب : فينالحظ تقنية القفؿ أو الخرجة 
 أأىديؾ شيء... قالت بمى

 "وردة"
 عادتي: أقبؿ نصؼ اليدايا....
 1 احتفظت بالغصف ورّدت الباقي

تأتيو الدنيا بما  ؛موجودنيزامية لإلنساف المعاصر لذاتو ولىي النظرة السمبية واال  
ي يرى فييا إاّل شوكا يدؽ عظامو الرثة، فمـ نعرؼ ىذا النصيب مف القسمة الت ،رحبت

ارتضتيا  ليفاجئنا التشكيؿ بقبوؿ الشوؾ )الغصف( وردَّ اليدّية في األصؿ )الوردة( ليتوقؼ 
 ىنا السرد 

ىذه السمة )التوقع  إفّ  2عممية "التفاعؿ بيف المتوقع والالمتوقع" ما ىو إالالتمقي  إفّ         
متغيرة إزاء المعيار الالتوقع( تتصؿ أيضا بأسموبية البناء التركيبي بوصفيا عناصر لسانية  -

 تشكالتتحيؿ السرد بشكؿ ينفتح عمى  خرجةالتأطير النظري لتعميـ تفمت مف  3القاعدي
كيفية  لعمؿ داخؿ النص ومساءلتواطبؽ ونشاطات نت مناسبة تقديـ مقترحاتفي متعددة، 

 .الخروج، بأقؿ جيد لغوي تستنزؼ فيو أفؽ التمقي
 الخرجة عبر النكـة  - أ

تستجيب وطبيعة القصة القصيرة جدا لما تثيره مف طرافة  ة لمداللةمف العناصر البنائي
، بخمؽ مف طياتو  ومسحة ترفييية فيي مف التشكالت الصعبة في تحوير الواقع المتأـز

 طرفة. يقدـ عبد الرزاؽ بوكّبة النص اآلتي:  
 القصة جاىزة في تقديره، لقد قبض عمى بطميا في كمو كما لو كانو:

 قاؿ
 ناؿ
 ىاؿ
 صاؿ
 شاؿ

                                                 
 http://www.adabfan.com محمد يوسؼ غريب: انترنيت، ص - 1

 .  77ص جماليات األسموب والتمقي )دراسات تطبيقية(، موسى ربابعو: - 2
 . 7ص سموبية،بيير جيرو: األسموب واأل - 3
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 ماؿ
 طاؿ
 خاؿ
 حاؿ
 جاؿ
 كاؿ
 آؿ

 باؿ..
 1وىو يفكر في النشر عّضتو ابنتو: أبي.. ىؿ دخمت معو المرحاض أيضا؟.

مع ىذا التشكيؿ ال يمكف أف نحصؿ عمى داللة إاّل تنقضيا أخرى بما تحيؿ إليو 
رؤية الكاتب بما ضمنو "ىؿ دخمت معو المرحاض أيضا؟" في خرجة صنعت شعرية المشيد 

ة تنكيتية يبعث عف السخرية، حيث كانت توالدية الفعؿ عادية جدا، إلى أف تفاجئنا في مسح
 بقفؿ السرد بسؤاؿ غّير داللة المشيد وحّور قضيَّتو.

يعتبر النص تصوير فوتوغرافي لمشيد مجرد وارد الحدوث إلى التكرر عبر مشاىد  
أّدت بو النياية إلى  2حكائي" انتقؿ بفعؿ الكتابة "لحظة سردّية يقدميا قوؿ ،الحياة اليومية

تغيير الصورة األدائية اإلخبارية إلى صورة مشيدّية شعرّية ما ليا مف اإليحاء والتدليؿ 
 والتعبير المختمؼ. 

 
 المغـز الخرجة عبر-ب
تستنجد القصة القصيرة جدا ببعض اآلليات الداللية  ،قصد استحضار شعرية النص        

مما تتيح لتعدد الحموؿ  ،في أحداث ممغزة مغرقة في الرمزية فتتقدـ ،ح السرديتعوض الشّ 
تقدـ كؿ  ؛وبالتالي تعدد لمعاني النص دوف معنى نيائي نتفؽ عمى نجاعتو ،الممكنة

لممسألة مما  المتمقي وفيمو يبدو معبرا عف حاؿ ثقافةلحؿ توصيفا  ،االقتراحات نفس الحض
في لعبة يبقى النص  ،تشضي في االختالؼإلى ال ،االتفاؽ نى مف التمركز حوؿجو المعيتّ 

                                                 
 .017ص مف دس خؼ سبويو في الرمؿ، عبد الرزاؽ بوكبة: - 1
 .028محمد صابر عبيد: الفضاء التشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد، ص - 2
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لذة في يتيح ، دوف جدوى وىـ يركضوف وراء سراب الجواب ،الفائز األوؿ في امتحاف قرائو
 نتأّمؿ النص اآلتي: اكتشاؼ المغز وفؾ شفرتو.

 

 بمح ناقل الضوء    

 لي نخمة تبعد متريف عف ورقي ، آوي إلييا عند كؿ ألؽ 

 أنتؼ سعفيا بيف شوقيف 

  : ـو تعد نخمتي ليال ، أقوؿ لياالنج

  .. مساؤؾ بمح -

 يسقط الرطب سالما عمى كفي 

 . أشفؽ عمى النجـو وىيُ ترجع العػَدَّ إلى البداية كمما أخمطت جدوؿ حسابيا

 : يحسدني الفالحوف ، سألني أحدىـ يوما

 كيؼُ يعزؽ الّنخؿ ؟       -
 

، في انتصار ممكة اخطئ سبيميالتي تلمداللة  المطردالتقدـ و  ،أسطورةيستحيؿ المعنى 
الفيـ عمى العقؿ، المتاح في الحساب، متخميًا عف وظيفتو الترجيحية، وتطابقو مع سمطة 

شكؿ الوسائؿ القادرة عمى  تعندما طغت عمى فعاليات الحياة األدبية بأنماطيا، وأخذ ،الفيـ
ليو يعود تقدير أىمية  ثبات إضفاء األىمية لكؿ فعؿ تشكيكي مراوغ، وا  وجدوى كؿ نشاط، وا 

 في الالمعقوؿ معقوال. في مراقبة تسربات داللة تنظر المعقوؿ واستبعاد الالمعقوؿ،
 ات المييأة فراغ عمى ما يتيحو مف، شفرتو ضح وتفسريتكتمؿ، و ينتظر ليالنص  فّ إ

 ة واالجتماعية وغيرىا.المرجعي اتالسياق باعتباراتمتأويؿ، ل
 

 قـــــة:المفار الخرجة عبر  -ج     
 ا، يقوؿ فيو:""قصة قصيرة جد"يقدـ عبد الواحد بف عمر في بداية مدونتو إىداء عمى شكؿ 

 إهداء    
 أكممت الحروؼ نصابيا فأصبح يبحث لمف يكتب اإلىداء

 لف أىدييا إلى قبر أفيـ تربتؾ جدتي
 تذّكر عزوبتو التي ما انفضت 
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 1فكتب زوجتي "
 

، تشير لتوترىا في تأثيث إلمكانات السرد وفف المغة امثمر  ايجسد ىذا اإلىداء استثمار 
المعنى " فاإلشارة بوصفيا إبعاد وتقريب تشتغؿ بآلية الخياؿ، أي الجمع بيف التضاد، وفييا 

في  2"ينكشؼ التضاد ليس إال حجابا ينطوي عمى ائتالؼ، ال تقوى العبارة عمى التقاطو 
انفضت... فكتب  تذّكر عزوبتو التي ما" لحظة ىاربة، تسجؿ موقؼ لـ يحسـ حتى بعد قولو:

 " فزوجة الكاتب التي تسجؿ المفارقة ما ىّي إاّل ىواجسو، وأحالمو يرجو ليا التحقؽ. زوجتي
وىي األكثر حضورًا، فيي حاضرة بغيابيا أكثر مف حضورىا بحضورىا، وفاعميتيا في 

األنثى الصارخة التي الغياب أىـّ مف فاعميتيا في الحضور، وال نقؼ في النص عمى صفات 
ّنما ىو تعّمؽ روحي رومانسي، ويبدو أّف ىذا التعّمؽ ىو اآلخر  تبعث الشيوة في العاشؽ، وا 

 ال مجاسدة وال مالمسة بيف الطرفيفاألكثر فاعمية، ألنو يمّثؿ شساعة البعد بيف المحبيف، ف
لتو تمؾ كحالة وىو في حا  ولذلؾ فإف العاشؽ يظّؿ مثؿ نبتة ظمأى تنتظر السراب والمطر

 النبتة التي تموت شيئًا فشيئًا، ولو حدثت المجاسدة لكاف الواقع أقّؿ وطأة.
تعجيز الكتابة، نحو سمسمة االقتراحمت المقدمة  خمقت المفارقة في خرجة النص   
لتحور  3"عممت عمى قمب السياؽ المنطقي الذي اعتمدتو جمؿ النص" ، حيثتوقؼ السردلي

وضعت  4المستوى الشعري األساس وسيمة لمحفاظ عمى شعرّية النص"الموقؼ العادي إلى "
كّسرت حّتى المتخّيؿ لما "تحتاج إلى إحكاـ بالغ  ،ععندىا شعرية القصة في أفؽ ال متوق

في بحث الذات  5الّدقة لمعالقة بيف الشكؿ والوظيفة أو بعبارة أخرى بيف المقاؿ والمقاـ"
 اّل في بناء النص عمى ىذه المفارقة.إبدعة عف لحظة الفرار فما وجدتيا الم

المبدعة خالؿ عمميا المرجئ وىي "تتحوؿ إلى ذات لغوية، تكوف  تو الذاتاى إفّ    
مدركة بوضوح لمتجربة ممسكة بزماـ المغة، حّتى ال تنفمت منيا بؿ يظؿ محتفظا عمى الدواـ 

ى بعد انتياء السرد حت 6عمى ذلؾ البصيص الذي ُيمكِّف القارئ مف أف يبقى أسير حركتيا"
                                                 

1
 .2عبد الواحد بف عمر: ما ال يوجد في الرمؿ، ص - 

2
 .202خالد بمقاسـ: الكتابة والتصوؼ عتد ابف عربي، ص - 
 .028د: الفضاء التشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد، صمحمد صابر عبي - 3

 .028ـ، ف، ص - 4
 .8، ص 2115محمد العبد : المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة، مكتبة اآلداب القاىرة، مصر،  - 5

 .20، صلياسمينة خضرة l’attentatنواؿ بف صالح: حياد السارد والرؤية المفارقة في رواية  - 6
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ف يلتبدأ عمميا في المتمقي، لتقدـ المفارقة كونيا ليست تقنّية شعرية بؿ "أداة مراوغة ولعبة ب
تنـّ عف  1الكاتب )صانعيا( والقارئ )مستقبميا( يتحقؽ مف خالليا التواصؿ في أذكى أشكالو"

لدى المتمقي تثير   طاقات المغة في تأثيث معناىا. لتتمثؿ مف بيف التشكالت الغير مألوفة
 بما يمكف تعدديتو دالليا.   2إحساس عميؽ يؤدي إلى تغييب "المركز اإلحالي لمنص"

أّنيا تحمؿ سّر جمالياتيا مف  ليس ىناؾ مف يعتبر مف خالؿ القصة األنموذج
معيا   تجارب أخرى، لكف نعتقد يجب أف يكوف ليا طاقاتيا خاصة تبدع فييا كجنس مختمؼ

 وال طارئة وعميقة، ليست أصيمة سردية تجربة مف أتى أف كاتبيا يقينا يمكف أف "تعرؼ

 والكتابة فييا لـ تتوقؼ عند حدود التشكيؿ الجمالي، وفي حدود المعب بالكممات 3"مؤقتة
جراءات  تنغمس في " خطاب الثقافة ونسؽ ذىني ووجداني  مما يجعميا  واعتماد ميارات وا 

عف الذات وعف اآلخر والزمف الفني لتاريخ  ،كويف الخطابعالمة ثقافية ومدلوال نسقيا في ت
 كانت لو حتى السخرية، ىي العالـ العابث ىذا لمواجية األنسب الطريقة 4النص والذات"

 :"الوديػعة"بعنواف وفي رؤية أخرى يقوؿ عبد الرزاؽ بوكّبة في نص  .وقاتمة سخرية سوداء
 الوديـعة 

دا ُييدييا صنَمو، فأىداه عنزة تثغو/ تركِت الّصنـَ فذبحيا كاف جّدؾ كائَف صحراٍء لـ يجْد ورو 
( فانظْر أيف 4عند قدميو، ثـ سحبيا ولُده إلى األضحى/ سحبتيا أنا إلى سيدؾ أبي التقى )

 تسحب عنزة جّدؾ.
 5ػ إلى الثالجة.

ىي التي جعمت منيا أداة قوية لمنقد  فالسخرية التي قامت عمييا القصة "          
في مفارقة التحوؿ االجتماعي، والفكري والثقافي، مف الروحانية إلى  6واالجتماعي"الشخصي 

المادّية، ليستثمر النص البناء المفارقاتي كاقتراح أسموبي يقدمو الخطاب مف بيف اقتراحاتو 

                                                 
 . 20، صـ، ف - 1

سمر الديوب: مصطمح الثنائيات الضدية، مجمة عالـ الفكر، مجمة دورية محكمة تصدر عف المجمس الوطني  - 2
 .005، ص2102، 30الكويت، ع –لمثقافة والتنمية والفنوف واآلداب 

 .06، صفي )تقميدية القصة القصيرة جدا( ليمى ابراىيـ: نصوص تقودنا إلييا الفراشات...أسئمة - 3
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أي  1"تعرض طريقة مف طرائؽ استخداـ المغة في السياؽ النّصي والسياؽ الخارج عف النّص"
قة عمى "عالقة التضاد أو اإلزدواجية بيف المنطوؽ المفظي وبيف الداللة في عقد المفار 

لة التي يرشحيا السياؽ" متمثمة في عادات وتقاليد المجتمع اإلسالمي في وجيو  2المحوَّ
 المتخمؼ، في التقرب إلى اهلل زلفى.

 
ي ف ،التي اشتمؿ عمييا ،عبر مباحث ىذا الفصؿ ،الكتابةنيات تقالّتحميؿ ل بعد ىذا

لمقصة القصيرة  الفنيّ  البناء مف تنوع في تقنياتسبيؿ الكشؼ عف خصائص القص الكتابية، 
 )عرض ثالثة أثاؼ ة التقميدية المبنية عمىقصّ ال ي تختمؼ كثيرًا عف أشكاؿ بناءالذ، جدا

القيمة ليست في البناء وال في  مما يؤكد أفَّ  أدبية،ة أشكاؿ عدَّ و  لكف تتماىى ،عقدة، حؿ(
 التعبير يةأسموب مف خالؿو ، وعامؿ معفي طريقة التَّ بقدر ما  ؛ةفيو القص لب الذي تصبُّ القا
كشؼ عف ت احداثي اأدبي انوع بوصفيا  ،تؤكد وجودىا ،معطيات فنيةمف ختبر تا وممَّ 

التركيز مف خالؿ  .رمختص الجدّ مميزات ىذا البناء في ، يا مف خالؿ أشكاؿ البناءإنجازات
 االتشكيالت المغوية وغاياتيو تركيبات الوالتفنف في  المقتضبة، اتر العالقيفي تخي
 .في براعة فنية، تممي صياغات بيانية وتصويرية ، التيالتعبيرية
 

                                                 
 .3صلياسمينة خضرة،  l’attentatنواؿ بف صالح: حياد السارد والرؤية المفارقة في رواية   - 1

 .3، صف ،ـ - 2

 - أثاؼ: ىي أرجؿ الطمولة 



 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمـــ



 خاتمـــــــــة                                                                                          .
 

- 757 - 

 

 
 خـــاتمة

 
خيال معيا ُبِتَر "و  إلى السماء، روح الميالي العربيةمع القصة القصيرة جدا رفعت       

الميالي من صورة شعرية ونثرية جسدت  ةمؤلف توفطنتيا وذكاءىا وما صاغحورت شيرزاد و 
 أشياءيعبر من خالليا عن  ،الحياة اليومية وتفكير العصر وعقمية الناس بشكل نادر فريد

ضمن ؛ ليدخل ىذا النوع المجال اإلبداعي الشخصية الحديثة أن تعبر عنيا ال توافق وروأم
التجريب ال يمكن حصره في معين فيو ممتد إذا  نّ أل ،عن مقدرة وتواصل ينمّ  ،تجريب واع

الذين ظيروا في  من ثّمةكاتبنا  ىؤالءيستوعب حجم ما يريد أن يقولو، و الكاتب أن  أحسنما 
 .ت ومواضيعالتجريب بما فيو من تغيرا واكبووا ؛ىذا الجيل
كالسينما والمسرح وال ينبغي ليا، الفنون الحديثة مختمف ب جدا القصة القصيرة تتأثر لم

ىذه  ما تتيحوعناصر فنية كثيرة مبعض ج اندما ما يحّتمب ...والشعر الحديث والسيناريو
القصة  الفنون وجدت قبل، كون ىتو الشكل القصصيترميم  بناء إعادةالفنون في عممية 

جدا من سيمات ىتو الفنون إاّل بقايا  القصة القصيرةجدا، غير أّن ما نمتمسو في  القصيرة
ت من خاميا لتستجيب إلمالءات تحرر حطام ما تعّمق في الاّلوعي من آليات تشكيمية فنّية، 

 ، فييااألدبية األجناسجمالي مفتوح عمى عدد من  اءفضعن حركة القص  الذات، لتفسح
 انصي إنتاجفي أحقيتيا عمى الذات تأكيد  امحاولة منية جديدة، في كتابك خواصو، مارسي

  ، لو عمى حساب اقتحام تشّكالت جمالية عريقة، وكسر عْرِفيا، الخاص
إّن القصة القصيرة جدا تجربة ومغامرة فريدة، بداية ظاىرة جديدة، وال تيمنا 

من طرف العديد من النقاد، فيو أمر طبيعي، فالميم  االنتقادات والسيام التي وّجيت ليا
تمثل موقف جديد ما تزال لم تجد صداىا في التاريخ في خضم الحجب الكثيفة التي تكتنف 

 .تمّيز حضورىا في المشيد األدبي والثقافي
إحدی ضربات السرد المعاصر، وىي القّصة القصيرة المرّكزة  القصة القصيرة جداإّن        
باإليماء والرمز واإلنسياب والتدّفق. وىي عبارة عن دفقة شعورية سريعة تتناسب مع  الغنية

تسارع األشياء المذىل في ىذه الحقبة الزمنية التي تحاصرنا حاليًا؛ إّنيا إشبو ببرقية شعرية 
صار ليا أنصار وأعالم، ومّميزات، فيي تتسم بالكثافة و التركيز حيث إّن الشاعر يقول 
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شياء كثيرة، بعبارات موجزة. عرف ىذا النوع من القص في السبعينات من القرن بوساطتيا أ
  العشرين.

تمك التحوالت الفنية و الفكرية، و الحاجة إلی  القصة القصيرة جدا من عوامل نشأة
بطبيعة األدب باعتباره كيفية و  االختصار.ىو عصر السرعة و التعبير عن روح العصر و 

تكون الذات ليا من الحرّية في نمط التعبير من األنماط المتوافرة تقديم، وفي ىذا التقديم 
 .م عمى ما تحيل إليو نبضات النمطليتألف الكال

 
متأثرة بالمؤثرات األوروبية واألمريكية   القصة القصيرة جدا راج بين الباحثين أنّ 

اد الّمغوّي. ىذه والشعر الياباني بما عرف باليايكو الذي يقوم عمی التركيز والتكثيف واالقتص
محاكاة بحتة لآلخر بل تعتقد القصة القصيرة جدا الدراسة التنكر ىذا التأثير والتذىب إلی أّن 

ن تأثرت بمؤثرات في األدب األوروبي ولکن ليست نسخة منو، بل ىي إحياء أو إعادة  أّنيا وا 
ائص صياغة لما اعتمل في نفس المبدع العربي من المقطعات وما امتزجت فيو الخص

 .التراثية و العالمية
إال أن ىذا اإليجاز غالبا ما يكون مرتبطا بأىداف النص الجمالية وسرعتو الداخمية  

، وكذا بتناغم النص الداخمي الذي تحكمو عالقات نصية التي تختمف من سرد إلى آخر
دقيقة، كما أنو ليس المقوم الوحيد  الذي يقوم عميو صرح القصة القصيرة جدا، بل ىناك 

الممحات متمثال لحبكة، والتي قدتك ونفي  –خصائص أخرى تعمل لتنتج لنا تمك النصوص 
حتم عمى القارئ التفاعل مع الشيء الذي ي –بعض األحيان متضمنة وراء أسطر القصة 

أو تجنب الحشو والتفسير، إضافة إلى البناء المحكم والمتراص والنيوض عمى  –النص 
حدث ضئيل، لكنيم وحو كبير، أو تيمة معينة أو فكرة فمسفية أو استميام التراث 
والشخصيات واألعالم، وفي بعض األحيان نجد القصة القصيرة جدا، باعتبارىا جنسا أدبيا 

شاكسا، تكسر أفق انتظار القارئ وتيدم تحسباتو أو تدخمو إلى عالم من العجائبية والغرائبية م
 ضيق من بالرغم جدا القصيرة القصة رحابة يعكس كمو أو ترمي بو إلى متاىات التناص وىذا

 حيزىا .
ارتبطت القصة القصيرة جدا بالكتابة الحّرة، وبزمنيا الحر، لتعبر عن إطار حضاري 

 خي، أقرب إلى المحظة النقدية عمى أحوال عصرىا وظروفو الخاّصة.وتاري
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 وما عرفتوفي ظل تغير الرؤى واإلجراءات النقدية  القصة القصيرة جدا ظيرت      
 أتاحتو النوع وماخمقو  ما ءاسو  ،خطاب عمى جماليات جديدةالانفتاح و ، من تحوالت القراءة

رة، والمعب الحر بين الحواجز والحدود في النوع وبين ِبُطُرق التماىي واإلعا األنواع األخرى
وعمى وجو التحديد ما عرفتو القصة القصيرة جدا ، عمى وجو اإلطالق ف كتابةيوصتب النوع

، ما يجرنا ويدفعنا تغيرات التكوين البنائى من خمخمة األنموذج، داللة تشكيال وشكال، في
لنوع، في زئبقية تشّكمو الداللي والشكمي، معيا لمبحث عن أدوات إجرائية تمّكن من قراءة ىذا ا

كخاصّية ممّيزة في القصة القصيرة جدا ىذه الخاصّية من إلى.  :فكرة التحول استميمنا
تحتجب واقع التحول من وجية إلى أخرى، ىو ما مكننا من أن ُنَوقَِّع تحت مصطمح 

شتغال الخطاب، يمس "االلتفات" كاقتراح بديل في كنف ىذا الضرب كآلية متحكمة في ا
 عمق اقتصادية المغة في تجمي جمالياتيا وعرض طاقاتيا، وفي تحديد عالقاتيا تحديدا جّيدا

في القص  لخطابلنمطية ا، تتناسب مع تغيرات التكوين البنائى لما تحتفي بو من قيمة نقديو
ف إلى تنضاعب معايير ومفاىيم نقدية جديدة و ستيمفيومو، ل حدع يوسمع ت ،القصير جدا

بما الجممة  ةفي إطار بنائي ميوكان قائًما عما في مقابل ذاكرة المصطمح، وشحن إجراءاتو 
أو عن  ،عن صيغة إلى صيغة عدلالتحوالت والتبدالت واليتحقق تحت شرط حدودىا، من 

ىيّ  نتاج زئبقية الشكل والداللة، التي شيدتيا التحوالت الفنّية والفكرية سياق إلى سياق، 
 ّية.الحداث

إّن حركّية التشكيل المعاصر الذي فرضتو الفمسفات الحداثية، وما طرحتو من أفكار 
ورؤى وبخاصة ما تبنتو الكتابة في جنس القصة القصيرة جدا، كبنت شرعية ليتو الفمسفات 

أكسبتيا االنفالت عن كل قيد  ولدت في سياقيا ومن مخاض معاناتيا، في تحسس رىاناتيا
التموقع تحت نظام والتبعية لمؤسسة بعينيا، فراحت تنتقل بين التشكالت والتكور في غطاء و 

في تشضي بنّياتيا، ال تمبث أن تستقر عمى تشكيل حّتى تعدل عنو عدل يمزم كل طاقات 
المغة وامكاناتيا السياقية والنسقية، لتتالعب عبر ما يتيحو "االلتفات" من حرية عمى محاور 

عمى أوتار الخطاب المحقق لحنا عبر التناص التكرار  الترديد  تبدلية واستبدالية، في عزفيا
 المشيدي، الفضاء البصري... 

  
 متمثمة في الخيال المتوقد ،القصة القصيرة جدا توّصل البحث إلى كشف أىم ميزات       

 و تمّيز الصورة الزيادات، االتصاف بانتقائية المفظالحساسية المرىفة، االبتعاد عن الحشو و 
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مستمع، المفاجأة عن طريق القدرة عمی التأثير في المتمقي، والسيطرة عمی توجيو انتباه ال
 الخرجة، التي تقفل السرد، والتركيز عمی الجمل القصيرة المكثفة جدًا.

 هتأثر ، و الغربية مؤثرًا ومتأثراً و  العربية أن يتواصل مع اآلداب الجزائرياستطاع األدب 
 بالوافد العربي كان أكبر، كونو جاء متأخرا عن االسيامات العربية األولى التي تأثرت

 اختالف المرجعيات الفکرية واالجتماعية والسياسيةساىمت  ثرات في األدب األوروبيبمؤ 
نوع من التميز، من طرف العديد من األدباء سّجموا حضور  القصة القصيرة جداظيور طابع 

  .طيب عمى المستوى االبداعي
ة تمثل تجربة جديدفي صبح نوعًا من العبور  أبيذا الشكل  القصة القصيرة جدا        
نتاج لسمسمة  من تبحر لمذاتاستكشاف لؤلنا وتجاوز ليا في الوقت نفسو، ما يمكن  صيرورة

من انفصاالت األنا عن ذاتيا في حقول المغة والرؤية والفعل، ما يعني أن أي تغيرات تمس 
توسيع  عممت عمى، دبفي الوقت ذاتو إلى تغيرات في حقل األ تدّ أو  تستدعاىذه الحقول 
 ةمتاــــائر صو من انكشاف لمرئيات كانت موجودة في د اوما نتج عني اه،ؤيخطوط الر 

 .لتتربع عمى فضاءات رحبة في دنيا األدب، كشافيا واإلعالن عنياناوقت  تنتظر ا
وال تيمنا االنتقادات  إّن القصة القصيرة جدا تجربة ومغامرة فريدة بداية ظاىرة جديدة،

د من النقاد، فيو أمر طبيعي، فالميم تمثل موقف والسيام التي وّجيت ليا من طرف العدي
جديد ما تزال لم تجد صداىا في التاريخ في خضم الحجب الكثيفة التي تكتنف تمّيز 

 حضورىا في المشيد األدبي والثقافي.
 استقرارىا  األجناس ثبات عمى المصرين بين قائمة السردية األجناس إشكالية تظل

 األمر حقيقة في و .اإلبداع إلمكانات حدا و جمودا يعدونو الذي الثبات ليذا بين الرافضينو 

 يمكن التي و القواعد الشروط من ثابتة مجموعة حول التفاىم في اإلخفاق إال ذلك سبب ليس

 ىذه الواضح مع التعامل من النقد تمكن نيائية، شبو و مقبولة نتائج لصياغة بيا االىتداء

 إلى قبول يضطر فال .الشروط ىذه وفق جديدة أنواع تشكل تقبل موضوعية بطريقة األجناس

 مواكبة إلى يسعى الذي الجاد النقد روح من منبثقة الغالب في تعد ال ألسباب آخر ورفض نوع

 السردية لمنصوص اإلنتاجية العممية

 ىوية عن تبحث التي التائية السردية األنواع أحد صيرة جدا"القصة الق "تعدىكذا 

 الفنية وسماتو الخاص المغوي فضاؤه لو مستقل أدبي كنوع وجودىا تثبت شرعية واضحة،

  .المميزة
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إّن مجموع ىتو التقنيات واألساليب التي تعمل عمي اقتضابية المغة واختزالية النص ال 
يمكن أن تتحقق إاّل في اطار عام تبحث عن ىدف لرؤياىا الخاّصة في اطار بناء تشفيري 

إال أن ىذا اإليجاز غالبا ما يكون مرتبطا بأىداف النص  ؛يستيدف الداللة بإعمال التقرين
، وكذا بتناغم النص الداخمي الذي التي تختمف من سرد إلى آخر ،وسرعتو الداخمية ،الجمالية

   .تحكمو عالقات نصية دقيقة
الذي يقوم عميو صرح القصة القصيرة جدا، بل ىناك  ،كما أنو ليس المقوم الوحيد

الممحات متمثال لحبكة، والتي قدتك ونفي  –خصائص أخرى تعمل لتنتج لنا تمك النصوص 
حتم عمى القارئ التفاعل مع الشيء الذي ي –بعض األحيان متضمنة وراء أسطر القصة 

أو تجنب الحشو والتفسير، إضافة إلى البناء المحكم والمتراص والنيوض عمى  –النص 
حدث ضئيل، لكنيم وحو كبير، أو تيمة معينة أو فكرة فمسفية أو استميام التراث 
والشخصيات واألعالم، وفي بعض األحيان نجد القصة القصيرة جدا، باعتبارىا جنسا أدبيا 

شاكسا، تكسر أفق انتظار القارئ وتيدم تحسباتو أو تدخمو إلى عالم من العجائبية والغرائبية م
 من بالرغم جدا القصيرة القصة رحابة يعكس كمو أو ترمي بو إلى متاىات التناص وىذا

 حيزىا . ضيق
ارتبطت القصة القصيرة جدا بالكتابة الحّرة، وبزمنيا الحر، لتعبر عن إطار 

 خي، أقرب إلى المحظة النقدية عمى أحوال عصرىا وظروفو الخاّصةحضاري وتاري
 القراءة وما عرفتوفي ظل تغير الرؤى واإلجراءات النقدية  القصة القصيرة جدا ظيرتحيث 

األنواع  أتاحتو النوع وماخمقو  ما ءاسو  ،خطاب عمى جماليات جديدةالانفتاح و ، من تحوالت
 رة، والمعب الحر بين الحواجز والحدود في النوع وبين النوعِبُطُرق التماىي واإلعا األخرى

وعمى وجو التحديد ما عرفتو القصة القصيرة جدا من ، عمى وجو اإلطالق ف كتابةيوصتب
  .تغيرات التكوين البنائى خمخمة األنموذج، داللة تشكيال وشكال، في

لنوع، في ما يجرنا ويدفعنا لمبحث عن أدوات إجرائية تمّكن من قراءة ىذا اىو دلك 
كخاصّية ممّيزة في من إلى.  :فكرة التحول زئبقية تشّكمو الداللي والشكمي، معيا استميمنا

القصة القصيرة جدا ىذه الخاصّية تحتجب واقع التحول من وجية إلى أخرى، ىو ما مكننا 
من أن ُنَوقَِّع تحت مصطمح "االلتفات" كاقتراح بديل في كنف ىذا الضرب كآلية متحكمة في 

شتغال الخطاب، يمس عمق اقتصادية المغة في تجمي جمالياتيا وعرض طاقاتيا، وفي ا
، تتناسب مع تغيرات التكوين تحديد عالقاتيا تحديدا جّيدا، لما تحتفي بو من قيمة نقديو
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عب معايير و ستيمفيومو، ل حدع يوسمع ت ،في القص القصير جدا لخطابلنمطية االبنائى 
كان قائًما ما في مقابل ف إلى ذاكرة المصطمح، وشحن إجراءاتو تنضاومفاىيم نقدية جديدة 

 عدلالتحوالت والتبدالت والبما يتحقق تحت شرط حدودىا، من الجممة  ةفي إطار بنائي ميوع
ىيّ  نتاج زئبقية الشكل والداللة، التي أو عن سياق إلى سياق،  ،عن صيغة إلى صيغة

 ّية.شيدتيا التحوالت الفنّية والفكرية الحداث

إّن حركّية التشكيل المعاصر الذي فرضتو الفمسفات الحداثية، وما طرحتو من أفكار 
ورؤى وبخاصة ما تبنتو الكتابة في جنس القصة القصيرة جدا، كبنت شرعية ليتو الفمسفات 

أكسبتيا االنفالت عن كل قيد  ولدت في سياقيا ومن مخاض معاناتيا، في تحسس رىاناتيا
التموقع تحت نظام والتبعية لمؤسسة بعينيا، فراحت تنتقل بين التشكالت والتكور في غطاء و 

في تشضي بنّياتيا، ال تمبث أن تستقر عمى تشكيل حّتى تعدل عنو عدل يمزم كل طاقات 
المغة وامكاناتيا السياقية والنسقية، لتتالعب عبر ما يتيحو "االلتفات" من حرية عمى محاور 

عمى أوتار الخطاب المحقق لحنا عبر التناص التكرار  الترديد  تبدلية واستبدالية، في عزفيا
 المشيدي، الفضاء البصري... 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 ملحـــــــــق
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 بشير ونيسي     
 .سوف من الجنوب الجزائريوادي من مواليد . الجزائر شعراء شاعر من 

من جامعة الحاج  ة العربيةمتحصل عمى ليسانس في اآلداب والمغ 4641 الكاتب من مواليد
، ويحضر رسالة ماجيستير تخصص يشتغل اآلن في التعميم الثانوي األخضر بباتنة؛

 ورقمة. –األسموبية. بجامعة قاصدي مرباح 
الديوان و  "وسابعيم وجييا"األول بعنوان  ، الديوانوانينيمجموعة من الشعراء د رفقةأصدر  

 ".قبل أن تنفذ الكممات"الثاني 
رابطة "مثل  ؛عضو مؤسس لبعض الجمعيات الناشطة ثقافيا والكاتب "بشير ونيسي" الشاعر

 :نشر بعض أشعاره في الصحف الجزائرية مثل "،جمعية المرايا لممسرح"و "الفكر اإلبداع
الفناء "وكتاب  "،التجمي"والشروق األسبوعي. من أشير دواوينو كتاب  ،المجاىد األسبوعي

 .عضو اآلن في اتحاد الكتاب الجزائريينوىو  .تحت الطبع "والبقاء
 

 خالد ساحمي 

يعتبر الكاتب "خالد ساحمي" من الكتاب الجزائريين الذين يمتمكون إبداعا ينثر أوراقو داخل 
الذي  ،مشكال عوالمو في سحرية القص وتشكيل النص اآلخر ،فضاء المغة السردية والشعرية

ة اإلبداعية تتعدد في عالقاتيا وفي يجعل من الرؤي ،يحاول أن يصل إلى نمط مختمف
  ..تداخالتيا

وىي موطن الكاتب أين يتنفس عبق  والية برج بوعريريج، "فرجيوة"الكاتب خالد ساحمي من  
كانت محط ابو عبد اهلل الشيعي ، مميمة الكاتب والشاعر ىي   المكان ويشم رائحة الغد.

 .وكانت مركز رجاالت الثورة، أحبيا فرحات عباس

 ساحمي عضو جمعية العمماء المسممين  خالد 

، تحصل عمى دبموم تنشيط الشباب اختصاص فنون درامية معيد الخروبة، 4644ولد سنة 
عمل مراسال صحفيا لعدة جرائد كما كتب في عدة جرائد يومية، وأسبوعية منيا "جريدة 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ar_all/A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1.html
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و األسرة"  القالع" و "العقيدة" كما عمل متعاونا صحفيا ومشرفا عمى ركن صفحات "الطفل
  بجريدة "شعاع الرؤية".

كتب في عدة نشريات ودوريات عربية منيا "المسار"، مارس النشر الصحفي عمى االنترنت 
واإلبداعي واألدبي، يعتبر من المؤسسين لرابطة األدب اإلسالمي الجزائرية المنحمة في 

سطيف، كما ىو التسعينيات، وعضو سابق في رابطة إبداع الثقافية الوطنية فرع والية 
 الرئيس الحالي لمنادي األدبي لجمعية صوت األجيال لمفنون والثقافة.

 وقد صدر لو "لوحات واشية" عن دار ميم لمنشر الجزائرية لصاحبتيا الكاتبة آسيا عمي موسى
، و"الحكاية الزائدة عن الميمة األلف" عن دار ميم أيضا، صدر لمكاتب الروائي 1005سنة 

 ولو عدة مخطوطات تنتظر الطبع. ، ا بعنوان "الكتابة والوجود"خالد ساحمي كتاب

أجرت عدة جرائد حوارات معو منيا "جريدة الخبر"، "العالم السياسي" ، وغيرىما كما أجريت 
 معو عدة حوارات إذاعية )إذاعة سيرتا واليضاب(. 

تحكيم شارك في مسابقات الشعر والقصة، نال من خالليا عدة جوائز، وقد ترأس لجنة 
 .1002المسابقة األدبية لمممتقى الوطني "كتامة" سنة 

 
 السعيد موفقي     

بمدينة حاسي بحبح والية  04/00/4630قاص و ناقد وباحث أكاديمي جزائري، من مواليد 
 4651سنة الجمفة، تحصل عمى شيادة بكالوريا )لغة عربية و آدابيا ( ثانوية حاسي بحبح 

شيادة و  ،4655من جامعة الجزائر  "لغة عربية و آدابيا"س تحصل عمى شيادة الميسان -
أدب "أستاذ تعميم ثانوي  - 1002سنة   دراسات تطبيقية )قانون أعمال( جامعة الجمفة 

  .إلى يومنا ىذا 4655 " منذ سنةعربي
  ، 1044 سنة "دراسات أدبية"ماجستير ال متحصل عمى شيادة -

في جرائد وطنية عمى  4650منذ  لو مساىمات أدبية و نقدية عرفت النور -
 جريدة المساء،  ،جريدة أضواء ،: جريدة الشعب اليومية الترتيب
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: الجزائر نيوز )األثر  نشر مجموعتو القصصية وقراءاتو النقدية في جرائد وطنية -
 األدبي(، اليوم األدبي، صوت األحرار، الشروق اليومي. 

 -ية و الثقافية العربية و العالمية. نشر في أىم المواقع و المنتديات األدب حيث
مؤسس مجمة )المتحرر( اإلليكترونية، عضو مشرف في منتديات القصة العربية 

 )منتدى الدراسات القصصية و الروائية( 
 لو كتاب إليكتروني )قراءات نقدية في القصة العربية ( مكتبة موقع القصة العربية -
كتابي  - 2007شورات أرتيستيك من ،مجموعة قصصية "لحظة خجل":  صدر لو 

 . 6002،طبع دار أسامة ،في اإلعالم اآللي

 . 1003 ،طبع دار أسامة ،إنجميزي-قاموسي المبسط في اإلعالم اآللي عربي -

 . 6002 ،طبع دار أسامة ،تمارين محمولة في اإلعالم اآللي -

 6000 ،دار أسامة ،مجموعة قصصية "و الفاعل ضمير مستتر وجوبا" صدر لو -

 

وجو " عن قصة 1004دورة  ،حصد الجائزة الوطنية الثالثة في القصة لوزارة المجاىدين -
 . "آخر لمعظمة

     
 شوقي بن حـاج

 
أديب وقاص من الجزائر مدينة الجمفة عرف في بعض المنتديات االلكترونية يكتب القصة 

 القصيرة جدا
 
 
 
 
وكبةــعبد الرزاق ب    
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حصل عمى  7311قرية أوالد جحيش شرق الجزائر في عام ولد عبد الرزاق بوكبة في 
و بعدىا أصبح مستشارا لممكتبة الوطنية ؛ 7331 سنة خالل عربي أدبلغة و ليسانس 

 ن.الجزائرية، فُمقد ما لمعديد من البرامج الثقافية في اإلذاعة والتمفزيو 

لمسرحية نشر حاز بوكبة عمى التقدير الرئاسي بالجزائر في مجالي الشعر والكتابة ا 
أجنحة مجموعة "و ، 4002 " سنةمْن دس  خف  سيبويو في الر مل"مجموعتين إبداعيتين ىما: 

 .4002 " سنةلمزاج الذئب األبيض
''ب 39 فائز في مسابقة بيروت األديب عبد الرزاق     . رواية ''جمدة الظل 
 

 عبد الواحد بن عمر    
 

، تحصل عمى واديوالية ال الرباحدينة بم 04/04/4651جزائري، من مواليد أديب قاص و 
لغة "تحصل عمى شيادة الميسانس  - 1002سنة شيادة بكالوريا )لغة عربية و آدابيا ( 

ماجستير الشيادة حيث يحضر ل ،1006 -باتنة -الحاج لخضرمن جامعة  "عربية و آدابيا
  في جامعة وىران.  "أدب جزائري"

قصصية  في أىم المواقع و المنتديات  تالو مساىمات أدبية و نقدية  نشر مجموع 
 األدبية و الثقافية العربية. 

، مديرية الثقافة بالوادي، في  مجموعة قصصية "يوجد في الرمل ما ال ":  صدر لو
قصة قصيرة جدا حيث يعد  من أبرز  21كباكورة إنتاجو األدبي تتكون من  1041

ما أبدع من نصوص راقية، عب رت الكت اب الجزائريين والعرب في ىذا الجنس األدبي ب
 عن امتالك موىبة متفردة في إبداعية القصة القصيرة جدا 

 

  عمر حّمش     

 عمر مصطفى حم ش  االسم الكامل  

 اسم الشيرة / عمر حم ش   

 مكان الميالد/ غزة / فمسطين   

 البمد األصمي / فمسطين   

 الشيادة الجامعية /ليسانس المغة العربية   
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 خصص األدبي / روائي وقاص الت  

 / المؤلفات -  

 مجموعة قصصية

    صفحة 406 "أزىار إلى مقبرة المخيم" -1 

    م4660اتحاد الكتاب الفمسطينيين   الناشر

 صفحة 42 " الخروج من القمقم"  -2

   م4661اتحاد الكتاب الفمسطينيين  طبعة أولى الناشر

  م1004ة ثانية  وزارة الثقافالطبعة وال         

 صفحة 45 "عودة كنعان"مجموعة قصصية   

       م4663اتحاد الكتاب الفمسطينيين  الناشر

 .صفحة 64 من   رواية   "في حزيران قديم"   

  م1004وزارة الثقافة   الناشر

 مجموعة مشتركة  ،قصص فمسطينية  

   م1000الناشر اتحاد الكتاب الفمسطينيين 

 . رة والمقاالت في الصحف والمجالتالعديد من القصص القصي لو 

 

  اتحاد الكتاب الفمسطينيين  ،في القصة القصيرة جائزة الشييد ماجد أبو شرارحائز عمى  
  .م4656 سنة فمسطين

  :االتحادات األدبية والفكرية التي شارك فييا

 اتحاد الكتاب الفمسطينيين  -

  .ىيئة تحرير مجمة الكاتب المقدسية سابقا -

  أخرى معمومات

م وعضو الييئة اإلدارية فيو ، ومسؤول 4651أحد مؤسسي اتحاد الكتاب الفمسطينيين     1
 . م4661فرع غزة حتى مجيء السمطة الفمسطينية بعد اتفاقيات أوسمو سنة 

  م وأدخل المعتقل عدة مرات4634انخرط فئ مقاومة االحتالل االسرائيمى بعد سنة  -2   

لشعب الفمسطيني ، وقضى فيو سنيين طويمة إلى خروجو منو شارك في تأسيس حزب ا  -3
 .م4660سنة 

 .مشرف القصة القصيرة جدا في صحيفة ومنتديات صوت العروبة -4 
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 محمد يوسف غريب 

، تحصل عمى شيادة واديبمدينة ال 01/04/4651جزائري، من مواليد  ناقدقاص و شاعر و 
لغة عربية و "ل عمى شيادة الميسانس تحص - 1001سنة (  عموم طبيعة وحياةبكالوريا )

في  "مغاربي"أدب ماجستير الشيادة حيث يحضر ل ،1005 الوادي سنة من جامعة "آدابيا
  بعنوان مذكرة "شعرية القصة القصيرة جدا في الجزائر".. جامعة مولود معمري بتيزي وزو

   في عد ة ممتقيات وطني ة ودولية. لو مساىمات أدبية و نقدية 
 ثقافية. ة و مواقع ومنتديات أدبيمنشورات و في وشعري ة قصصية   اتر و نشم كما لو

 
 



 

 قائمــة المصادر والمراجع
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 قائمة المصــادر والمراجع

 القرآن الكريم 
 

 المعاجم العربية:
،، تح: عبد اهلل عمي الكبير وآخرون، القاىرة، دار ابن منظور: لسان العرب -

 .المعارف
بغداد،   سمير عبد الرحيم الجمبي: معجم المصطمحات، دار الشؤون الثقافية  المأمون -

3;;5. 
 واألدبمصطمحات العربية في المغة معجم ال :مجدي وىبة ومراد كامل الميندس -

 .;9;3 مكتبة لبنان، بيروت،

 .4006، مكتبو الشروق الدوليو، 6ط ،المعجم الوسيط العربية: المغةمجمع  -
 

 الكتب بالعربية:

 .9;;3لمطباعة  قباء دار الجازم، عمي شعر في الفنية الصورة: الزرزموني أمين إبراىيم -

  4030، الدار العربية لمعموم، منشورات االختالف 3إبراىيم خميل: بنية النص الروائي، ط -

 ;;;3 الجزائر، اآلفاق دار ،3 األدبي، ط الخطاب صحراوي: تحميل يمھإبرا -

،الييئة المصرّية العاّمة 4، ج5ابن جني: الخصائص، تح، محّمد عمى النّجار، ط -
 م.8:;3ىـ، 3608لمكتاب، مصر، 

، دار الكتاب 3ز، تح، محمد التنجي، طأبو بكر عبد القاىر الجرجاني: دالئل اإلعجا -
 .7;;3العربي، بيروت ،

 .:;;3أيمن بكر: السرد في مقامات اليمذاني، الييئة المصرية لمكتاب،  -

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان، تح، فوزي عطوي، دار صادر  -
 .7:;3بيروت،

 .384وت، ص، عالم الكتب بير 4باقالني: إعجاز اإلعجاز، عمى حاشية اإلتقان،ج -

عمى ضوء المناىج المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة  ،الحقيقة الشعرية :بشير توريريت -
 .4030، عالم الكتب الحديث، أربد، األردن، 3في األصول والمفاىيم، ط
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تح،   تقي الدين أبي بكر عمي بن عبد اهلل الحموي األزراري: خزانة األدب وغاية األرب -
 .9:;3ر ومكتبة اليالل ، بيروت، ، دا4، ج3عصام شعيتو، ط

 النجاح  4توفيق الزيدي: مفيوم األدبية، في التراث النقدي إلى نياية القرن الرابع، ط -
 .9:;3 ،الجديدة، الدار البيضاء

تسعديت آيت حمودي: أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم، دار الحداثة لمطباعة  -
 .8:;3والنشر، بيروت  لبنان، 

الثقافي  المركز ، 4 ط ،)الشخصية – الزمن - الفضاء (الروائي الشكل بنية: راويبح حسن -
 ;400 .  ،  البيضاء الدار -بيروت العربي،

دار اكتب  االلتفات البصري بالغة الشكل في الشعر العربي الجديد، خالد األنشاصى: -
 .:400لمنشر والتوزيع، 

 4006، دار توبقال لمنشر، 3خالد بمقاسم: الكتابة والتصوف عتد ابن عربي، ط -
 .5;;3، 3بيروت، ط -الكتابة والخمق الفني، دار الفكر المبناني دزيرية سقال: -

 دار  3 ،ط المعاصرة العربية الرواية في والتقدم ضةھالن خطاب : يمھإبرا محمود رزان -

 عمان، األردن. ، والتوزيع لمنشر الشروق
ألدبي إضاءة ألكثر من سبعين تيارًا دليل الناقد ا :سعد البازعي والرويمي ميجان -

 .4007بيروت، الدار البيضاء  4ومصطمحًا نقديًا معاصرًا ، المركز الثقافي العربي، ط

المركز الثقافي  ،3سعيد يقطين: قال الراوي ـ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، ط -
 .9;;3العربي ـ بيروت، الدار البيضاء، 

، أمانة عمان، 3طن، دراسة  في رواية ما بعد حزيران، طسميمان األزرعي: البحث عن و  -
 .4007األردن، 

يمان البكري: التجريب في القصة والرواية، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية سم -
 .4000العامة، بغداد، 

  الثقافي العربي المركز ،3طاىر سميمان حمودة: ظاىرة الحذف في الدرس المغوي،ط -
 ;400 .  ،  يضاءالب الدار -بيروت

  المغرب -، األنوار المغربّية، وجدة3الطيب ىمو: بالغة اإليقاع في قصيدة النثر، ط -
4030 
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وكالة ، 7خالصة الفكر الغربي سمسمة الفالسفة، نيتشو، ط :عبد الرحمن بدوي -
 .97;3المطبوعات الكويت، 

 عبد السالم المسدي:  -

 .5:;3ن، دار الطميعة، بيروت، لبنا ،3طالنقد والحداثة،  -3
تونس،   المصطمح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل  لمنشر والتوزيع -4

3;;6. 

 عبد العزيز بن حمودة: -

فة، وزارة الثقافة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سمسمة عالم المعر  - 3        
 .:;;3الكويت،

 .4005   ;:4لم المعرفة، عالخروج من التيو، دراسة في سمطة النص، عا -4        
 م5:;3دار الطميعة، بيروت، لبنان، ، 4األدب والغرابة، طعبد الفتاح كميطو:  -

 . الجزائر اإلختالف، منشورات ، 3ط الرواية، في الوصف وظيفة : محفوظ المطيف عبد -

400; 

 

 :يمھإبرا اهلل عبد -

 

عادة االستعماري الخطاب تفكيك)  الحديثة العربية السردية  -2   (النشأة غييرت وا 
 . 4005المغرب، العربي، الدار البيضاء، الثقافي المركز ،3ط

  ، الدار البيضاء3، منشورات عيون المقاالت، طوالمقوالت األصول التفكيك -3
3;;0.          

عبد اهلل إبراىيم، وسعيد الغانمي، وعواد عمي: معرفة اآلخر، مدخل إلى المناىج النقدية  -
 .م0;;3، 3في العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالحديثة، المركز الثقا

 عبد اهلل الغذامي: -

المركز   8الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق، ط -3
 .4008الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، 

  3األنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، ط النقد الثقافي قراءة في -4
 .4007بيروت، والدار البيضاء، 
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مك مرتاض: دراسة سيميائية تفكيكية، لقصيدة أين ليالي؟ لمحمد العيد آل خميفة، الم عبد -
 .ت.ط، د .ديوان المطبوعات الجامعية، د

عبد الناصر ىالل: االلتفات البصري من النص إلى الخطاب، دار العمم واإليمان لمنشر  -
 .4030والتوزيع،

  ، دار قرطبة، الدار البيضاء3عيون المقاالت، ط شعرية تودوروف، الميمود، يعثمان -
3;;0. 

الكتاب  دذريل: النص واألسموبية، بين النظرية والتطبيق، منشورات إتحا بنعدنان  -
 .4000العرب،

 العربي الفكر دار ،3ط(، ونقد دراسةونو )وفن األدب : ليإسماع نديال عز -
، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 3طالنثر، إشكاليات قصيدة عز الدين المناصرة :  -

 .4004بيروت، 
نحو مدخل توحيدى إلى حقل  -اليادي: مقدمة إلى نموذج النوع النووى عالء عبد -

 .:400القاىرة،  -الشعريات المقارنة، المسرح نموذجًا، مركز الحضارة العربية

  ة اآلداب القاىرة، مكتب6عمي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط -
4004. 

ناشرون، دار الفارابي منشورات  –الدار العربية لعموم  ،3عمارة ناصر: المغة والتأويل، ط -
 .4009 االختالف، الجزائر،

المؤسسة الجامعية  سون،بفاطمة الطبال بركة: النظرية األلسنية عند رومان جاك -
 .د.ت لمدراسات والنشر والتوزيع،

   الجامعي النشر ، مركز الحديثة العربية الرواية في الخطاب ةإنشائي : الباردي محمد -
 4006. تونس،

  محمد العبد : المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة، مكتبة اآلداب القاىرة، مصر -
4008. 

  ،ركز دراسات الوحدة العربية بيروت، م30تكوين العقل العربي، ط :محمد عابد الجابري -
400;. 

 أزمنة   3ط  القصيرة(، الرواية وفمسطين )بنية األردن في القصيرة الرواية : اهلل عبيد محمد -

 .4009عمان، األردن، والتوزيع، النشر
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 .م95;3محمد غنيمي ىالل: النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنان،  -

 اإلسكندرية محمد مشرف خضر: بالغة السرد القصصي في القرآن الكريم، مكتبة  -
3;;8. 

عالم  3طمختار الفجاري: الفكر العربي اإلسالمي من تأويمية المعنى إلى تأويمية الفيم،  -
 . ;400الكتاب الحديث، إربد األردن، وجدارا لمكتاب العالمي، عمان، 

، دار النديم لمصحافة والنشر، القاىرة 3مدحت الجبار: السرد النوبي المعاصر، ط -
 .6;;3،يناير

 محمد صابر عبيد:  -

  عالم الكتب الحديث، 3طالتشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد، الفضاء  -2
 .4030االردن –اربد 

عالم الكتب ، 3، ط، قراءة في تقنات القصيدة الجديدةالعالمة الشعرية -3
 .4030الحديث، اربد، األردن، 

 .4004 اإلسكندرية، المعارف منشأة المتنبي، شعر في الفنية الصورة:  سمطان منير -

   4000 ة،يسور  ع،يوالتوز  لمنشر الحوار دار ، 4ط والنقد، السرد فتنة : انميسم لينب -

 مكتبة غريب ،سمسمة الدراسات النقدية نبيمة إبراىيم: فن القص، في النظرية والتطبيق، -
منشورات  3قراءة في مشروع إمبرتو إيكو النقدي، ط  حدود التأويل :وحيد بن بوعزيز -

 .4009، بيروت والجزائر، االختالف والدار العربية لمعموم
الدار العربية  ،إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد يوسف وغميسي، -

 :400.  ،ناشرون، منشورات االختالف-لمعموم
 

 المراجع المترجمة:
  أرسطو طاليس: فن الشعر، تر، عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د ط -

3;95. 
 إمبرتو إيكو: -

  3سيميائية وفمسفة المغة، تر، أحمد الصمعي، المنظمة العربية لمترجمة طال -3
 .  4007بيروت، 
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التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،  -4
  4000، بيروت والدار البيضاء، 3ط

  سمير مسعود ،تقديم مقارن، تر آن جفرسون ودفيد روسي: النظرية األدبية الحديثة، -
 .4;;3منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

 تزفيطان تودروف: -

المغرب،   ، دار توبقال3الشعرية، تر، شكري المبخوت و رجاء بن سالمة، ط -3        
3;:9. 
  ، دار الشؤون الثقافية العامة4نقد النقد )رواية تعمم(، تر، سامي سويدان، ط -4        
 .8:;3بغداد، 

، تزفيتان تودوروف: من الشكالنية الروسية إلى أخالقيات التاريخ، تر غسان  جان فيرييو -
 .4004)د .د .ن( )د . ب( ،  ،3السيد ، ط

دار توبقال لمنشر  محمد الولي ومحمد العمري، تر، ،جان كوىين، بنية المغة الشعرية -
 .8:;3 والتوزيع، الدار البيضاء،

 .م7:;3نشر، الدار البيضاء، ، دارتوبقال لم3جيرار جنيت: جامع النص، ط -
 دريدا جاك: -

، منشورات االختالف الجزائر والدار 3أحادية اآلخر المغوية، تر، عمر مييبل، ط -3
 .   :400العربية لمعموم ناشرون، بيروت، 

 .::;3  ، الدار البيضاء3الكتابة واالختالف، تر، كاظم جياد، دار توبقال، ط -4
المركز   3ط  انميغد، فمسفة بول ريكور، تر، سعيد الديفيد وورد: الوجود والزمان والسر  -

 ;;;3الثقافي العربي، بيروت، 
، دار الفكر لمدراسات والنشر جابر عصفور  تر،رامان سمدت: النظرية األدبية المعاصرة،  -

 .3;;3، 3والتوزيع القاىرة، ط 
 روالن بارت: -

بيروت،   داتورات عوي، منش3النقد البنيوي لمحكاية، تر، أنطوان أبوزيد، ط -3
 .::;3باريس، 

  ، دار توبقال لمنشر3درس السيميولوجيا، تر،عبد السالم بن عبد العالي، ط -4
 .83;3الدار البيضاء، 
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  ، دار الطميعة لمطباعة والنشر3درجة الصفر لمكتابة، تر، محمد برادة، ط -5    
 .0:;3بيروت، والشركة المغربية لمناشرين المتحدين، الرباط  المغرب، 

 
دار توبقال ،  ،3محمد الولي و مبارك حنون، ط، قضايا الشعرية، تر :رومان ياكبسون -

 .::;3الدار البيضاء المغرب، 
رونيو ويميك: مفاىيم نقدية، عالم المعرفة، تر، محمد عصفور، سمسمة عالم المعرفة  -

 .م9:;3، 33الكويت ع
دار الثقافة، الدار ، 3شموميت ريمون كنعان: التخييل القصصي، تر، لحسن أحمامة، ط -

 .7;;3البيضاء، 
 .5;;3  فرانك أوكونور: الصوت المنفرد، تر، محمود الربيعي، الييئة المصرية لمكتاب -
الكسندر دين: أسس اإلخراج المسرحي، تر، سعيد غنيم، الييئة المصرية لمكتب القاىرة،  -

3;:4. 

 -ا أساسية)إضاءة تاريخية عمى قضاي موسوعة نظرية األدب: مجموعة كتاب روس -
دار الشؤون الثقافية ، 3ط ،الصورة، المنيج، الطبع المتفرد(، تر، جميل نصيف التكريتي

 .5;;3 العامة، بغداد،

محمد  رـىانس روبرت ياوس: نحو جمالية لمتمقي، تاريخ األدب تحد لنظرية األدب، ت -
 مساعدي، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل.

 
 المدونات اإلبداعية:

 :400، 3لوحات واشّية، دار ميم لمنشر، الجزائر، طخالد ساحمي:  -
 4009. ،منشورات أرتيستيك ،: لحظة خجلالسعيد موفقي -
 4033دار فيسيرا لمنشر،  عبد الّرزاق بوكّبة: من َدسَّ ُخفَّ سيبويو في الّرمل؟، -
 4034مديرية الثقافة بالوادي،  يوجد في الرمل، ما ال :عبد الواحد بن عمر -
 .:400: رحمة البنات إلى النار، دار األمير خالد، عز الدين جالوجي -
 .4030تفاصيل الرحمة األخيرة، فيسيرا لمنشر،  :عقيمة رابحي -

 .4034، مطبعة صخري، 3كيما أىبط األرض مرتين، ط :موسى توامة -
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 المجالت والدوريات:
 
 .;;;3، 35أحمد خمف: عمى ضفاف المشيد القصصي في العراق، جريدة العرب،ع -

  قراءات في الشعر الجزائري المختمف ،د يوسف: يتم النص والجينيالوجيا الضائعةأحم -
 .4000منشورات االختالف، 

  الحبيب مونسي: النص والمنيج ..ىل يحمل النص منيجو التفسيري؟ مجمة فكر ولغة -
  4033، ماي 5دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، ع

  ورة الشعرية في قصيدة ما بعد الحداثة، مجمة عالماتأماني فؤاد: تحوالت الص -
 .;400، ىـ، أغسطس3650، شعبان:3،مج90ج
المممكة العربية  ،37ع مجمة نوافذ، تر، وائل بركات، جوليا كريستيفا: شعرية محطمة، -

 .ىـ 3643السعودية، ذو الحجة 
 .:9;3  5الم، بغداد،عروالن بارت، التحميل البنيوي لمسرد، تر، سامية اسعد احمد، األق -
مجمة الثقافة  ،سعيد الغانمي ، تر،السرد والساردية في الفمم والقصص :روبرت شولز -

 4;;3، 4األجنبية، بغداد،ع
 .;4سعيد بن كراد: التأويل بين إكراىات التناظر وانفتاح التدالل، مجمة عالمات، ع -
، مجمة دورية محكمة تصدر سمر الديوب: مصطمح الثنائيات الضدية، مجمة عالم الفكر -

 .4034 ، الكويت،63ععن المجمس الوطني لمثقافة والتنمية والفنون واآلداب 
 90سمير الخميل: بالغة االنزياح بين المغة الموحّية والمغة العدمية، مجمة عالمات، ج -
 .;400ىـ، أغسطس3650، شعبان:3مج
لعراقية المعاصرة، مجمة جامعة عبد الحسن عمي ميميل: االتجاه الدرامي في القصيدة ا -

 .:400، آذار 6، ع4ذي قار، مجمد
عبد السالم الحميد: القصة القصيرة جدا نتاج متغيرات إجتماعية واقتصادية يتالءم وعصر  -

  م.4030ىـ، 3653، ربيع 49، عالسعودية العربية المممكة - الجوفالجوبة،  مجمةالسرعة، 

 مجمةد... النفس العميق في القصة القصيرة جدا، عبد الغني فوزي: تأمالت في المشي -
  م.4030ىـ، 3653، ربيع 49، عالسعودية العربية المممكة - الجوفالجوبة، 

، خريف 5، ع35عبد اهلل محمد الغذامي: القمر األسود أو النص القاتل، مجمة فصول، م -
3;;6. 



                          قائمة المصــادر والمراجع

 

- 281 - 

 

  60ج 30مات، مجبحث في الماىية، مجمة عال ك مرتاض: األدبية واألدب،المم عبد -
 المممكة العربية السعودية.

 - الجوفالجوبة،  مجمةعمار الجنيدي: إضاءات البّد منيا في أفق القصة القصيرة جًدا،  -

  م.4030ىـ، 3653، ربيع 49، عالسعودية العربية المممكة
( ليمى ابراىيم: نصوص تقودنا إلييا الفراشات...أسئمة في )تقميدية القصة القصيرة جدا -

 م.4030ىـ، 3653، ربيع 49، عالسعودية العربية المممكة - الجوفمجمة الجوبة، 
 .:;;3، 6مجمة األقالم، عدد ( )مدخل نظري،التمقي والتأويل :محمد بن عياد -

  محمد رضا مبارك: تتابع الحدث الحكائي في نصوص البردوني، مجمة عالمات -
 .;400ىـ، أغسطس3650، شعبان:3،مج90ج
 لمنشر أزمنة القصيرة( الرواية )بنية فمسطين و األردن في القصيرة الرواية : اهلل بيدع محمد -

 .4009التوزيع، عمان، و 
، الرباط المغرب، 44محمد قاسي: الشعرية الموضوعية والنقد األدبي، مجمة فكر ونقد،ع -

3;;;. 
  اسمينة خضرةلي l’attentatنوال بن صالح: حياد السارد والرؤية المفارقة في رواية  -

 .4030، 9مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية، ع
مجمة  ىاشم نعمة فياض: نظرية التحول الديمغرافي المفيوم والتطبيق، مجمة عالم الفكر، -

الكويت،   63دورية محكمة تصدر عن المجمس الوطني لمثقافة والتنمية والفنون واآلداب ع
4034. 

 العربية المممكة - الجوفمجمة الجوبة،  !تشعبي؟ أدب أم تفاعمي : أدبصالح ىويدا -

  م.4030ىـ، 3653، ربيع 49، عالسعودية
 

 الرسائل الجامعية:
األسموبية في النقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه، قسم المغة واألدب  :نور الدين السد -

 .6;;3العربي، جامعة الجزائر، 
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           :المواقع االلكترونية
              

أيمن تعيمب: مصطمح االلتفات البصري والعقل النقدي المستعار، انترنيت  -
 a=;:elchamal.com/ar/?p=-http://www.aswat&4:894ص

 http://maakom.com/site/articleبشير ونيسي: مجمة معكم، أنترنت، صفحة  -
:أركان القصة القصيرة جدا ومكوناتيا الداخمية، انترنت، مجمة ثقافية  جميل حمداوي

الكترونية تعني بكل أشكال الكتابة اإلبداعية، 
  http://nwa;-i.com/vb/archive/index.php/t84.htmlص
خالد ساحمي: خطيئة الوردة، ق ق ج، النور مركز إعالمي فني وثقافي مستقل انترنت،  -

 alnoor.se/article.asp?id=  http://www.9893ص

 www.alsdaqa.com/vb/showthreadانترنيت، صالسعيد موفقي:  -

   ، ص انترنتوخمفيات،  -أبعاد -الصامتة-صادق عطية سميم قنديل: الرموز -
http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra                                              

                                       . 
انترنت، ص  جية الشعر،الكتابة في الشعر العربي، صالح بوسريف:  -

http://www.jehat.com/jehaat/ar/JanatAltaaweel/maqalatNaqad         

                                   

·· مؤلف كتاب ''عطش الساقية بوكّبة أسئمة عمى عبد الّرزاق 7عبد الّرزاق بوكّبة:  -
 www.alnoor.se/article.as نترنت، صا، ''تأمالت عابرة لمقار

 عمر حمَّش: -

http://www.aswat-ق ق ج ، العودة، انترنت، ص    -3        

3;&srech=&pa=0elchamal.com/ar/?p=                                             

                                 www.alsdaqa.com/vb/showthreadممتقى الصداقة، انترنت، ص -4             

 http://www.adabfan.com محمد يوسف غريب: انترنيت، ص -
 انترنت، موفق السواد: بداية الحمم و نياية الموت: منى كريم -

 www.alnoor.se/article.asص
 
 

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=28672
http://maakom.com/site/article
http://www.adabfan.com/author/jemilhamdawi/
http://www.adabfan.com/author/jemilhamdawi/
http://nwa9i.com/vb/archive/index.php/t-62.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=%20%207671
http://www.alsdaqa.com/vb/showthread
http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
http://www.jehat.com/jehaat/ar/JanatAltaaweel/maqalatNaqad
http://www.jehat.com/jehaat/ar/JanatAltaaweel/maqalatNaqad
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=0&srech=&pa=19
http://www.alsdaqa.com/vb/showthread
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  :المراجعاألجنبية

 -  Barthes Roland. Le grain de Entretiens 3;84. Paris. 3;:3.3;:0. 

Seuil la voix..  

- Tzvetan Todorov Oswald Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langag. Ed Seuil – Paris – 3;94. 
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